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1983.

Na podlagi 60., 69., 70. in 71. ~lena zakona o delavcih v
dr‘avnih organih (Uradni list RS, {t. 15/90, 5/91, 18/91, 22/
91, 2/91-I in 4/93) v zvezi z 2. ~lenom odloka o na~inu
uporabe posameznih dolo~b zakona o delavcih v dr‘avnih
organih za delavce v slu‘bah Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 12/93 in 39/94) je Komisija
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve na 151. seji dne 13. 7. 1995 sprejela

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o drugih osebnih prejemkih in

povra~ilih delavcev slu‘b Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije

I
V sklepu o drugih osebnih prejemkih in povra~ilih de-

lavcev slu‘b Dr‘avnega zbora Republike Slovenije (Uradni
list RS, {t. 34/93 in 67/93) se v I. to~ki na koncu doda
besedilo, ki se glasi:

“3. Delavci v slu`bah Dr`avnega zbora Republike Slo-
venije imajo pravico do nadomestila za lo~eno `ivljenje, ~e
zaradi dela v Dr`avnem zboru za~asno prebivajo nad 60 km
od kraja, kjer imajo stalno prebivali{~e oni in njihove o`je
dru`ine (mo` ali ̀ ena oziroma oseba, s katero ̀ ivi v dalj ~asa
trajajo~i `ivljenjski skupnosti ter otroci in posvojenci do
dopolnjenega osemnajstega leta, ~e se redno {olajo pa tudi po
dose`eni polnoletnosti, dokler traja redno {olanje), in sicer v
enakem znesku, kot velja za poslance Dr`avnega zbora Re-
publike Slovenije.”

II
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 13. julija 1995.

Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne

zadeve
Tone Anderli~ l. r.

venije predsednik Komisije Dr‘avnega zbora Republike Slo-
venije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ob-
javlja

Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povra~il poslancev

Dr‘avnega zbora Republike Slovenije in delavcev slu‘b
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije

Za mesec avgust 1995 zna{ajo:

1. nagrade ob delovnih jubilejih:
SIT

– za 10 let delovne dobe 33.108;
– za 20 let delovne dobe 49.661;
– za 30 let delovne dobe 66.215;
2. regres za prehrano med delom 10.315;
3. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveni-

ji, ki traja:
SIT

– 6 do 8 ur 1.795;
– 8 do 12 ur 2.579;
– nad 12 ur 5.158;
4. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.508 SIT;
– brez ra~una 1.547 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 23 SIT;
6. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni

mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 11,50 SIT;

7. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.568 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.694 SIT;
8. solidarnostna pomo~ v primeru smrti poslanca oziro-

ma delavca slu‘b Dr‘avnega zbora ali o‘jega dru‘inskega
~lana, te‘je invalidnosti, dalj{e bolezni ter elementarne ne-
sre~e ali po‘ara 66.215 SIT;

9. u~encem in {tudentom pripadajo za obvezno prakso
mese~ne nagrade:

– u~encem 6.851 SIT,
– {tudentom 14.028 SIT.

[t. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 18. julija 1995.

Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve
Tone Anderli~ l. r.

1984.

Na podlagi to~ke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in
povra~ilih poslancev Dr‘avnega zbora Republike Slovenije,
{t. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, {t. 8/93,
34/93, 35/94) in to~ke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih
in povra~ilih delavcev slu‘b Dr‘avnega zbora Republike Slo-
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1985.

Na podlagi 102. ~lena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. ~lena zakona o voja{ki dol‘nosti (Urad-
ni list RS, {t. 18/91) ter na predlog Ministrstva za obrambo
Republike Slovenije ({t. 1291-M z dne 12. 7. 1995) izdajam

O D L O K
o pred~asnem odpustu s slu‘enja voja{kega roka

1. ~len
Vojake, ki so slu‘enje voja{kega roka v Slovenski voj-

ski, oziroma so usposabljanje za potrebe voja{ke policije v
organih za notranje zadeve Republike Slovenije pri~eli 18. in
19. janauarja 1995, se s slu‘enja voja{kega roka odpusti 22
(dvaindvajset) dni pred potekom polnega voja{kega roka.

Vojake iz prvega odstavka odpustijo pristojni {tabi in
poveljstva Slovenske vojske.

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati takoj. Odlok se objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 830-01/95-8
Ljubljana, dne 18. julija 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

3. DEJAVNOST DRU@BE

3. ~len
Dejavnosti dru‘be so:
– F 45/11 Ru{enje objektov in zemeljska dela
– K 74/20 Projektiranje, in‘eniring in tehni~no svetova-

nje, izdelava tehni~ne dokumentacije za rudarstvo in separa-
cijo, izmera in kartiranje zemlji{~, geodetska in druga kata-
strska dela na podro~u rudarstva

– CA 10/20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
– I/60.10 @elezni{ki prevoz
– G/51.70 Druga trgovina na debelo
– O/93/01 Storitve pralnice
– DJ 28.52 Splo{no mehani~na dela
– I 63.12 Skladi{~enje
– K 70.20 Dajanje lastnih nepremi~nin v najem
– K 74.30 Tehni~ni preizkusi in analize (izvajanje meri-

tev na elektri~nih napravah in instalacijah visoke in nizke
napetosti)

– A/02.01 Gozdarstvo
– DD/20.10 @aganje in skobljanje lesa ter impregnira-

nje lesa
– F/45.12 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
– F/45.31 Elektri~ne instalacije
– G/51.70 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– I/63.12 Skladi{~enje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmno‘evanje
– K/73.101 Vrtanje, izdelava rovov in drugih rudarskih

del
– CB/14.21 Gradnja in sanacija objektov nizke gradnje

(minerska dela, eksplozijsko vrtanje in gradnja eksploatacij-
skih objektov)

– O/92.52 Nudenje strokovnih ogledov, geolo{kih in
rudarskih znamenitosti na obmo~ju rudnika

– O/92.521 Dejavnost muzeja
– K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremi~ninami
– K/74.83 Tajni{ka dela.

