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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3590. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini 
Švedski

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za-
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Kraljevini Švedski

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Kraljevini Švedski s sedežem v Kopenhagnu posta-
vim Bogdana Benka.

Št. 501-03-3/12-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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MINISTRSTVA
3591. Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem 

področju ne smejo opravljati

Na podlagi 91. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, 
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za 
obrambo

P R A V I L N I K
o delih, ki jih delavci na obrambnem področju  

ne smejo opravljati

1. člen
Ta pravilnik določa dela, ki jih delavci na obrambnem po-

dročju poleg svojega dela ne smejo opravljati in dela, za katera 
potrebujejo soglasje delodajalca.

2. člen
(1) Delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati 

naslednjih del:
1. dela v tujini;
2. posredovanje ali sklepanje pogodb pri prodaji nepre-

mičnin ali storitev;
3. prodaja in opravljanje drugih storitev v zvezi z nabavo, 

prodajo ali vzdrževanjem vojaškega orožja in opreme oziroma 
namenskih sredstev za obrambne potrebe;

4. dela v zvezi z graditvijo ali vzdrževanjem vojaških 
objektov oziroma objektov posebnega pomena za obrambo;

5. posredovanje in sklepanje pogodb ali druga dela na 
področju zavarovalništva ter prodaja vrednostnih papirjev za 
druge;

6. prodaja in trženje blaga po domovih;
7. dela v zasebni varnostni agenciji, detektivski dejavnosti 

in dela v zvezi z izvršbami oziroma izterjavo;
8. zavarovanje javnih shodov in javnih prireditev ter redi-

teljska dejavnost v gostinskih in drugih objektih;
9. spremljanje prevozov in prenosov denarja in drugih 

vrednostnih pošiljk.
(2) Delavci, ki poklicno opravljajo vojaško službo, kot so 

letalsko tehnično osebje, radarsko osebje, pirotehniki, potaplja-
či in drugi, ne smejo poleg del iz prejšnjega odstavka, opravljati 
tudi del, ki po posebnih predpisih niso združljiva z opravljanjem 
vojaške službe.

(3) Delavci na obrambnem področju lahko dela v go-
spodarskih družbah ali enaka oziroma podobna dela kot jih 
opravljajo na svojem delovnem mestu, pri drugem organu ali 
organizaciji, opravljajo le po predhodnem soglasju ministra, 
razen del, za katera zakon določa, da soglasja ministra ni 
treba pridobiti.

3. člen
Delavcu na obrambnem področju se ne izda soglasje 

za opravljanje del iz tretjega odstavka prejšnjega člena, če 
se ugotovi, da bi takšno delo delavca oviralo pri opravljanju 
dela, škodovalo ugledu Ministrstva za obrambo ali Slovenske 
vojske ali ni združljivo z dejavnostjo Ministrstva za obrambo 
ali Slovenske vojske. Iz enakih razlogov se že izdano soglasje 
lahko prekliče.

4. člen
Delavec na obrambnem področju vlogo za izdajo soglasja 

vloži pri pristojni kadrovski službi, ki predlog odločitve posre-
duje ministru. Obrazec vloge je kot priloga sestavni del tega 
pravilnika.

5. člen
Minister za obrambo izda pisno soglasje za dobo največ 

enega leta in se na podlagi vloge delavca lahko podaljša.

6. člen
Soglasja, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, prene-

hajo veljati 31. decembra 2012.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo 
opravljati (Uradni list RS, št. 60/03).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-41/2012-10
Ljubljana, dne 26. novembra 2012
EVA 2012-1911-0025

Aleš Hojs l.r.
Minister

za obrambo

Priloga
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PRILOGA 1 

* podpis delavca je mogoč v fizični obliki ali z varnim elektronskim podpisom 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA 
 
 
 
 

      
(ime in priimek) 

 
      

(OE) 
 
       
(oblika izvajanja dodatnega dela npr. avtorska pogodba, podjemna pogodba, 146. člen ZDR) 
 
       
(vrsta dodatnega dela) 
 
       
(obrazložitev) 
 
 
 
Številka:  [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]   
Datum:  [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]  
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 

(ime in priimek delavca ter podpis*)  
 

PRILOGA 1 

* podpis delavca je mogoč v fizični obliki ali z varnim elektronskim podpisom 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA 
 
 
 
 

      
(ime in priimek) 

 
      

(OE) 
 
       
(oblika izvajanja dodatnega dela npr. avtorska pogodba, podjemna pogodba, 146. člen ZDR) 
 
       
(vrsta dodatnega dela) 
 
       
(obrazložitev) 
 
 
 
Številka:  [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]   
Datum:  [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]  
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 

(ime in priimek delavca ter podpis*)  
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3592. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev 
predšolskih otrok in drugih strokovnih 
delavcev v programih za predšolske otroke 
in v prilagojenih programih za predšolske 
otroke s posebnimi potrebami

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr. in 20/11) in 40. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – 
ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok  

in drugih strokovnih delavcev v programih  
za predšolske otroke in v prilagojenih programih 

za predšolske otroke s posebnimi potrebami

1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti vzgojite-

lji predšolskih otrok, pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, 
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v programih za 
predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske 
otroke s posebnimi potrebami.

2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– visokošolski strokovni študijski program – študijski pro-

gram, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu 
s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
visokem šolstvu (Uradni list RS, 94/06; v nadaljnjem besedilu: 
ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,

– univerzitetni študijski program – študijski program, spre-
jet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom 
ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,

– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje – 
študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona 
o visokem šolstvu (Uradni list RS, 119/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 64/08, 86/09; v nadaljnjem besedilu: ZViS),

– univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski 
program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS,

– magistrski študijski program druge stopnje – študijski 
program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.

3. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za 

pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v 
skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni 
list RS, št. 61/06), pri posameznih strokovnih delavcih pa tudi 
študijski program izpopolnjevanja v skladu s 33.a členom ZViS.

Za posamezne strokovne delavce izobrazba pomeni kon-
čan javnoveljavni izobraževalni program.

4. člen
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopred-

metni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustre-
zen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.

Če je v tem pravilniku pri posameznem predmetu nave-
den dvopredmetni študijski program, je ustrezen ne glede na 
to, na katerem mestu je predmet naveden.

5. člen
1. Vzgojitelj predšolskih otrok
Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske 

otroke je lahko, kdor je končal:

– visokošolski strokovni študijski program predšolske 
vzgoje,

– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
predšolska vzgoja,

– magistrski študijski program druge stopnje predšolska 
vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske 
otroke je lahko tudi, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni 
naslov profesor,

– univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, 
umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program 
socialno delo,

– magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil 
strokovni naslov magister profesor,

– magistrski študijski program druge stopnje s področja 
izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

– magistrski študijski program druge stopnje socialno 
delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendi-
kepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je opravil 
študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke štu-
dijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje 
ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno 
izobrazbo iz predšolske vzgoje.

2. Vzgojitelj predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za 

predšolske otroke z motnjami v duševnem razvoju je lahko, 
kdor je končal:

– univerzitetni študijski program defektologije (smer de-
fektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe 
z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem 
in gibalnem razvoju),

– magistrski študijski program druge stopnje specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (smer posebne razvojne in učne 
težave).

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za 
predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgo-
jitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je 
opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega 
izpopolnjevanja.

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za 
gluhe in naglušne predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program defektologije (smer de-
fektologija za osebe z motnjami sluha in govora) ali specialne 
in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z 
motnjami sluha in govora),

– magistrski študijski program druge stopnje logopedija 
in surdopedagogika.

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za 
gluhe in naglušne predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpol-
njuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za 
predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega 
specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za 
slepe in slabovidne predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program defektologije (smer de-
fektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe 
z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem 
in gibalnem razvoju),

– magistrski študijski program druge stopnje specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (smer tiflopedagogika in specifične 
učne težave).

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za 
slepe in slabovidne predšolske otroke je lahko tudi, kdor iz-
polnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za 
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predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega 
specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za 
gibalno ovirane predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program defektologije (smer de-
fektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe 
z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem 
in gibalnem razvoju),

– magistrski študijski program druge stopnje specialne in 
rehabilitacijske pedagogike (smer posebne razvojne in učne 
težave).

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za 
gibalno ovirane predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje 
pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšol-
ske otroke in je opravil študijski program ustreznega special-
nopedagoškega izpopolnjevanja.

3. Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za 

predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske 
otroke je lahko, kdor je končal izobraževalni program za prido-
bitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za 
predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske 
otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja pred-
šolskih otrok.

4. Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno 
pomoč

Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč v 
programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike 
(smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali speci-
alne in rehabilitacijske pedagogike ali

– magistrski študijski program druge stopnje logopedija 
in surdopedagogika, socialna pedagogika, specialna in reha-
bilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna 
pedagogika.

Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč 
v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje 
pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšol-
ske otroke.

Katero od navedenih smeri izobrazbe mora imeti vzgojitelj 
predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč posameznega 
otroka, se glede na vrsto pomoči, ki jo otrok potrebuje, določi 
z odločbo o usmeritvi.

5. Svetovalni delavec
Svetovalni delavec v programu za predšolske otroke in 

v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike 
(smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pe-
dagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali

– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, 
pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno 
vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti 
in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, 
specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in 
organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.

6. Organizator prehrane
Organizator prehrane v programu za predšolske otroke 

in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami je lahko, kdor je končal:

– visokošolski strokovni študijski program zdravstvene 
nege ali sanitarnega inženirstva,

– univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije 
ali živilske tehnologije,

– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,

– univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in 
prehrana ali sanitarno inženirstvo,

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), 
zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika.

Organizator prehrane v programu za predšolske otroke 
in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi 
potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja 
predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.

7. Organizator zdravstveno-higienskega režima
Organizator zdravstveno-higienskega režima v programu 

za predšolske otroke in v prilagojenem programih za predšol-
ske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:

– visokošolski strokovni študijski program zdravstvene 
nege ali sanitarnega inženirstva,

– univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije 
ali živilske tehnologije,

– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,

– univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in 
prehrana ali sanitarno inženirstvo,

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), 
zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika.

Organizator zdravstveno-higienskega režima v programih 
za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske 
otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje 
za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.

6. člen
Strokovni delavci morajo imeti ustrezna pedagoško-an-

dragoška oziroma specialnopedagoška znanja, predpisana z 
zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.

7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za vzgojitelja, 

svetovalnega delavca, organizatorja prehrane in organizator-
ja zdravstveno-higienskega režima ustrezna tudi izobrazba 
pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija 
znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu 
s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje 
ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.

8. člen
Vzgojitelji predšolski otrok, pomočniki vzgojiteljev predšol-

skih otrok in drugi strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega 
pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene 
pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v progra-
mu za predšolske otroke oziroma v prilagojenem programu 
za predšolske otroke s posebnimi potrebami, lahko opravljajo 
vzgojno-izobraževalno delo tudi po uveljavitvi tega pravilnika na 
delovnih mestih strokovnih delavcev, za katera so do uveljavi-
tve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi 
določene pogoje.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 7., 8., 

9., 10., 11. in 12. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr., 102/09 
in 105/10).

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-132/2012
Ljubljana, dne 30. novembra 2012
EVA 2012-3330-0118

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
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3593. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev v izobraževalnem 
programu osnovne šole

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) 
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v izobraževalnem programu  
osnovne šole

1. člen
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni 
list RS, št. 109/11 in 10/12) se v 5. členu besedilo drugega in 
tretjega odstavka točke 1. 1. 3. Likovna vzgoja spremeni tako, 
da se glasi:

»Učitelj likovne vzgoje v četrtem in petem razredu je lahko 
tudi, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, ki-
parstva ali slikarstva ali

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer likovna pedagogika), likovna pedagogika ali slikarstvo.

Učitelj likovne vzgoje v šestem razredu in tretjem obdobju 
je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, ki-
parstva ali slikarstva ali

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer likovna pedagogika), likovna pedagogika ali slikarstvo.«.

Besedilo drugega in tretjega odstavka točke 1. 1. 4. Glas-
bena vzgoja se spremeni tako, da se glasi:

»Učitelj glasbene vzgoje v četrtem in petem razredu je 
lahko tudi, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena 

pedagogika.
Učitelj glasbene vzgoje v šestem razredu in v tretjem 

obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena 

pedagogika.«.
Besedilo drugega in tretjega odstavka točke 1. 1. 5. Špor-

tna vzgoja se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj športne vzgoje v četrtem in petem razredu je 

lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna 

vzgoja.
Učitelj športne vzgoje v šestem razredu in v tretjem obdo-

bju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna 

vzgoja.«.
Besedilo drugega in tretjega odstavka točke 1. 1. 8. Nem-

ščina se premeni tako, da se glasi:
»Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko 

tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, 

nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.
Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je 

lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, 

nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.«.

V točki 1. 1. 11. Gospodinjstvo se doda nov četrti odsta-
vek, ki se glasi:

»Učitelj gospodinjstva v petem in šestem razredu je lahko 
tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije ali kemije v 
izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni 
študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva.«.

Besedilo druge alineje točke 1. 1. 14. Naravoslovje se 
spremeni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – biologija, fizika ali kemija), iz-
obraževalna biologija, pedagoška fizika, izobraževalna fizika, 
fizika, kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, 
kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika«.

V točki 1. 1. 15. Tehnika in tehnologija se besedilo dru-
ge alineje prvega odstavka in druge alineje drugega odstavka 
spremeni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – tehnika), izobraževalna teh-
nika, strojništvo (smer inženirska pedagogika), lesarstvo ali 
elektrotehnika.«,

za drugim odstavkom pa se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi:

»Učitelj tehnike in tehnologije v šestem, sedmem in 
osmem razredu je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja 
matematike, fizike, kemije, biologije, gospodinjstva ali izbirnih 
predmetov s področja računalništva v izobraževalnem progra-
mu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za 
izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije.«.

V točki 1. 1. 16. Biologija se besedilo druge alineje spre-
meni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – biologija) ali izobraževalna 
biologija.«,

za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

»Učitelj biologije je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za 
učitelja fizike, kemije ali gospodinjstva v izobraževalnem pro-
gramu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za 
izpopolnjevanje iz biologije.«.

V točki 1. 1. 17. Kemija se besedilo druge alineje spre-
meni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – kemija) kemijsko izobraže-
vanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali 
kemijska tehnika.«,

za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

»Učitelj kemije je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za 
učitelja biologije, gospodinjstva ali tehnike in tehnologije v 
izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni 
študijski program za izpopolnjevanje iz kemije.«.

V točki 1. 1. 18. Fizika se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

»Učitelj fizike je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za 
učitelja matematike, kemije, biologije, gospodinjstva, tehnike 
in tehnologije ali izbirnih predmetov s področja računalništva v 
izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni 
študijski program za izpopolnjevanje iz fizike.«.

Besedilo druge alineje točke 1. 1. 19. Državljanska in 
domovinska vzgoja ter etika se spremeni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje filozofija, geo-
grafija, sociologija, politologija – svetovne študije, politologija – 
politična teorija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, 
sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, teologija ali 
zgodovina.«.

Besedilo druge alineje drugega odstavka točke 1. 1. 20. 
Italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja) se spremeni tako, 
da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, 
italijanski jezik in književnost ali italijanistika.«.
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Besedilo točke 1. 2. 3. Italijanščina se spremeni tako, 
da se glasi:

»Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, 

italijanski jezik in književnost ali italijanistika.«.
Besedilo točke 1. 2. 4. Francoščina se spremeni tako, 

da se glasi:
»Učitelj francoščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program francoskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje francistične 

študije ali francistične in romanistične študije.«.
Besedilo točke 1. 2. 5. Latinščina se spremeni tako, da 

se glasi:
»Učitelj latinščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program latinskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje latinski jezik, 

književnost in kultura.«.
Besedilo točke 1. 2. 6. Španščina se spremeni tako, da 

se glasi:
»Učitelj španščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program španskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje španščina, 

španski jezik in književnost ali hispanistika.«.
Besedilo točke 1. 2. 7. Ruščina se spremeni tako, da se 

glasi:
»Učitelj ruščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program ruskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje rusistika.«.
Besedilo druge alineje točke 1. 2. 11. Literarni klub se 

spremeni tako, da se glasi:
»je končal univerzitetni študijski program primerjalne knji-

ževnosti in literarne teorije ali magistrski študijski program 
druge stopnje primerjalne književnosti in literarne teorije.«.

Besedilo druge alineje drugega odstavka točk 1. 2. 18. 
Kritično mišljenje, 1. 2. 19. Etična raziskovanja in 1. 2. 20. 
Jaz in drugi se spremeni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje geografija, 
pedagogika, slovenistika, slovenski jezik in književnost, soci-
ologija, politologija – svetovne študije, politologija – politična 
teorija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociolo-
gija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija kulture 
ali zgodovina.«.

Besedilo druge alineje drugega odstavka točk 1. 2. 21. 
Srečanja s kulturami in 1. 2. 22. Sodobnosti z razsežnostmi 
dediščine se spremeni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje antropologija, 
geografija, pedagogika, sociologija, sociologija – sociologija 
vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov 
in znanja, pedagogika, umetnostna zgodovina ali zgodovina.«.