4. ~len
Dru‘ba poleg dejavnosti iz prej{njega ~lena opravlja

tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresni~evanju
osnovnih dejavnosti dru‘be.

4. OSNOVNI KAPITAL

5. ~len
Sredstva podjetja Rudniki rjavega premoga Republike

Slovenije se razporedijo v 11,98 % ali 3.305,725.000 SIT na
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., obveznosti pa se razpore-
dijo v vi{ini 61,63 % ali 2.016,342.000 SIT.

Osnovni kapital dru‘be, ki ga ustanovitelj vlo‘i kot
ustanovitveni vlo‘ek v dru‘bo Rudnik Zagorje v zapiranju
d.o.o., zna{a po delitveni bilanci po stanju na dan 31. 12.
1994 1.289,383.000 SIT in ga sestavljajo premi~ne in nepre-
mi~ne stvari ter poslovna sredstva.

6. ~len
Edini dru‘benik dru‘be je Republika Slovenija, ki ji

pripada poslovni dele‘ iz 5. ~lena te uredbe.
Republiko Slovenijo zastopa Vlada Republike Slovenije.

1986.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, {t. 4/93), 408. ~lena zakona o gospodar-
skih dru‘bah (Uradni list RS, {t. 30/93) in 2. ~lena zakona o
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kani‘arica (Uradni list RS, {t. 1/95)
Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o ustanovitvi dru‘be Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

1. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
Dru‘ba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. se kot dru‘ba

z omejeno odgovornostjo ustanovi iz delovne enote Rudnik
rjavega premoga Zagorje, ki je doslej delovala v sklopu
Rudnikov rjavega premoga Slovenije, p.o..

Ustanovitelj dru‘be Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
je Republika Slovenija.

2. FIRMA IN SEDE@

2. ~len
Firma dru‘be je: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,

Zagorje, Grajska 2.
Sede‘ dru‘be je v Zagorju, Grajska 2.
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5. FINANCIRANJE

7. ~len
Prihodek pridobiva dru‘ba s svojo dejavnostjo in iz

sredstev prora~una Republike Slovenije, potrebnih za izved-
bo zapiranja rudnika.

Prora~unska sredstva se, v skladu z mo‘nostmi, dolo~i-
jo dru‘bi z letnim prora~unom.

6. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
DRU@BE V PRAVNEM PROMETU

8. ~len
Premo‘enje dru‘be, razen premo‘enja, ki predstavlja

infrastrukturo po 76. ~lenu zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah, je v pravnem prometu.

Premo‘enje dru‘be, ki predstavlja infrastrukturo, ni v
ste~ajni masi.

9. ~len
Vse tri dru‘be, Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Rud-

nik Senovo v zapiranju, d.o.o. in Rudnik Kani‘arica v zapira-
nju, d.o.o., odgovarjajo solidarno za obveznosti podjetja Rud-
niki rjavega premoga Slovenije, p.o..

10. ~len
Direktor mora za posle, ki se nana{ajo na pridobivanje,

odtujitev in obremenitev nepremi~nin in drugih sredstev, iz-
vajanje investicijskih del in najemanje ter dajanje posojil in
kreditov, ki presegajo 10 % osnovnega kapitala dru‘be, po-
deljevanje prokure in neomejenih pooblastil, pridobiti so-
glasje ustanovitelja.

7. ORGANI DRU@BE

11. ~len
Organi dru‘be so: ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.

12. ~len
Ustanovitelj odlo~a o vseh vpra{anjih iz 439. ~lena za-

kona o gospodarskih dru‘bah ter o drugih vpra{anjih dolo~e-
nih s tem zakonom in aktom o ustanovitvi dru‘be, kakor tudi:

– dolo~a posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme interne akte dru‘be in njihove spremembe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem dru‘be,
– sprejema poslovno poro~ilo, obra~une in zaklju~ni

ra~un dru‘be,
– imenuje in razre{uje direktorja dru‘be.

13. ~len
Direktorja dru‘be in njegovega namestnika imenuje in

razre{uje ustanovitelj dru‘be za dobo 4 let.
Direktor izvaja poslovno politiko dru‘be, predstavlja in

zastopa dru‘bo z omejitvami, navedenimi v 10. ~lenu te
uredbe.

Za posamezne posle lahko direktor pisno pooblasti tudi
druge delavce dru‘be.

14. ~len
Vodenje poslov dru‘be nadzoruje nadzorni svet, ki ima

6 ~lanov, od katerih so:

4 ~lani predstavniki ustanovitelja, med katerimi je 1
predstavnik imenovan na predlog ob~ine in 2 ~lana predstav-
nika delavcev dru‘be.

^lane nadzornega sveta se imenuje za dobo {tirih let in
so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet izmed svojih ~lanov imenuje predsednika
in najmanj enega njegovega namestnika.

Nadzorni svet odlo~a z ve~ino vseh glasov.
V primeru neodlo~enega glasovanja je odlo~ilen glas

predsednika.

15. ~len
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem dru‘be,

pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo dru‘be; skrbi
za redno in pravo~asno sestavljanje letnega ra~unovodskega
izkaza; spremlja rentabilnost dru‘be, njena gospodarska gi-
banja in druge zadeve, ki se nana{ajo na poslovanje dru‘be, o
~emer obve{~a ustanovitelja.

Nadzorni svet pripravi vsako leto do 1. septembra ope-
rativni plan aktivnosti za izvedbo programov zapiranja rudni-
kov v skladu s prvim odstavkom 3. ~lena zakona o zagotav-
ljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje,
Senovo in Kani‘arica za naslednje leto z oceno potrebnih
sredstev ter do 31. marca poro~ilo o izvajanju programa za
preteklo leto.

Z internim aktom dru‘be se podrobneje dolo~ijo pristoj-
nosti nadzornega sveta in druga vpra{anja, povezana z delo-
vanjem nadzornega sveta.