Besedilo druge alineje točk 1. 2. 23. Glasbena dela, 
1. 2. 24. Ansambelska igra in 1. 2. 25. Glasbeni projekt se 
spremeni tako, da se glasi:

»je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kom-
pozicije in glasbene teorije, muzikologije, petja ali kateregakoli 
glasbenega instrumenta ali magistrski študijski program instru-
mentalna in pevska pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogi-
ka, glasbena umetnost ali muzikologija.«.

Besedilo druge alineje drugega odstavka točk 1. 2. 26. 
Kaj nam govorijo umetnine, 1. 2. 27. Življenje, upodobljeno 
v umetnosti in 1. 2. 28. Oblika in slog se spremeni tako, da 
se glasi:

»je končal univerzitetni študijski program primerjalne knji-
ževnosti in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodo-
vine ali magistrski študijski program druge stopnje primerjalne 
književnosti in literarna teorija, slovenistika, slovenski jezik in 
književnost, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega 
življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja ali 
zgodovina.«.

Besedilo pete alineje drugega odstavka točk 1. 2. 29. 
Ples, 1. 2. 30. Ljudski plesi in 2. 31. Starinski in družabni 
plesi se spremeni tako, da se glasi:

»je končal univerzitetni študijski program dramske igre 
in umetniške besede ali športne vzgoje ali magistrski študijski 
program druge stopnje dramska igra ali športna vzgoja.«.

Besedilo druge alineje točk 1. 2. 32. Verstva in etika I, 
1. 2. 33. Verstva in etika II in 1. 2. 34. Verstva in etika III se 
spremeni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje filozofija, so-
ciologija, pedagogika, sociologija – sociologija vsakdanjega 
življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, 
teologija ali zgodovina in je opravil ustrezen študijski program 
za izpopolnjevanje iz verstev in etike.«.

Besedilo druge alineje točke 1. 2. 35. Retorika se spre-
meni tako, da se glasi:

»kdor je končal univerzitetni študijski program dramatur-
gije, filozofije, komunikologije, novinarstva, primerjalne književ-
nosti in literarne teorije, sociologije ali kateregakoli tujega jezika 
ali magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija in 
scenske umetnosti, filozofija, komunikologija – komuniciranje, 
mediji in družba, novinarske študije, primerjalna književnost 
in literarna teorija, sociologija, sociologija – sociologija vsak-
danjega življenja ali sociologija – upravljanje človeških virov 
in znanja.«.

Besedilo tretje alineje prvega odstavka točke 1. 2. 44. 
Logika se spremeni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje filozofija, po-
učevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobra-
ževalna matematika, matematika ali matematične znanosti.«.

Besedilo točk 1. 2. 54. Urejanje besedil, 1. 2. 55. Multi-
medija in 1. 2. 56. Računalniška omrežja se spremeni tako, 
da se glasi:

»Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija in raču-
nalniška omrežja je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program računalništva in informa-
tike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali upo-
rabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, 
organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija 
in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – 
poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna 
informatika) ali

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno 
računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, ra-
čunalništvo in informatika, poslovna informatika, management 
informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in mana-
gement informacijskih sistemov, informatika v sodobni družbi 
ali družboslovna informatika.

Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter raču-
nalniška omrežja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja 
v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski 
program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.«.

Besedilo druge alineje točk 1. 2. 75. Klaviatura in raču-
nalnik 1 in 1. 2. 76. Klaviatura in računalnik 2 se spremeni 
tako, da se glasi:

»je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kom-
pozicije in glasbene teorije, muzikologije, petja ali kateregakoli 
glasbenega instrumenta ali magistrski študijski program instru-
mentalna in pevska pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogi-
ka, glasbena umetnost ali muzikologija.«.

Besedilo druge alineje točk 1. 2. 79. Kmetijska 
dela, 1. 2. 80. Sodobno kmetijstvo in 1. 2. 81. Kmetijsko 
gospodarstvo se spremeni tako, da se glasi:

»izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v šestem 
razredu izobraževalnega programa osnovne šole,«.

Besedilo druge alineje točke 1. 2. 89. Romska kultura se 
spremeni tako, da se glasi:

»magistrski študijski program druge stopnje antropologija, 
filozofija, kulturologija – kulturne in religijske študije, slovenski 
jezik in književnost, slovenistika, sociologija, sociologija – soci-
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ologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških 
virov, sociologija kulture, umetnostna zgodovina ali zgodovina.«.

Za točko 1. 2. 94. Varstvo pred naravnimi nesrečami se 
doda nova točka 1. 2. 95. Kitajščina, ki se glasi:

»Učitelj kitajščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program vzhodnoazijske študije 

(smer sinologija),
– magistrski študijski program druge stopnje sinologija.«.
Besedilo druge alineje točke 2. Svetovalni delavec se 

spremeni tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje psihologija, 

pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno 
vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti 
in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, 
specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in 
organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.«.

Besedilo točke 5. Računalnikar – organizator informacij-
ske dejavnosti se spremeni tako, da se glasi:

»Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti je 
lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program računalništva in informa-
tike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali upo-
rabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, 
organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija 
in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – 
poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna 
informatika) ali

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno 
računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, ra-
čunalništvo in informatika, poslovna informatika, management 
informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in mana-
gement informacijskih sistemov, informatika v sodobni družbi 
ali družboslovna informatika.

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti je 
lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem 
programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopol-
njevanja iz računalništva in informatike.«.

Besedilo točke 6. Laborant se spremeni tako, da se glasi:
»Laborant je lahko, kdor je opravil splošno maturo z izbir-

nim predmetom biologija, kemija ali fizika ali ima srednjo oziro-
ma srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi 
programi, ki vsebujejo najmanj 240 ur biologije oziroma drugih 
predmetov z biološkega predmetnega področja, najmanj 240 ur 
kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega 
področja ali najmanj 240 ur fizike oziroma drugih predmetov s 
fizikalnega predmetnega področja.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-131/2012
Ljubljana, dne 30. novembra 2012
EVA 2012-3330-0117

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

3594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju

Na podlagi šestega odstavka 92. in 96. člena v povezavi 
s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju

1. člen
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni 
list RS, št. 48/11) se v 4. členu besedilo točke 1. Slovenščina 
spremeni tako, da se glasi:

»Učitelj slovenščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slovenščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenistika 

ali slovenski jezik in književnost.«.
Besedilo točke 2. Italijanščina se spremeni tako, da se 

glasi:
»Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, 

italijanski jezik in književnost ali italijanistika.«.
Besedilo točke 3. Madžarščina se spremeni tako, da se 

glasi:
»Učitelj madžarščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz madžarščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje madžarski 

jezik s književnostjo.«.
Besedilo točke 4. Angleščina se spremeni tako, da se 

glasi:
»Učitelj angleščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje anglistika ali 

poučevanje angleščine.«.
Besedilo točke 5. Nemščina se spremeni tako, da se 

glasi:
»Učitelj nemščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, 

nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.«.
Besedilo prvega odstavka točke 6. Matematika se spre-

meni tako, da se glasi:
»Učitelj matematike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program matematike ali računal-

ništva z matematiko ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje peda-

goška matematika ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 

(smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna 
matematika, matematika ali matematične znanosti.«.

Besedilo točke 7. Umetnost se spremeni tako, da se 
glasi:

»Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa glasba, je lahko, 
kdor je končal:

– univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike 
ali kompozicije in glasbene teorije ali

– magistrski študijski program druge stopnje glasbena 
pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika ali glasbena ume-
tnost (smer kompozicija in glasbena teorija).

Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa likovno snovanje, 
je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, sli-
karstva, kiparstva ali oblikovanja ali

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer likovna pedagogika) ali slikarstvo,

Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa umetnostna zgodo-
vina, je lahko, kdor je končal:

– univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje umetnostna 

zgodovina.«.
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Besedilo točke 8. Družboslovje se spremeni tako, da 
se glasi:

»Učitelj družboslovja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije, zgodovine ali 

sociologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija, 

zgodovina, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega 
življenja ali sociologija – upravljanje človeških virov in znanja.«.

Besedilo točke 9. Geografija se spremeni tako, da se 
glasi:

»Učitelj geografije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija.«.
Besedilo točke 10. Zgodovina se spremeni tako, da se 

glasi:
»Učitelj zgodovine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje zgodovina.«.
Besedilo točke 11. Sociologija se spremeni tako, da se 

glasi:
»Učitelj sociologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija, 

sociologija – sociologija vsakdanjega življenja ali sociologija – 
upravljanje človeških virov in znanja.«.