8. SPLO[NI AKTI

16. ~len
Ustanovitelj dru‘be z internimi akti dru‘be podrobneje

uredi zlasti organizacijo in delovanje dru‘be, delovanje in
odlo~anje nadzornega sveta in druga vpra{anja v zvezi s
poslovanjem dru‘be.

9. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

17. ~len
V dru‘bi nadaljujejo z delom delavci Rudnika rjavega

premoga Slovenije, p.o., ki bodo z razporeditveno odlo~bo
razporejeni v to dru‘bo.

Stale‘ zaposlenih se mora prilagajati posameznim fa-
zam izvedenih zapiralnih del, skladno s programom izvajanja
zapiralnih del, ki bo izdelan za Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o..

V primeru dodatnih potreb po delavcih za zapiralna dela
je dru‘ba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. dol‘na zaposliti
delavce Rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki bodo imeli potrebno
strokovno izobrazbo in izpolnjevali ostale zahtevane pogoje.

Vsi delavci javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrast-
nik, d.o.o., ki bodo postali prese‘ni delavci zaradi izvajanja
zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega
premoga Zagorje, Senovo in Kani‘arica, se bodo re{evali v
okviru rudnikov v zapiranju z oblikami in sredstvi, ki bodo v
prora~unu Republike Slovenije zagotovljena za izvajanje ka-
drovsko socialnega programa za delavce rudnikov v zapira-
nju.

18. ~len
Dru‘ba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., preneha z

zaprtjem rudnika na podlagi dolo~il zakona o rudarstvu (Urad-
ni list SRS, {t. 17/75).
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19. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 310-03/94-5/2-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

– K/74.20 Projektiranje, in‘eniring in tehni~no svetova-
nje, izdelava tehni~ne dokumentacije za rudarstvo in separa-
cijo, izmera in kartiranje zemlji{~, geodetska in druga kata-
strska dela na podro~ju rudarstva

– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmno‘evanje
– K/73.101 Vrtanje, izdelava rovov in drugih rudarskih

del
– CB/14.21 Gradnja in sanacija objektov nizke gradnje

(minerska dela, eksplozijsko vrtanje in gradnja eksploatacij-
skih objektov)

– DJ/28.52 Storitve elektrostrojnih delavnic - splo{no
mehanska dela

– O/92.52 Nudenje strokovnih ogledov, geolo{kih in
rudarskih znamenitosti na obmo~ju rudnika

– O/92.521 Dejavnost muzeja
– K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremi~ninami
– K/74.83 Tajni{ka dela.

4. ~len
Dru‘ba poleg dejavnosti iz prej{njega ~lena opravlja

tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresni~evanju
osnovnih dejavnosti dru‘be.

4. OSNOVNI KAPITAL

5. ~len
Sredstva podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije,

p.o. se razporedijo v 2,28% ali 629,286.000 SIT na Rudnik
Kani‘arica v zapiranju d.o.o., obveznosti pa se razporedijo v
vi{ini 18,09% ali 592,048.000 SIT.

Osnovni kapital dru‘be, ki ga ustanovitelj vlo‘i kot
ustanovitveni vlo‘ek v dru‘bo Rudnik Kani‘arica v zapiranju
d.o.o., zna{a po delitveni bilanci po stanju na dan 31. 12.
1994 37,238.000 SIT in ga sestavljajo premi~ne in nepremi~-
ne stvari ter poslovna sredstva.

6. ~len
Edini dru‘benik dru‘be je Republika Slovenija, ki ji

pripada poslovni dele‘ iz 5. ~lena te uredbe.
Republiko Slovenijo zastopa Vlada Republike Slovenije.

5. FINANCIRANJE

7. ~len
Prihodek pridobiva dru‘ba s svojo dejavnostjo in iz

sredstev prora~una Republike Slovenije, potrebnih za izved-
bo zapiranja rudnika.

Prora~unska sredstva se, v skladu z mo‘nostmi, dolo~i-
jo z letnim prora~unom.

6. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
DRU@BE V PRAVNEM PROMETU

8. ~len
Premo‘enje dru‘be, razen premo‘enja, ki predstavlja

infrastrukturo po 76. ~lenu zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah, je v pravnem prometu.

Premo‘enje dru‘be, ki predstavlja infrastrukturo, ni v
ste~ajni masi.

9. ~len
Vse tri dru‘be, Rudnik Kani‘arica v zapiranju, d.o.o.,

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. in Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., odgovarjajo solidarno za obveznosti podjetja
Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o..

1987.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, {t. 4/93), 408. ~lena zakona o gospodar-
skih dru‘bah (Uradni list RS, {t. 30/93) in 2. ~lena zakona o
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kani‘arica (Uradni list RS, {t. 1/95)
Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o ustanovitvi dru‘be Rudnik Kani‘arica v zapiranju,

d.o.o.

1. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
Dru‘ba Rudnik Kani‘arica v zapiranju, d.o.o. se kot

dru‘ba z omejeno odgovornostjo ustanovi iz delovne enote
Rudnik rjavega premoga Kani‘arica, ki je doslej delovala v
sklopu Rudnikov rjavega premoga Slovenije, p.o..

Ustanovitelj dru‘be Rudnik Kani‘arica v zapiranju,
d.o.o. je Republika Slovenija.

2. FIRMA IN SEDE@

2. ~len
Firma dru‘be je: Rudnik Kani‘arica v zapiranju, d.o.o.,

^rnomelj.
Sede‘ dru‘be je v ̂ rnomlju, Kani‘arica.

3. DEJAVNOST DRU@BE

3. ~len
Dejavnosti dru‘be so:
– F 45/11 Ru{enje objektov in zemeljska dela
– CA 10/20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
– A/02.01 Gozdarstvo
– K/74.12 Ra~unalni{ke, knjigovodske in revizijske de-

javnosti, dav~no svetovanje
– K/74.14 Podjetni{tvo in poslovno svetovanje
– DD/20.10 @aganje in skobljanje lesa ter impregnira-

nje lesa
– F/45.12 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
– F/45.31 Elektri~ne instalacije
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/51.70 Druga trgovina
– I/63.12 Skladi{~enje
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremi~nin v najem
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10. ~len
Direktor mora za posle, ki se nana{ajo na pridobivanje,

odtujitev in obremenitev nepremi~nin in drugih sredstev, iz-
vajanje investicijskih del in najemanje ter dajanje posojil in
kreditov, ki presegajo 10% osnovnega kapitala dru‘be, pode-
ljevanje prokure in neomejenih pooblastil, pridobiti soglasje
ustanovitelja.