Besedilo točke 12. Psihologija se spremeni tako, da se 
glasi:

»Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program psihologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija.«.
Besedilo točke 13. Filozofija se spremeni tako, da se 

glasi:
»Učitelj filozofije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filozofije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija.«.
Besedilo prvega odstavka točke 14. Naravoslovje se 

spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj naravoslovja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije, fizike ali kemije, 

biokemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 

(smer predmetno poučevanje – biologija, fizika ali kemija), iz-
obraževalna biologija, pedagoška fizika, izobraževalna fizika, 
fizika, kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, 
kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika.«.

Besedilo prvega odstavka točke 15. Fizika se spremeni 
tako, da se glasi:

»Učitelj fizike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fizike ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 

(smer predmetno poučevanje – fizika), pedagoška fizika, izo-
braževalna fizika ali fizika.«.

Besedilo prvega odstavka točke 16. Kemija se spremeni 
tako, da se glasi:

»Učitelj kemije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inže-

nirstva, kemijske tehnologije ali biokemije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 

(smer predmetno poučevanje – kemija), kemijsko izobraže-
vanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali 
kemijska tehnika.«.

Besedilo prvega odstavka točke 17. Biologija se spre-
meni tako, da se glasi:

»Učitelj biologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 

(smer predmetno poučevanje – biologija) ali izobraževalna 
biologija.«.

Besedilo točke 18. Športna vzgoja se spremeni tako, 
da se glasi:

»Učitelj športne vzgoje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna 

vzgoja.«.

Besedilo prvega odstavka točke 19. Informatika tako, 
da se glasi:

»Učitelj informatike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informa-

tike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali upo-
rabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, 
organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija 
in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – 
poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna 
informatika) ali

– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje 
(smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno 
računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, ra-
čunalništvo in informatika, poslovna informatika, management 
informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in mana-
gement informacijskih sistemov, informatika v sodobni družbi 
ali družboslovna informatika.«.

2. člen
V 8. členu se spremeni besedilo druge alineje točke 

1. Svetovalni delavec tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje psihologija, 

pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno 
vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti 
in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, 
specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in 
organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.«.

V drugem odstavku točke 2. Knjižničar se za besedo 
»modulov« doda besedilo »ali za svetovalnega delavca«.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-125/2012
Ljubljana, dne 30. novembra 2012
EVA 2012-3330-0115

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

3595. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano 
čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2012

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – 
ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 
61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. 
US, 105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) obja-
vlja minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O    
D O N O S N O S T 

na vplačano čisto premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja za mesec  

november 2012

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – 
odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 
94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US, 110/11 – 
ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) in Pravilnika o izračunu povprečne 
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donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni 
list RS, št. 120/05, 66/08, 23/11 in 6/12), za mesec november 
2012 znaša 1,56 % na letni ravni oziroma 0,13 % na mesečni 
ravni.

Št. 4021-11/2012/6
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EVA 2012-1611-0182

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister

za finance

SODNI SVET
3596. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi 

kandidatur za vodstvena mesta

Na podlagi določbe 62. člena Zakona o sodiščih 
(ZS–UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana 
na 7. seji dne 29. novembra 2012 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur za vodstveno mesto:

– predsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani;
– podpredsednik Delovnega sodišča v Mariboru;
– podpredsednik Delovnega sodišča v Celju;
– predsednik Okrajnega sodišča v Domžalah.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik
Sodnega sveta RS

Janez Vlaj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3597. Sprememba Splošnih pogojev za dobavo 
in odjem toplote in hladu iz distribucijskega 
omrežja za geografsko območje Mestne 
občine Ljubljana

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12), 22. člena Akta o 
določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo 
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, 
št. 74/05 in 42/11) in 13. člena Odloka o dejavnosti sistemske-
ga operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o 
dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji 
toplote (Uradni list RS, št. 14/06), Javno podjetje Energetika 
Ljubljana d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe de-

javnosti distribucije toplote na geografskem območju Mestne 
občine Ljubljana, izdaja

S P R E M E M B O   S P L O Š N I H    
P O G O J E V

za dobavo in odjem toplote in hladu  
iz distribucijskega omrežja za geografsko 

območje Mestne občine Ljubljana

1. člen
V splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote in hladu iz 

distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12) se drugi odstavek 60. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Pri posrednem merjenju so količine dobavljene toplote 
za ogrevanje sanitarne tople vode izražene v MWh in se izra-
čunajo po enačbi:

Q = 2,0 x V x (Θtv – 10),

kjer je
Q toplota za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh),
V z vodomerom izmerjeni volumen sanitarne tople vode 

(m3),
Θtv izmerjena ali ocenjena srednja temperatura sanitarne 

tople vode (°C).«

2. člen
Drugi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do 1. oktobra 2015 se poraba toplote za ogrevanje sani-

tarne tople vode pri posrednih meritvah obračunava po določilih 
60. člena tega akta, pri čemer se količine dobavljene toplote za 
ogrevanje sanitarne tople vode izračunajo po enačbi:

Q = 1,68 x V x (Θtv – 10),

kjer je
Q toplota za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh),
V z vodomerom izmerjeni volumen sanitarne tople vode 

(m3),
Θtv izmerjena ali ocenjena srednja temperatura sanitarne 

tople vode (°C).«

3. člen
Ta sprememba Splošnih pogojev začne veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. JPE3000170187
Ljubljana, dne 9. novembra 2012
EVA 2012-2430-0199

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Direktor
Hrvoje Drašković l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3598. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil 

o izobraževanju na Alma Mater Europaea – 
Evropski center, Maribor

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS, 
Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7) in 16. člena Statuta Alma 
Mater Europaea – Evropski center, Maribor (ECM) je Upravni 
odbor na 20. redni seji dne 3. 9. 2012 sprejel dopolnitev in 
prečiščeno besedilo, kot sledi
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P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom ter potrdil  

o izobraževanju na Alma Mater Europaea – 
Evropski center, Maribor

1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraže-

vanju na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (v 
nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za 
izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študij-
skem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah 
izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.

2. člen
Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (v na-

daljevanju: ECM) izdaja naslednje diplome in potrdila o izo-
braževanju:

– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih pro-

gramih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne 

listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih 

študentom ali diplomantom izda ECM.

3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega 

programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z di-
gitalnim vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen 
znak ECM.

Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine 
obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi 
(Uradni list RS, št. 56/07 in 39/12).

4. člen
ECM podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih 

prve stopnje (visokošolski strokovni in univerzitetni študijski 
program) in druge stopnje (magistrski študijski program) ter 
tretje stopnje (doktorski študijski program).

5. člen
Diploma vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega 

rojstva,
– datum diplomiranja,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziro-

ma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda Alma 

Mater Europaea – Evropski center, Maribor, na katerem je 
študij potekal,

– pridobljeni strokovni naziv.
V spodnjem delu ima diploma zaporedno številko, datum 

diplomiranja, datum izdaje, pečat ECM ter podpis predsednika 
ECM.

Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.

Natančnejša oblika diplomske listine je razvidna iz vzorca 
v prilogi.

6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem 

programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja ECM, izda ECM 
kandidatu potrdilo.

Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom ECM, vse-
buje:

– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, 

lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis predsednika ECM.

7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda ECM so javne listine in 

so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena 

v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpi-
še minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

8. člen
O izdanih diplomah in potrdilih ECM vodi posebno eviden-

co v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.

9. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potr-

dila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, 
uvede ECM skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.

10. člen
ECM izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno 

preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz 
evidence, ki jo vodi ECM, razvidno, da mu je bil po končanih 
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku 
uporablja za izdajo diplom ECM, s tem, da je v gornjem desnem 
kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.

Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne 
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebo-
vati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri 
podpisniku zapiše »l.r.«.

Na hrbtni strani dvojnika diplome predsednik ECM podpi-
še klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki 
evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na 
hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat ECM.

V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda-
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Predsednik Upravnega odbora ECM
Smiljan Perovič l.r.