7. ORGANI DRU@BE

11. ~len
Organi dru‘be so: ustanovitelj, nadzorni svet in direk-

tor.

12. ~len
Ustanovitelj odlo~a o vseh vpra{anjih iz 439. ~lena za-

kona o gospodarskih dru‘bah ter o drugih vpra{anjih dolo~e-
nih s tem zakonom in aktom o ustanovitvi dru‘be, kakor tudi:

– dolo~a posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme interne akte dru‘be in njihove spremembe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem dru‘be,
– sprejema poslovno poro~ilo, obra~une in zaklju~ni

ra~un dru‘be,
– imenuje in razre{uje direktorja dru‘be.

13. ~len
Direktorja dru‘be in njegovega namestnika imenuje in

razre{uje ustanovitelj dru‘be za dobo 4 let.
Direktor izvaja poslovno politiko dru‘be, predstavlja in

zastopa dru‘bo z omejitvami, navedenimi v 10. ~lenu te
uredbe.

Za posamezne posle lahko direktor pisno pooblasti tudi
druge delavce dru‘be.

14. ~len
Vodenje poslov dru‘be nadzoruje nadzorni svet, ki ima

6 ~lanov, od katerih so:
4 ~lani predstavniki ustanovitelja, med katerimi je 1

predstavnik imenovan na predlog ob~ine in 2 ~lana predstav-
nika delavcev dru‘be.

^lane nadzornega sveta se imenuje za dobo {tirih let in
so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet izmed svojih ~lanov imenuje predsednika
in najmanj enega njegovega namestnika.

Nadzorni svet odlo~a z ve~ino vseh glasov.
V primeru neodlo~enega glasovanja je odlo~ilen glas

predsednika.

15. ~len
Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in doku-

mentacijo dru‘be; opravlja nadzor nad poslovanjem dru‘be;
skrbi za redno in pravo~asno sestavljanje letnega ra~unovod-
skega izkaza; spremlja rentabilnost dru‘be, njena gospodar-
ska gibanja in druge zadeve, ki se nana{ajo na poslovanje
dru‘be, o ~emer obve{~a ustanovitelja.

Nadzorni svet pripravi vsako leto do 1. septembra ope-
rativni plan aktivnosti za izvedbo programov zapiranja rudni-
kov v skladu s prvim odstavkom 3. ~lena zakona o zagotav-
ljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje,
Senovo in Kani‘arica za naslednje leto z oceno potrebnih
sredstev ter do 31. marca poro~ilo o izvajanju programa za
preteklo leto.

Z internim aktom dru‘be se podrobneje dolo~ijo pristoj-
nosti nadzornega sveta in druga vpra{anja, povezana z delo-
vanjem nadzornega sveta.

8. SPLO[NI AKTI

16. ~len

Ustanovitelj dru‘be z internimi akti dru‘be podrobneje
uredi zlasti organizacijo in delovanje dru‘be, delovanje in
odlo~anje nadzornega sveta in druga vpra{anja v zvezi s
poslovanjem dru‘be.

9. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

17. ~len

V dru‘bi nadaljujejo z delom delavci Rudnika rjavega
premoga Slovenije, p.o., ki bodo z razporeditveno odlo~bo
razporejeni v to dru‘bo.

Stale‘ zaposlenih se mora prilagajati posameznim fa-
zam izvedenih zapiralnih del, skladno s programom izvajanja
zapiralnih del, ki bo izdelan za Rudnik Kani‘arica v zapira-
nju, d.o.o..

V primeru dodatnih potreb po delavcih za zapiralna dela
je dru‘ba Rudnik Kani‘arica v zapiranju, d.o.o. dol‘na zapo-
sliti delavce Rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki bodo imeli
potrebno strokovno izobrazbo in izpolnjevali ostale zahteva-
ne pogoje.

Vsi delavci javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrast-
nik, d.o.o., ki bodo postali prese‘ni delavci zaradi izvajanja
zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega
premoga Zagorje, Senovo in Kani‘arica, se bodo re{evali v
okviru rudnikov v zapiranju z oblikami in sredstvi, ki bodo v
prora~unu Republike Slovenije zagotovljena za izvajanje ka-
drovsko socialnega programa za delavce rudnikov v zapiranju.

18. ~len

Dru‘ba Rudnik Kani‘arica v zapiranju, d.o.o., preneha
z zaprtjem rudnika na podlagi dolo~il zakona o rudarstvu
(Uradni list SRS, {t. 17/75).

19. ~len

Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 310-03/94-9/2-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1988.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, {t. 4/93), 408. ~lena zakona o gospodar-
skih dru‘bah (Uradni list RS, {t. 30/93) in 2. ~lena zakona o
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kani‘arica (Uradni list RS, {t. 1/95)
Vlada Republike Slovenije izdaja
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U R E D B O
o ustanovitvi dru‘be Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

1. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
Dru‘ba Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. se kot dru‘ba

z omejeno odgovornostjo ustanovi iz delovne enote Rudnik
rjavega premoga Senovo, ki je doslej delovala v sklopu Rud-
nikov rjavega premoga Slovenije, p.o..

Ustanovitelj dru‘be Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
je Republika Slovenija.

2. FIRMA IN SEDE@

2. ~len
Firma dru‘be je: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,

Titova 106, Senovo.
Sede‘ dru‘be je v Senovem, Titova 106.

3. DEJAVNOST DRU@BE

3. ~len
Dejavnosti dru‘be so:
– F 45/11 Ru{enje objektov in zemeljska dela
– K 74/20 Projektiranje, in‘eniring in tehni~no svetova-

nje, izdelava tehni~ne dokumentacije za rudarstvo in separa-
cijo, izmera in kartiranje zemlji{~, geodetska in druga kata-
strska dela na podro~u rudarstva

– CA 10/20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
– G/51.70 Druga trgovina na debelo
– DJ 28.52 Splo{no mehanska dela
– K 70.20 Dajanje lastnih nepremi~nin v najem
– A/02.01 Gozdarstvo
– DD/20.10 @aganje in skobljanje lesa ter impregnira-

nje lesa
– F/45.11 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
– F/45.31 Elektri~ne instalacije
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– I/63.12 Skladi{~enje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmno‘evanje
– K/73.101 Vrtanje, izdelava rovov in drugih rudarskih

del
– CB/14.21 Gradnja in sanacija objektov nizke gradnje

(minerska dela, eksplozijsko vrtanje in gradnja eksploatacij-
skih objektov)

– O/92.52 Nudenje strokovnih ogledov, geolo{kih in
rudarskih znamenitosti na obmo~ju rudnika

– O/92.521 Dejavnost muzeja
– K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremi~ninami
– K/74.83 Tajni{ka dela.

4. ~len
Dru‘ba poleg dejavnosti iz prej{njega ~lena opravlja

tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresni~evanju
osnovnih dejavnosti dru‘be.

4. OSNOVNI KAPITAL

5. ~len
Sredstva podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije,

p.o. se razporedijo v 2,74% ali 754,195.000 SIT na Rudnik

Senovo v zapiranju d.o.o., obveznosti pa se razporedijo v
vi{ini 20,28% ali 663,447.000 SIT.

Osnovni kapital dru‘be, ki ga ustanovitelj vlo‘i kot
ustanovitveni vlo‘ek v dru‘bo Rudnik Senovo v zapiranju
d.o.o., zna{a po delitveni bilanci po stanju na dan 31. 12.
1994 90,748.000 SIT in ga sestavljajo premi~ne in nepremi~-
ne stvari ter poslovna sredstva.

6. ~len
Edini dru‘benik dru‘be je Republika Slovenija, ki ji

pripada poslovni dele‘ iz 5. ~lena te uredbe.
Republiko Slovenijo zastopa Vlada Republike Slovenije.

5. FINANCIRANJE

7. ~len
Prihodek pridobiva dru‘ba s svojo dejavnostjo in iz

sredstev prora~una Republike Slovenije, potrebnih za izved-
bo zapiranja rudnika.

Prora~unska sredstva se, v skladu z mo‘nostmi, dolo~i-
jo dru‘bi z letnim prora~unom.

6. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
DRU@BE V PRAVNEM PROMETU

8. ~len
Premo‘enje dru‘be, razen premo‘enja, ki predstavlja

infrastrukturo po 76. ~lenu zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah, je v pravnem prometu.

Premo‘enje dru‘be, ki predstavlja infrastrukturo, ni v
ste~ajni masi.

9. ~len
Vse tri dru‘be, Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Rud-

nik Zagorje v zapiranju, d.o.o. in Rudnik Kani‘arica v zapira-
nju, d.o.o., odgovarjajo solidarno za obveznosti podjetja Rud-
niki rjavega premoga Slovenije, p.o..

10. ~len
Direktor mora za posle, ki se nana{ajo na pridobivanje,

odtujitev in obremenitev nepremi~nin in drugih sredstev, iz-
vajanje investicijskih del in najemanje ter dajanje posojil in
kreditov, ki presegajo 10% osnovnega kapitala dru‘be, pode-
ljevanje prokure in neomejenih pooblastil, pridobiti soglasje
ustanovitelja.

7. ORGANI DRU@BE

11. ~len
Organi dru‘be so: ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.

12. ~len
Ustanovitelj odlo~a o vseh vpra{anjih iz 439. ~lena za-

kona o gospodarskih dru‘bah ter o drugih vpra{anjih dolo~e-
nih s tem zakonom in aktom o ustanovitvi dru‘be, kakor tudi:

– dolo~a posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme interne akte dru‘be in njihove spremembe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem dru‘be,
– sprejema poslovno poro~ilo, obra~une in zaklju~ni

ra~un dru‘be,
– imenuje in razre{uje direktorja dru‘be.
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13. ~len
Direktorja dru‘be in njegovega namestnika imenuje in

razre{uje ustanovitelj dru‘be za dobo 4 let.
Direktor izvaja poslovno politiko dru‘be ter predstavlja

in zastopa dru‘bo z omejitvami, navedenimi v 10. ~lenu te
uredbe.

Za posamezne posle lahko direktor pisno pooblasti tudi
druge delavce dru‘be.

14. ~len
Vodenje poslov dru‘be nadzoruje nadzorni svet, ki ima

6 ~lanov, od katerih so:
4 ~lani predstavniki ustanovitelja, med katerimi je 1

predstavnik imenovan na predlog ob~ine in 2 ~lana predstav-
nika delavcev dru‘be.

^lane nadzornega sveta se imenuje za dobo {tirih let in
so lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet izmed svojih ~lanov imenuje predsednika
in najmanj enega njegovega namestnika.

Nadzorni svet odlo~a z ve~ino vseh glasov.
V primeru neodlo~enega glasovanja je odlo~ilen glas

predsednika.

15. ~len
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem dru‘be,

pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo dru‘be; skrbi
za redno in pravo~asno sestavljanje letnega ra~unovodskega
izkaza; spremlja rentabilnost dru‘be, njena gospodarska gi-
banja in druge zadeve, ki se nana{ajo na poslovanje dru‘be, o
~emer obve{~a ustanovitelja.

Nadzorni svet pripravi vsako leto do 1. septembra ope-
rativni plan aktivnosti za izvedbo programov zapiranja rudni-
kov v skladu s prvim odstavkom 3. ~lena zakona o zagotav-
ljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje,
Senovo in Kani‘arica za naslednje leto z oceno potrebnih
sredstev ter do 31. marca poro~ilo o izvajanju programa za
preteklo leto.