Priloga
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CELJE

3599. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Celje v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 
in 43/08) je župan Mestne občine Celje dne 28. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Celje  

v obdobju januar–marec 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Mestne občine Celje v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. mar-
ca 2013.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine 

Celje za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: 
ZJF) in Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 

januar–marec 
2013

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)  10.571.441
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.848.673

70 DAVČNI PRIHODKI 8.273.952
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 6.135.155
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.965.950
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 251.470
706 DRUGI DAVKI –78.623

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.574.721
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 758.748
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.634
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 68.185
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 29.285
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 714.869

72 KAPITALSKI PRIHODKI 29.860
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 12.870
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPRED- METENIH 
SREDSTEV 16.990

73 PREJETE DONACIJE 280
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 280
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 641.407
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 641.407
741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 51.221
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 51.221

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.773.673
40 TEKOČI ODHODKI 3.365.688

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 704.172
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 118.081
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.394.161
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 136.774
409 REZERVE 12.500

41 TEKOČI TRASFERI 4.513.090
410 SUBVENCIJE 269.725
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 2.404.147
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 30.385
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.808.833
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 891.893
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 891.893

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.002
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 3.002
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PROR. UPORABNIK. 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRIMANJKLJAJ (I – II) 1.797.768

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(75) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0

OBČINE
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV – V) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 568.668
55 ODPLAČILA DOLGA 568.668

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 568.668
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 1.229.100

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII –V III) –568.668
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –1.797.768
STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2012

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni 

proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 410-29/2012
Celje, dne 27. novembra 2012

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

IVANČNA GORICA

3600. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna 
Gorica za leto 2012

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 

– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 
107/10) ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni 
list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
21. seji dne 28. 11. 2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica  

za leto 2012
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 106/11) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.«

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v EUR
SKUPINA, 
PODSK.

ZAP. 
ŠT.

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

REBALANS 
2012

1 2 3 4
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 11.881.948,16
TEKOČI PRIHODKI 
(70+71) 11.244.758,16

70 DAVČNI PRIHODKI 9.822.272,00
700 Davki na dohodek  

in dobiček 9.156.343,00
703 Davki na premoženje 324.229,00
704 Domači davki na blago 

in storitve 341.700,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.422.486,16

710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 998.156,58

711 Takse in pristojbine 5.000,00
712 Globe in denarne kazni 5.520,00
713 Prihodki od prodaje blaga 

in storitev 17.334,58
714 Drugi nedavčni prihodki 396.475,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 124.000,00
720 Prihodki od prodaje 

osnovnih sredstev 24.000,00
722 Prihodki od prodaje 

zemljišč  
in neopredmetenih 
dolgoročnih sred. 100.000,00

73 PREJETE DONACIJE 410,00
730 Prejete donacije  

iz domačih virov 410,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 512.780,00

740 Transferni prihodki 
iz drugih javnofinančnih 
institucij 503.480,00

741 Prejeta sredstva 
iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 9.300,00
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 15.940.973,39

40 TEKOČI ODHODKI 4.204.817,94
400 Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 563.118,00
401 Prispevki delodajalcev 

za socialno varstvo 92.095,00
402 Izdatki za blago in storitve 3.339.590,94
403 Plačila domačih obresti 14,00
409 Rezerve 210.000,00
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41 TEKOČI TRANSFERI 4.599.598,00
410 Subvencije 0,00
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 2.891.390,00
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam
in ustanovam 631.250,00

413 Drugi tekoči domači 
transferi 1.076.958,00

42 INVESTICIJSKI 
ODHODKI 6.638.357,45

420 Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 6.638.357,45

43 INVESTICIJSKI 
TRANSFERI 498.200,00

431 Invest. transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 352.200,00

432 Investicijski transferi 
proračunskim 
uporabnikom 146.000,00

III. PRESEŽEK ALI 
PRIMANJKLJAJ (I. – II.) –4.059.025,23
B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

IV.
 

PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 1.100,00

75 PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL 1.100,00

750 Prejeta vračila danih 
posojil 0,00

751 Prodaja kapitalskih 
deležev 0,00

752 Kupnine iz naslova 
privatizacije 1.100,00

V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441) 0,00

440 Dana posojila 0,00
441  0,00
VI.
 

PREJETA MINUS 
DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) 1.100,00
C. RAČUN 
FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 
PRORAČUNA (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00
500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA 

(550) 6.780,00
55 ODPLAČILA DOLGA  

550 Odplačila domačega 
dolga 6.780,00

IX. POVEČANJE 
(ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA 
RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.064.705,23

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) –6.780,00

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 4.059.025,23

 STANJE SRED. NA 
RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 4.064.705,23

«

2. člen
Prva vrstica 15. člena se spremeni tako da se glasi:
»Občina se za izvrševanje proračuna leta 2012 ne bo 

zadolževala.«

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-0068/2011-5
Ivančna Gorica, dne 28. novembra 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3601. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna 
Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) in 3. člena Odloka o ustanovitvi 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 76/12) je Občinski svet 
Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 21. seji dne 
28. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo  
v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica

I.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Ivančna Gorica se imenujejo:
1. Balant Marjan, roj. 20. 11. 1957, Ulica Dolenjskega 

odreda 6, Ivančna Gorica – predsednik,
2. Bivic Rajko, roj. 4. 1. 1960, Pristavlja vas 3, Šentvid 

pri Stični,
3. Markovič Alojz, roj. 24. 6. 1957, Glogovica 13A, Šentvid 

pri Stični,
4. Bivic Franc, roj. 30. 1. 1955, Pristavlja vas 3, Šentvid 

pri Stični,
5. Mišigoj Damjan, roj. 22. 10. 1969, Veliko Mlačevo 80, 

Grosuplje,
6. Strnad Marija, roj. 9. 8. 1956, Potok pri Muljavi 3a, 

Ivančna Gorica,
7. Arko Gregor, roj. 5. 11. 1972, Stična 55b, Ivančna 

Gorica,
8. Kovaček Branka, roj. 9. 4. 1970, Ulica Juša Kozaka 11, 

Ivančna Gorica,
9. Zajc Marija, roj. 16. 5. 1960, Ljubljanska cesta 30b, 

Ivančna Gorica,
10. Kralj Anton, roj. 14. 11. 1952, Trubarjeva 12, Ivančna 

Gorica.

II.
Mandatna doba Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu traja 4 leta.
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III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2012-16
Ivančna Gorica, dne 28. novembra 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3602. Sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne 
šole Stična

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 59/11) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šol-
stva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna 
Gorica, št. 8/96, 4/98 in 4/00, Uradni list RS, št. 53/08, 94/09 
in57/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
na 21. seji dne 28. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja  

v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična

I.
V Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična se imenu-

jejo kot predstavniki ustanovitelja – iz Občine Ivančna Gorica 
naslednji člani:

1. Anton Černivec, roj. 21. 9. 1955, Kitni vrh 1A, Zagradec,
2. Barbara Mušič, roj. 6. 7. 1975, Krka 38, Krka,
3. Tomaž Smole, roj. 14. 6. 1968, Gabrje pri Stični 49, 

Ivančna Gorica.

II.
Mandatna doba traja 4 leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0026/2012
Ivančna Gorica, dne 28. novembra 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

JESENICE

3603. Odlok o uporabi športnih objektov v lasti 
Občine Jesenice in subvencionirani ceni 
najema za izvajalce letnega programa športa

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94 s spr.), 13. člena Statuta Občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spr.), Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 s spr.) in Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 
s spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 
22. 11. 2012 sprejel

O D L O K
o uporabi športnih objektov v lasti Občine 
Jesenice in subvencionirani ceni najema  

za izvajalce letnega programa športa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z Odlokom o uporabi športnih objektov v lasti Občine 

Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega 
programa športa (v nadaljevanju: Odlok) se določijo:

– način oddajanja športnih objektov
– način določanja najemnine oziroma uporabe
– subvencioniran najem športnih objektov za izvajalce 

letnega programa športa
– brezplačna uporaba športnih objektov.

2. člen
Posamezni izrazi v tem Odloku pomenijo:
1. Športni objekti v lasti Občine Jesenice so:
– Športni park Podmežakla
– kopališče Ukova
– Španov vrh
– balinišče Baza
– telovadnice v Osnovni šoli Toneta Čufarja, Osnovni 

šoli Prežihovega Voranca, Osnovni šoli Poldeta Stražišarja in 
Osnovni šoli Koroška Bela

– bazen v Osnovni šoli Toneta Čufarja
– Športna dvorana v kulturnem domu na Blejski Dobravi
– športno igrišče na Blejski Dobravi.
2. Izvajalci letnega programa športa v Občini Jesenice po 

tem Odloku so tisti, ki so upravičeni do sofinanciranja programa 
športa na podlagi javnega razpisa Občine Jesenice v tekočem 
proračunskem letu.

II. NAČIN ODDAJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV

3. člen
Športni objekti se lahko oddajajo v najem oziroma upora-

bo po postopku in na način določenim s področno zakonodajo 
v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom oziroma na-
jemnikom:

– javnim zavodom;
– športnim klubom in društvom izvajalcem letnega pro-

grama športa;
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam;
– drugim fizičnim in pravnim osebam.

4. člen
Prednostno pravico uporabe pri najemu oziroma uporabi 

športnega objekta imajo uporabniki oziroma najemniki po na-
slednjem vrstnem redu:

I. prioriteta: javni zavodi za potrebe izvajanja zakonsko 
predpisane dejavnosti ter za športno aktivnost v šolskih špor-
tnih društvih in klubih,

II. prioriteta: športna društva in klubi, ki so izvajalci letnega 
programa športa v Občini Jesenice,

III. prioriteta: športna društva in klubi, ki so registrirani in 
imajo sedež v Občini Jesenice,

IV. prioriteta: ostali potencialni uporabniki v primeru ne-
zasedenosti športnega objekta (npr.: rekreacijske skupine; 
športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo stalnega 
naslova v Občini Jesenice; organizatorji glasbeno-zabavnih 
prireditev …).