Z internim aktom dru‘be se podrobneje dolo~ijo pristoj-
nosti nadzornega sveta in druga vpra{anja, povezana z delo-
vanjem nadzornega sveta.

8. SPLO[NI AKTI

16. ~len
Ustanovitelj dru‘be z internimi akti dru‘be podrobneje

uredi zlasti organizacijo in delovanje dru‘be, delovanje in
odlo~anje nadzornega sveta in druga vpra{anja v zvezi s
poslovanjem dru‘be.

9. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

17. ~len
V dru‘bi nadaljujejo z delom delavci Rudnika rjavega

premoga Slovenije, p.o., ki bodo z razporeditveno odlo~bo
razporejeni v to dru‘bo.

Stale‘ zaposlenih se mora prilagajati posameznim fa-
zam izvedenih zapiralnih del, skladno s programom izvajanja
zapiralnih del, ki bo izdelan za Rudnik Senovo v zapiranju.

V primeru potreb po delavcih za zapiralna dela je dru‘-
ba Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. dol‘na zaposliti delav-
ce Rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki bodo imeli potrebno stro-
kovno izobrazbo in izpolnjevali ostale zahtevane pogoje.

Vsi delavci javnega podjetja Rudnika Trbovlje - Hrast-
nik, d.o.o., ki bodo postali prese‘ni delavci zaradi izvajanja
zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega
premoga Zagorje, Senovo in Kani‘arica, se bodo re{evali v

okviru rudnikov v zapiranju z oblikami in sredstvi, ki bodo v
prora~unu Republike Slovenije zagotovljena za izvajanje ka-
drovsko socialnega programa za delavce rudnikov v zapira-
nju.

18. ~len
Dru‘ba Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., preneha z

zaprtjem rudnika na podlagi dolo~il zakona o rudarstvu (Urad-
ni list SRS, {t. 17/75).

19. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 310-03/94-6/2-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1989.

Na podlagi 75. ~lena zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93 in 71/94), 26. ~lena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93), 408.
~lena zakona o gospodarskih dru‘bah (Uradni list RS, {t.
30/93) in 2. ~lena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kani‘arica
(Uradni list RS, {t. 1/95) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje -

Hrastnik, d.o.o.

1. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o, se kot javno podjetje

z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: podjetje) ustanovi
iz delovnih enot Rudnik rjavega premoga Trbovlje, Rudnik
rjavega premoga Hrastnik, Separacije Trbovlje in dela Stro-
kovnih slu‘b, ki so doslej delovale v sklopu Rudnikov rjave-
ga premoga Slovenije, p.o..

Ustanovitelj podjetja je Republika Slovenija.

2. FIRMA IN SEDE@

2. ~len
Firma podjetja je:
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trbovlje, Trg revolu-

cije 12.
Skraj{ana firma je: RTH d.o.o. Trbovlje.
Sede‘ podjetja je v Trbovljah, Trg revolucije 12.

3. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

3. ~len
Dejavnosti podjetja so:
– CA/10.20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
– DJ/28.11 Proizvodnja konstrukcij in njihovih delov
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– G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah

– F/45.11 Ru{enje objektov in zemeljska dela
– F/45.30 Instalacije pri gradnjah
– F/45.31 Elektroinstalacijska dela
– K/45.30 Tehni~ni preizkusi in analize
– I/63.12 Skladi{~enje
– K/74.20 Projektiranje, in‘eniring in tehni~no svetova-

nje, izdelava tehni~ne dokumentacije za rudarstvo in separa-
cijo, izmera in kartiranje zemlji{~, geodetska in druga kata-
strska dela na podro~ju rudarstva

– F/45.30 Poskusno vrtanje in rondiranje
– K/74.83 Tajni{ka dela in prevajanje
– K/72.30 Obdelovanje podatkov
– K/72.60 Druge ra~unalni{ke dejavnosti
– A/02.01 Gozdarstvo
– A/02.02 Gozdarske storitve
– K/74.12 Ra~unalni{ke, knjigovodske in revizijske de-

javnosti, dav~no svetovanje
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremi~nin v najem
– K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremi~ninami
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

podro~ju naravoslovja, vrtanje, izdelava rovov in drugih ru-
darskih del

– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
podro~ju tehnologije

– L/75.252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo
– K/74.14 Podjetni{ko in poslovno svetovanje
– G/51.70 Druga trgovina na debelo
– DJ/28.52 Splo{no mehani~na dela
– F/45.12 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmno‘evanje
– CB/14.21 Gradnja in sanacija objektov nizke gradnje

(minerska dela, eksplozijsko vrtanje in gradnja eksploatacij-
skih objektov).

4. ~len
Podjetje poleg dejavnosti iz prej{njega ~lena opravlja

tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresni~evanju
osnovnih dejavnosti.

5. ~len
Osnovni kapital podjetja, ki ga ustanovitelj vlo‘i kot

ustanovitveni vlo‘ek v podjetje, zna{a po delitveni bilanci po
stanju 31. 12. 1994 22.900,113.000 SIT in ga sestavljajo
premi~ne in nepremi~ne stvari ter poslovna sredstva.

6. ~len
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Republika Slo-

venija, ki ji pripada poslovni dele‘ iz 5. ~lena te uredbe.
Republiko Slovenijo zastopa Vlada Republike Slovenije.

4. FINANCIRANJE

7. ~len
Prihodek pridobiva podjetje s tr‘enjem svojih proizvo-

dov in storitev.
Ugotavljanje dobi~ka poteka skladno s predpisi, dru‘-

benopoliti~nimi usmeritami ter splo{nimi in planskimi akti.
O delitvi dobi~ka, ki ostane v podjetju, odlo~a ustano-

vitelj.

5. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
PODJETJA V PRAVNEM PROMETU

8. ~len
Premo‘enje podjetja, razen premo‘enja, ki predstavlja

infrastrukturo po 76. ~lenu zakona o gospodarskih javnih
slu‘bah, je v pravnem prometu.

Premo‘enje podjetja, ki predstavlja infrastrukturo, ni v
ste~ajni masi.

9. ~len
Direktor mora za posle, ki se nana{ajo na pridobivanje,

odtujitev in obremenitev nepremi~nin in drugih sredstev, iz-
vajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki
presegajo 10% osnovnega kapitala podjetja, kakor tudi daja-
nje takih posojil in poro{tev, podeljevanje prokure in neome-
jenih pooblastil, pridobiti soglasje ustanovitelja.

6. ORGANI PODJETJA

10. ~len
Organi podjetja so: ustanovitelj, nadzorni svet in direk-

tor.

11. ~len
Ustanovitelj odlo~a o vseh vpra{anjih iz 439. ~lena za-

kona o gospodarskih dru‘bah ter o drugih vpra{anjih dolo~e-
nih s tem zakonom in statutom podjetja kakor tudi:

– dolo~a posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme statut podjetja in njegove spremembe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– sprejema poslovno poro~ilo, obra~une in zaklju~ni

ra~un podjetja,
– imenuje in razre{uje direktorja podjetja.

12. ~len
Direktorja podjetja in njegovega namestnika imenuje in

razre{uje ustanovitelj podjetja za dobo 4 let.
Direktor izvaja poslovno politiko podjetja, predstavlja

in zastopa podjetje z omejitvami, navedenimi v 9. ~lenu te
uredbe.

Za posamezne posle lahko direktor pisno pooblasti tudi
druge delavce podjetja.

13. ~len
Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga

sestavlja 8 ~lanov, od katerih so:
4 ~lani predstavniki ustanovitelja in 4 ~lani predstavniki

delavcev podjetja.
^lane nadzornega sveta se imenuje za dobo {tirih let in

so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet izmed svojih ~lanov imenuje predsednika

in najmanj enega njegovega namestnika.
Nadzorni svet odlo~a z ve~ino vseh glasov.
V primeru neodlo~enega glasovanja je odlo~ilen glas

predsednika.

14. ~len
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem podjet-

ja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo dru‘be;
skrbi za redno in pravo~asno sestavljanje letnega ra~unovod-
skega izkaza; spremlja rentabilnost podjetja, njegova gospo-
darska gibanja in druge zadeve, ki se nana{ajo na poslovanje
podjetja, o ~emer obve{~a ustanovitelja.
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S statutom podjetja se podrobneje dolo~ijo pristojnosti
nadzornega sveta in druga vpra{anja, povezana z delovanjem
nadzornega sveta.

7. SPLO[NI AKTI

15. ~len
Ustanovitelj podjetja z internimi akti podrobneje uredi

zlasti organizacijo in delovanje podjetja, delovanje nadzor-
nega sveta in druga vpra{anja v zvezi s poslovanjem podjetja.

8. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

16. ~len
Ustanovitelj sprejme statut podjetja v 90 dneh po uve-

ljavitvi te uredbe.

17. ~len
V podjetju nadaljujejo z delom delavci Rudnika rjavega

premoga Slovenije, p.o., ki bodo z razporeditveno odlo~bo
razporejeni v to podjetje.

Vsi delavci javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrast-
nik, d.o.o., ki bodo postali prese‘ni delavci zaradi izvajanja
zakona o zagotavljnaju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega
premoga Zagorje, Senovo in Kani‘arica, se bodo re{evali v
okviru rudnikov v zapiranju z oblikami in sredstvi, ki bodo v
prora~unu Republike Slovenije zagotovljena za izvajanje ka-
drovsko socialnega programa za delavce rudnikov v zapira-
nju.

18. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 310-03/95-8/1-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2. ~len
Javna podjetja za prenos in distribucijo elektri~ne ener-

gije morajo izrabiti vse razpolo‘ljive mo‘nosti za zagotovi-
tev manjkajo~e elektri~ne energije (havarijska pomo~, doba-
va iz drugih elektroenergetskih sistemov in obratovanje vseh
mo‘nih rezervnih virov ob zagotavljanju potrebne obratoval-
ne rezerve), predno za~nejo izvajati ukrepe po tej uredbi.

3. ~len
Omejitve za prepre~itev razpada elektroenergetskega

sistema se izvedejo na slede~e na~ine:
a) avtomatsko s podfrekven~no za{~ito;
b) ro~no, po predhodni depe{i, z odklopi vodov na kate-

re deluje podfrekven~na za{~ita in sicer:
I. stopnja (49,2 Hz) – ~as trajanja izklopa najve~ dve

uri,
II. stopnja (48,8 Hz) – ~as trajanja izklopa najve~ ena

ura in pol,
III. stopnja (48,4 Hz) – ~as trajanja odklopa najve~ ena

ura,
IV. stopnja (48,0 Hz) – ~as trajanja izklopa najve~ tride-

set minut.
V primeru omejitev po tem ~lenu, javna podjetja za

prenos in distribucijo elektri~ne energije niso dol‘na pred-
hodno obvestiti uporabnikov o odklopih vodov.

4. ~len
Omejitve ob izpadu ve~jih proizvodnih zmogljivosti ali

zaradi zni‘anja proizvodnje elektri~ne energije iz ekolo{kih
razlogov se izvajajo z zmanj{evanjem porabe za proizvodnjo
karbida in ferosilicija, industrijske elektrolize in industrijskih
pe~i ter z odklopom predvsem uporabnikov na nizki napeto-
sti in to po naslednjem obsegu in stopnjah:

STOPNJA OMEJEVANJA

1 2 3 4 5 6

1. Zmanj{anje porabe elektri~-
ne energije v TALUM Kidri~evo z
odklapljanjem elektrolize v hali B
do 60 minut v presledku ne kraj-
{em od 100 ur po potrebi EES

2. Zmanj{anje porabe elektri~-
ne energije za proizvodnjo karbida
in ferosilicija

do 50 % X
do 100 % X X X X X
3. Zmanj{anje porabe elektri~-

ne energije za industrijske pe~i nad
250 kVA ali s skupno instalirano
mo~jo nad 500 kVA

do 25 % X
do 50 % X
do 100 % X X X X
4. Zmanj{anje porabe elektri~-

ne energije industrijskim elektroli-
zam nad 500 kVA razen TALUM
Kidri~evo

do 25 % X
do 50 % X X X X
5. Zmanj{anje porabe z od-

klopi pri polovici, predvsem upo-
rabnikov na nizki napetosti

– 2 uri/dnevno X
– 2 x 2 uri/dnevno X
– 2 x 4 ure/dnevno X

1990.