5. člen
(1) Upravljavec športnega objekta mora pri oddaji ča-

sovnih terminov najema oziroma uporabi pri prednostni pra-
vici uporabe upoštevati še starostne kategorije uporabnikov 
(prednost najema oziroma uporabe imajo otroci in mladina 
do 18 let).
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(2) Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja naje-
mnikov oziroma uporabnikov športnega objekta pri določanju 
terminov oziroma urnika koriščenja. V primeru, da ne pride 
do sporazumne uskladitve časovnih terminov najema oziroma 
uporabe, odloči strokovna služba Občine Jesenice.

6. člen
(1) Upravljavec športnega objekta objavi vsako leto, naj-

pozneje do 30. avgusta, javni razpis za najem oziroma uporabo 
in koriščenje prostih terminov športnih objektov, katerih lastnica 
je Občina Jesenice za naslednjo sezono/šolsko leto.

(2) Vlagatelji morajo najkasneje petnajst dni po objavi 
razpisa poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina in 
števila ur tedensko.

(3) Na podlagi prejetih prijav strokovna služba upravljav-
ca pripravi pogodbe. Strokovna služba upravljavca je dolžna 
objavljati na spletni strani upravljavca tedenski terminski plan 
(urnik) uporabe športnih objektov.

(4) Športni objekti se lahko oddajo v najem na podlagi 
metod določenih s področno zakonodajo, na podlagi neposre-
dne pogodbe pa če so izpolnjeni pogoji, določeni v zakonu in 
uredbi, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnost.

III. NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE  
OZIROMA UPORABE

7. člen
(1) Cena uporabe športnega objekta je oblikovana skla-

dno s področno zakonodajo, ki določa, da je uporabnik dolžan 
kriti najemnino objekta, obratovalne stroške, stroške rednega 
vzdrževanja in druge stroške, ki jih pogodbeni stranki dogovo-
rita s pogodbo.

(2) Najemnina športnega objekta se določi na podlagi 
veljavne cenitve športnih objektov, ki je podlaga za sestavo 
cenika.

(3) Ceno najema oziroma uporabe določi upravljavec 
športnega objekta skladno s področno zakonodajo, praviloma 
za čas najema oziroma uporabe 1 ure.

8. člen
(1) Cenik najema oziroma uporabe športnih objektov potr-

di pristojni organ upravljavca po predhodnem soglasju župana 
Občine Jesenice za vsako šolsko leto oziroma za vsako sezono 
posebej pred začetkom razpisnega postopka.

(2) Cenik najema oziroma uporabe se lahko spremeni 
tudi med letom, če je v zadnjih treh mesecih porast dejanskih 
stroškov nad planskimi stroški za redno poslovanje, najnujnejše 
vzdrževanje in obratovanje športnega objekta več kot 10 %.

9. člen
Izjema od navedenih določil, napisanih v 8. členu tega 

Odloka, je najem oziroma uporaba kopališča Ukova in smuči-
šča v Španovem vrhu, ki se ovrednoti:

a) za rekreativno plavanje/smučanje občanov za:
– dopoldansko karto,
– popoldansko karto,
– dnevno karto,
– tedensko karto,
– sezonsko karto;
b) za redne treninge članov športnih društev oziroma 

klubov, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Jesenice za 
uporabo:

– 1 proge na uro,
– celega bazena/smučišča na uro in
– tekme, tekmovanja in prireditve.

10. člen
Upravljavec lahko odda v najem športni objekt tudi za 

druge namene, kot so zabavno-glasbene prireditve, razsta-
ve, sejme in druge komercialne oziroma pridobitne prireditve, 
vendar le pod pogojem, da izpolnjuje vse pogoje določene z 

veljavnimi predpisi. Cena najema za te prireditve se oblikuje po 
tržnih zakonitostih in je lahko višja od cene najema določene v 
potrjenem ceniku upravljavca.

IV. SUBVENCIONIRAN NAJEM ŠPORTNIH OBJEKTOV  
ZA IZVAJALCE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

11. člen
(1) Izvajalci letnega programa športa v Občini Jesenice, ki 

izvajajo športne programe s katerimi se uresničuje javni interes 
v športnih objektih, ki so v lasti Občine Jesenice, so upravičeni 
do plačila subvencionirane cene najema športnega objekta.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, 
izvajalec letnega programa športa v Občini Jesenice, ki nima po-
ravnanih vseh obveznosti iz naslova uporabe športnega objekta 
za preteklo leto, ni upravičen do subvencionirane cene najema.

12. člen
(1) Subvencionirana cena najema obsega obratovalne 

stroške objekta, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, 
ki so nujno potrebni za obratovanje športnega objekta.

(2) Za izračun subvencionirane cene najema se uporabijo 
naslednji podatki:

– električna energija,
– poraba kuriv in stroški ogrevanja,
– voda in komunalne storitve,
– ptt stroški,
– pisarniški material in storitve,
– čistilni material in storitve,
– stroški zavarovanja objekta,
– neopredeljeni stroški (10 % od zgoraj napisanih),
– stroški amortizacije kolikor se le-te ne knjiži v breme 

sredstev prejetih v upravljanje.
(3) Višina stroškov se deli s številom ur uporabe oziroma 

najema športnega objekta v letu.

13. člen
Izvajalci letnega programa športa so upravičeni do sub-

vencionirane cene za njihovo izvajanje letnega programa športa

V. BREZPLAČNA UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV

14. člen
(1) Na podlagi pisne potrditve župana lahko upravljavec 

odda v brezplačno uporabo športni objekt, ki ga začasno ne 
uporablja noben uporabnik z neposredno pogodbo:

– osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen 
javnim podjetjem ali

– nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, 
za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,

– drugim osebam za katere tako določa področna zako-
nodaja.

(2) Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi 
nepremičnega premoženja, krijejo obratovalne stroške, stroške 
rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki 
dogovorita s pogodbo.

VI. SKLENITEV POGODBE IN OBRAČUN PLAČILA

15. člen
(1) Upravljavec sklene na podlagi določil tega Odloka z 

uporabniki oziroma najemniki pogodbo o najemu oziroma upo-
rabi. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi 
višina najemnine in obveznosti najemnika. Poleg tega se določi 
odgovorna oseba uporabnika oziroma najemnika, ki bo odgo-
varjala za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje 
hišnega reda upravljavca in za morebitno povzročeno škodo na 
objektu oziroma opremi. O povzročeni škodi mora biti sestavljen 
in podpisan zapisnik. Le-ta je osnova za povrnitev škode.

(2) Obvezna priloga k pogodbi o najemu oziroma uporabi 
je veljaven cenik.
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16. člen
(1) Način in rok plačila se določi z neposredno pogodbo, 

sklenjeno med uporabnikom oziroma najemnikom objekta in 
upravljavcem objekta.

(2) Kolikor najemnik športnega objekta trikrat zaporedoma 
ali trikrat v zadnjih šestih mesecih ne poravna stroška uporabe 
športnega objekta, je to razlog za takojšnjo razveljavitev naje-
mne pogodbe.

17. člen
Upravljavec mora voditi posebno dnevno evidenco na-

jema oziroma uporabe javnega športnega objekta, iz katere 
morajo biti razvidni naslednji podatki:

– naziv uporabnika,
– vodja (trener) uporabnika,
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– podpis trenerja,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih ozi-

roma poškodbah na objektu in opremi.

18. člen
V primeru negativnega poslovanja s športnim objektom 

je upravljavec dolžan podati predlog ukrepov, župan Občine 
Jesenice le-te obravnava in poda soglasje k sprejemu ustreznih 
ukrepov, kateri bi vodili k pozitivnemu poslovanju.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Upravljavci športnih objektov, ki so v lasti Občine Jeseni-

ce, so dolžni k sklenjenim najemnim pogodbam skleniti dodatke 
k pogodbam, ki bodo usklajeni s tem Odlokom.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2013.

Št. 007-23/2012
Jesenice, dne 22. novembra 2012

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

3604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-
CP-2D), 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, 
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter Statuta Ob-
čine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski 
svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 22. 11. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (Uradni list RS, 

št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07, 113/08, 80/09, v nadaljnjem 
besedilu: Odlok) se prvi odstavek 11.a člena Odloka spremeni 
tako, da se doda nova tretja alinea, ki se glasi:

»– zemljišče s parc. št. 275/6 k.o. Koroška Bela (2178), 
dvorišče v izmeri 1204 m2«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-26/2012
Jesenice, dne 22. novembra 2012

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

3605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 
56. člena Zakona o osnovni šoli ((Uradni list RS, št. 81/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 
– ZUJF) in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 
22. redni seji dne 22. 11. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o povračilu stroškov prevoza otrok

1. člen
V 4. točki 2. člena Pravilnika o povračilu stroškov prevoza 

otrok (Uradni list RS, št. 80/09, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) 
se za besedilom »poročilo o stanju družine.« doda nov stavek, 
ki se glasi: »Prevozni stroški se povrnejo tudi spremljevalcu.«

2. člen
V 3. členu Pravilnika se spremeni besedilo drugega in 

tretjega odstavka, ki se glasi:
»Stroške prevoza za ostale upravičence iz drugega člena 

tega pravilnika se povrne glede na ceno vozovnice za javni 
prevoz (v višini mesečne vozovnice oziroma za dni, ko je upra-
vičenec prisoten pri pouku) oziroma se povračilo prevoznih 
stroškov določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na 
relaciji dom upravičenca – vzgojnoizobraževalni oziroma soci-
alnovarstveni zavod oziroma drugi izobraževalni zavodi – dom 
upravičenca in nazaj, kolikor strokovna služba ugotovi, da je to 
cenejša oblika prevoza, in sicer v višini, ki jo na dan obračuna 
kilometrine določa veljavna zakonodaja.

V primeru, da od doma do šole oziroma zavoda, ki 
jo/ga otrok obiskuje ni direktne javne prevozne povezave, 
ki bi omogočila pravočasen prihod k pouku oziroma otrok iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza 
(bi porabil nesorazmerno veliko časa za prevoz v šolo ali 
iz šole), se povračilo prevoznih stroškov določi na osnovi 
dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca 
– vzgojnoizobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod ozi-
roma drugi izobraževalni zavod – dom upravičenca in nazaj, 
in sicer v višini, ki jo na dan obračuna kilometrine določa 
veljavna zakonodaja.«

3. člen
V celoti se črta besedilo 7. člena Pravilnika.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-27/2012
Jesenice, dne 22. novembra 2012

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

3606. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku 
o občinskih taksah v Občini Jesenice 
za leto 2013

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07) in 13. člena Statuta Občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski 
svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 22. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke po Odloku  
o občinskih taksah v Občini Jesenice  

za leto 2013
1. člen

Vrednost točke iz 4. člena Odloka o občinskih taksah v 
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07) za leto 2013 znaša 
0,0584 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 007-25/2012
Jesenice, dne 22. novembra 2012

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

RADEČE

3607. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Radeče

Na podlagi 18. in 110. člena Statuta Občine Radeče (Ura-
dni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) je Občinski svet Občine 
Radeče na 16. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
S T A T U T A

Občine Radeče

1. člen
(1) V Statutu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – 

UPB1, 110/09) se v 13. členu v 4. točki doda nova peta alineja, 
ki glasi:

»– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja 
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,«. 

Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
(2) V 5. točki se prve štiri alineje nadomestijo z novimi, 

ki glasijo:
»– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih 

služb v skladu z zakonom,

– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo,«.
Dosedanja peta alineja postane četrta alineja.
(3) V 7. točki se v tretji alineji za besedo »delo« pika na-

domesti z vejico in doda besedilo: »javnimi zavodi in drugimi 
pristojnimi organi in institucijami.«.

(4) Točka 12 se spremeni tako, da se glasi:
»12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se 

kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občin-

skih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje 
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.«.
(5) Točka 13 se spremeni tako, da se glasi:
»13. V okviru lokalnih zadev javnega pomena opravlja 

občina tudi naloge, ki se nanašajo na:
– izvajanje vseh občinskih predpisov in drugih aktov, s 

katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku-

pnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve 
nepremičnin za potrebe občine,

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogo-
jev za njihovo uporabo,

– vodenje posebne evidence po strukturi, površini, kulturi 
občinskih zemljišč in drugega občinskega premoženja,

– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov 
v sodelovanju s pristojnimi institucijami.«.

2. člen
(1) V 15. členu se na koncu tretjega odstavka doda na-

slednje besedilo: »Občinska volilna komisija opravlja naslednje 
naloge:

– vodi volitve v občinski svet,
– vodi volitve za župana,
– vodi volitve za člane svetov krajevnih skupnosti,
– vodi volilna opravila za vse vrste referendumov v skladu 

s svojimi pristojnostmi,
– opravlja volilna opravila, ki jih določajo zakoni oziroma 

predpišejo državni organi,
– opravlja naloge, ki jih določi občinski svet.
Komisija je sestavljena v skladu z zakonom.«.
(2) V četrtem odstavku se črta »na podlagi zakonov«.
(3) V desetem odstavku se »15 %« nadomesti s »7,5 %«.

3. člen
V 16. členu se v prvem odstavku v četrti alineji za besedo 

»občine« pika zbriše in doda »in uradne spletne strani občine.«.

4. člen
(1) V 18. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spreme-

ni tako, da se glasi: »Prvo sejo skliče prejšnji župan najkasneje 
v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev 
župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po 
drugem krogu volitev.«.

(2) V sedmem odstavku se doda nova sedma alineja, ki 
glasi: 

»– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugota-
vlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,« 
ostale alineje se preštevilčijo. Dosedanja deveta alineja se 
spremeni tako da se glasi: 

»– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,«.

(3) Dosedanje deseta, devetnajsta in enaindvajseta aline-
ja se črtajo. V dosedanji osemnajsti alineji se črta »po predlogu 
župana«.

5. člen
V 19. členu se tretji odstavek črta.

6. člen
(1) V 20. členu se v drugem odstavku pred besedo »gla-

sov« doda beseda »opredeljenih«.
(2) Tretji odstavek se črta.
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7. člen
22. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi 

njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občin-

skega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in 
z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere 
tako določa zakon.

(3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan poobla-
sti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan 
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.

(4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan 
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že 
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši 
član občinskega sveta.

(5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z do-
ločbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede 
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati 
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na 
podlagi posamičnega pooblastila župana.

(6) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zah-
teva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora 
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva 
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno 
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi 
za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje pre-
dlagane točke. Predlagani dnevni red pa lahko dopolni še z 
novimi točkami.

(7) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih 
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinske-
ga sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so 
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.«.

8. člen
(1) V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Seje občinskega sveta so javne. Občinski svet lahko 

sklene, da se javnost izključi, če se obravnavajo gradiva s po-
datki, ki so varovani na podlagi zakona. Razloge in postopek 
izključitve določa poslovnik občinskega sveta.«

(2) V četrtem odstavku se v zadnjem stavku za besedo 
»uprave« pika zbriše in doda besedilo: »in zaposleni, ki jih 
določi župan ali direktor občinske uprave.«.

9. člen
(1) V 25. členu se v prvem odstavku pred besedo »prene-

ha« doda beseda »sveta«.
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha 

mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali 
zakonski razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. 
Občinski svet sprejme ugotovitev na prvi seji po nastanku razlogov 
iz prvega odstavka tega člena. Zoper sklep oziroma ugotovitev ob-
činskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, 
ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od sprejema sklepa vloži 
tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni 
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«.

(3) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in 
četrti odstavek.

(4) Dosedanji četrti odstavek se črta.

10. člen
V 26. členu se v drugem odstavku za besedo »naslednja« 

doda beseda »stalna«.

11. člen
(1) V 27. členu se prvi stavek črta.
(2) V dosedanjem drugem odstavku se črtata deseta in 

enajsta alineja.

12. člen
(1) V 28. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima naslednji stalni komisiji:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

ki se imenuje izmed članov občinskega sveta,
– komisijo za statutarna in pravna vprašanja.«.

(2) V drugem odstavku se prva alineja črta in nadomesti 
z novo alinejo, ki se glasi: 

»– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna te-
lesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski 
svet,«. 

V peti alineji se za besedo »poslovnikom« doda »in osta-
limi akti«, dosedanja šesta alineja se črta.

(4) Tretji odstavek se črta.
(5) V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji od-

stavek, se druga alineja spremeni tako, da se glasi: 
»– oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladno-

sti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom 
občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi 
akti občine,«.

13. člen
43. člen se črta.

14. člen
V 45. členu se v drugem odstavku zadnji stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Vsebina zaprisege je določena s Poslovni-
kom.«.

15. člen
(1) V 46. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom 

doda naslednji stavek: »Član občinskega sveta, ki je imenovan 
za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in 
funkcijo podžupana hkrati.«.

(2) V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nasle-
dnji stavek: »Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opra-
vlja funkcije člana občinskega sveta in nima pravice glasovati 
o odločitvah občinskega sveta.«.

(3) Tretji odstavek se spremeni tako, da se na novo glasi: 
»Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan 

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član 
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa naj-
starejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja 
član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.«.

16. člen
V 49. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za 

izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,«.

17. člen
(1) V 75. členu se v prvem odstavku prvi stavek na novo 

glasi: »Notranjo organizacijo in delovno področje občinske 
uprave določi občinski svet z odlokom na predlog župana.«.

(2) Drugi in tretji odstavek se črtata.

18. člen
77. člen se črta.

19. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo o 

upravnih stvareh in o drugih pravicah, obveznostih in pravnih 
koristih posameznikov in organizacij v upravnem postopku.

(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zade-
vah iz izvirne občinske pristojnosti in iz prenesene državne 
pristojnosti.«.

20. člen
Doda se nov 82.a člen, ki glasi:
»(1) Posamične upravne akte iz izvirne pristojnosti obči-

ne izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce 
občinske uprave, kateri izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo-
čanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v 
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v 
upravnih stvareh.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih 
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno.

(3) Če direktor občinske uprave ni imenovan, opravlja 
naloge direktorja občinske uprave oseba, ki jo določi župan.«.
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21. člen
(1) V 83. členu se prvi odstavek črta, dosedanji drugi odsta-

vek postane prvi odstavek.
(2) Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za 

pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali po-
sameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.

(3) Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci 
pravice in dolžnosti občinske uprave.

(4) O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči 
župan.«.

22. člen
85. člen se črta.

23. člen
V 87. členu se v vseh treh odstavkih beseda »razglasna« 

nadomesti z besedo »oglasna«.

24. člen
90. člen se črta.

25. člen
V 92. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih 

javnih površin,«.

26. člen
V 98. členu se v drugem odstavku za besedo »zavodov« 

doda pika in se nadaljnje besedilo črta.

27. člen
(1) V 100. členu se v drugem odstavku beseda »odlok« 

nadomesti besedo »akt«.
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Sprememba proračuna je akt o spremembah in dopol-

nitvah občinskega proračuna, ki ga župan predloži v sprejem 
občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejetje 
proračuna nanaša.«. 

Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi 
odstavek.

(3) Dosedanji tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Rebalans proračuna je akt o spremembi proračuna med 

letom.«.
(4) Dosedanji peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, 

račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.«.

28. člen
V 102. členu se v četrtem odstavku beseda »prerazporedijo« 

nadomesti z besedo »prerazporedi«.

29. člen
V 106. členu se v tretjem odstavku zadnji stavek črta in 

nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: »Župan predlaga občin-
skemu svetu v sprejem predlog zaključnega računa občinskega 
proračuna v rokih, ki jih določa veljavna zakonodaja.«.

30. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega 

sveta, odloki in pravilniki.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske 

in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni 
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet 
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslov-
nik občinskega sveta.«.

31. člen
Doda se nov 110.a člen, ki se glasi:
»(1) Statut kot temeljni splošni akt občine, sprejme občin-

ski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega 
sveta.

(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san postopek za sprejem odlokov.«.

32. člen
V 111. členu se v drugem odstavku za besedo »večino« 

doda beseda »glasov«.

33. člen
V 112. členu se v prvem odstavku v drugem stavku bese-

da »izdaja« nadomesti z besedo »sprejema«.

34. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti ob-

javljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

(2) V Uradnem listu RS se objavijo tudi drugi akti, za ka-
tere tako določi občinski svet.«.

35. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Posamični akti občine so odločbe in sklepi.«.

36. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča 

na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če 
ni z zakonom drugače določeno. Zoper odločitev župana je 
dopusten upravni spor.

(2) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske 
uprave odloča župan občine, v katero krajevno pristojnost 
spada zadeva, če zakon ne določa drugače.

(3) O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih 
stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga 
določa zakon.«.

37. člen
Doda se nov 116.a člen, ki se glasi:
»O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov ob-

čine odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.«.

38. člen
Doda se nov 116.b člen, ki se glasi:
»Materialni akti in poslovanje občine morajo temeljiti na 

zakonu in drugem zakonitem predpisu.«.

KONČNA DOLOČBA

39. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2012
Radeče, dne 29. novembra 2012

Županja
Občine Radeče

Rafaela Pintarič l.r.

REČICA OB SAVINJI

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Rečica ob Savinji 
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 
51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet 
Občine Rečica ob Savinji na 20. redni seji dne 27. 11. 2012 
sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji  
za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 

2012 (Uradni list RS, št. 107/11) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v evrih
A BILANCA PRIHODKOV 

IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun  
leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.181.647
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  

1.683.357
70 DAVČNI PRIHODKI 1.562.513

700 Davki na dohodek in dobiček 1.411.817
703 Davki na premoženje 85.995
704 Domači davki na blago in storitve 64.601
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 120.844
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 88.684
711 Takse in pristojbine 1.300
712 Globe in druge denarne kazni 1.360
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000
714 Drugi nedavčni prihodki 24.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 87.660
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 87.660

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 410.630
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 410.630

741 Prejeta sred. iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.785.720

40 TEKOČI ODHODKI 616.789
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 138.704
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 23.138
402 Izdatki za blago in storitve 378.017
403 Plačila domačih obresti 11.050
409 Rezerve 65.880

41 TEKOČI TRANSFERI 783.096
410 Subvencije 76.681
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom  443.015
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 77.129
413 Drugi tekoči domači transferi 186.271
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.368.535
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.368.535

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.300
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 7.700
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 9.600
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –604.073

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb  0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE 730.000
500 Domače zadolževanje 730.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA 155.800
550 Odplačila domačega dolga 155.800
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –29.873
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 574.200
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 604.073
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 29.873

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani občine.«

2. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člena in se glasi: »Za splošno 

proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki 
proračuna v višini 0 EUR.«
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3. člen
Spremeni se 11. člen in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v raču-
nu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži 
največ 580.000 EUR in sicer za naslednje investicije:

– Most čez Savinjo na Trnovec 430.000 EUR,
– Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Varpolje – Sp. Rečica 

150.000 EUR.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ozi-

roma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 
2012 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji 
v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.«

4 člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2012-14
Rečica ob Savinji, dne 27. novembra 2012

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

ROGATEC

3609. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Rogatec za leto 2013

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 133/03) in 16. člena 
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 
in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 13. redni seji dne 
27. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Rogatec za leto 2013

1. člen
Usklajena mesečna vrednost točke za izračun nadomesti-

la za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Roga-
tec v letu 2013 znaša 0,0008022 EUR oziroma 0,009626 EUR 
letno.

2. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec v letu 2012 
(Uradni list RS, št. 107/11).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 0070-0008/2012-17
Rogatec, dne 27. novembra 2012

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

3610. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2013

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni 
list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in določil Odloka o 
komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 72/95, 9/96, 110/00 in 
133/03) je Občinski svet Občine Rogatec na 13. redni seji dne 
27. 11. 2012 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun 

komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2013

1.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Ro-

gatec v letu 2013 znaša 0,70 EUR.

2.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep 

o vrednosti točke za izračun višine komunalnih taks v Občini 
Rogatec v letu 2012 (Uradni list RS, št. 107/11).

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 0070-0008/2012-18
Rogatec, dne 27. novembra 2012

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

ŽIRI

3611. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 
59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine 
Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 
10. redni seji dne 13. 11. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1. Parcela št. 1275/5, k.o. Žiri, v izmeri 107 m2 in parcela 
št. 1275/6, k.o. Žiri, v izmeri 103 m2 (opuščena pot) se izvza-
meta iz javnega dobra in se vpišeta v nov vložek, k.o. Žiri, na 
njem pa lastninska pravica na Občino Žiri.

2. Občinski svet občine Žiri pooblašča župana Občine 
Žiri za podpis pogodbe o menjavi parcele št. 1275/5, k.o. Žiri, v 
izmeri 107 m2 (opuščena pot), ki je v lasti Občine Žiri za parcelo 
št. 769/8, k.o. Žiri, v izmeri 107 m2, ki je v lasti Marije Košir, Pot 
na Rovt 2, Žiri. Parceli se menjata v razmerju 1 m2 za 1 m2.

3. Občinski svet Občine Žiri pooblašča župana Obči-
ne Žiri za podpis kupoprodajne pogodbe za prodajo parcele 
št. 1275/6, k.o. Žiri, v izmeri 103 m2 (opuščena pot). Cena za 
m2 zemljišča znaša 10 eur.

Vse nastale stroške, povezane s prodajo parcele 
št. 1275/6, k.o. Žiri, nosi Mojca Borič Poljanšek, Štihova 21, 
Ljubljana.

Št. 478-23/2012
Žiri, dne 13. novembra 2012

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.
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