Na podlagi 19. ~lena zakona o energetskem gospodar-
stvu (Uradni list SRS, {t. 33/81 in 29/86) in 26. ~lena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o omejevanju obte‘b in porabe elektri~ne energije v

elektroenergetskem sistemu

1. ~len
S to uredbo se dolo~ajo kriteriji za omejevanje obte‘b in

porabe elektri~ne energije in ukrepi za njihovo izvajanje.
Z omejitvami po tej uredbi so mi{ljene omejitve, ki so

potrebne zaradi:
– prepre~itve razpada elektroenergetskega sistema,
– izpada ve~jih proizvodnjih zmogljivosti ali zaradi zni-

‘anja proizvodnje elektri~ne energije iz ekolo{kih razlogov,
– zaradi pomanjkanja elektri~ne energije.
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Uporabniki, ki se jim omejuje dobava elektri~ne energi-
je za industrijske pe~i, lahko tako omejitev izvedejo z manj{o
porabo drugih naprav, vendar v obsegu, ki jo dolo~a posa-
mezna stopnja za industrijske pe~i.

Javna podjetja za prenos in distribucijo elektri~ne ener-
gije lahko izvajajo omejitve po tem ~lenu le v trajanju do 36
ur s tem, da morajo o omejitvah obvestiti uporabnike preko
sredstev javnega obve{~anja vsaj dve uri pred pri~etkom
njihovega izvajanja. Izjemoma, ko ni mogo~e ravnati druga-
~e, je ~as za obvestilo lahko tudi kraj{i.

^e se elektroenergetske razmere ne izbolj{ajo, se lahko
~as omejitev iz prej{njega odstavka podalj{a {e za najve~ 12
ur oziroma se lahko preide na izvajanje omejitev po drugem
odstavku 5. ~lena.

5. ~len
Omejitve zaradi pomanjkanja elektri~ne energije se uve-

dejo v primeru pomanjkanja primarne energije ali izpada
ve~jih proizvodnih zmogljivosti, zaradi ~esar ni dovolj elek-
tri~ne energije za pokrivanje potreb vseh uporabnikov v ~asu
dalj{em od 36 ur.

Omejitve iz prej{njega odstavka se izvajajo z var~eva-
njem in omejevanjem porabe samih uporabnikov. ̂ e te ome-
jitve ne zado{~ajo se pri~ne z odklapljanjem posameznih
obmo~ij do najve~ 8 ur dnevno in to po naslednjem obsegu in
stopnjah:

STOPNJA OMEJEVANJA

1 2 3 4 5 6 7

1. Zmanj{anje porabe
elektri~ne energije v TALUM
Kidri~evo

do 1 % X
do 2,5 % X X X X X
– ~e so omejitve predvi-

dene za ve~ kot 50 dni
do 50 % X
– za odklaplanjem elek-

trolize v hali B do 60 minut v
presledku ne kraj{em

od 100 ur X X
2. Zmanj{anje porabe

elektri~ne energije za proizvod-
njo karbida in ferosilicija

do 25 % X
do 50 % X X X
do 100 % X X X
3. Zmanj{anje porabe

elektri~ne energije za industrij-
ske pe~i nad 250 kVA ali s
skupno instalirano mo~jo nad
500 kVA

do 10 % X
do 25 % X
do 50 % X
do 75 % X
do 100 % X X X
4. Zmanj{anje porabe

elektri~ne energije za preostali
del odjema pogodbenih uporab-
nikov

do 5 % X
do 10 % X
do 15 % X
do 20 % X
do 25 % X
do 30 % X X

STOPNJA OMEJEVANJA

1 2 3 4 5 6 7

5. Zman{anje porabe elek-
tri~ne energije industrijskim
elektrolizam nad 500 kVA ra-
zen TALUM Kidri~evo

do 25 % X X X
do 50 % X X X X
6. Zmanj{anje porabe

elektri~ne energije uporabnikov
na nizki napetosti

do 5 % X
do 10 % X X
do 15 % X X
do 20 % X X

Javna podjetja za prenos in distribucijo elektri~ne ener-
gije morajo o uvedbi omejitev iz tega ~lena te uredbe, naj-
manj osemnajst ur pred pri~etkom njihovega izvajanja, obve-
stiti pogodbene uporabnike neposredno, uporabnike na nizki
napetosti pa preko sredstev javnega obve{~anja.

6. ~len
V primeru omejitev, se ne glede na dolo~be 4. in 5.

~lena te uredbe, najprej omeji dobava elektri~ne energije
uporabnikom, ki neredno pla~ujejo porabljeno elektri~no
energijo.

7. ~len
Organi upravljanja javnih podjetij za distribucijo elek-

tri~ne energije sprejmejo v {estdesetih dneh po uveljavitvi te
uredbe seznam podjetij, organizacij in objektov, ki so zaradi
javnopravnega oziroma drugega specifi~nega pomena dejav-
nosti (bolnice, ‘elezni{ki promet, itd.), ki jo opravljajo, iz-
vzeti iz omejitev po tej uredbi.

Dobava elektri~ne energije uporabnikom iz prej{njega
odstavka se lahko omeji, ~e zaradi izklopov celotnih obmo~ij
napajanje teh uporabnikov ni mogo~e.

8. ~len
Uporabniki elektri~ne energije, ki zaradi kateregakoli

razloga na njihovi strani, ne prenesejo omejitev porabe elek-
tri~ne energije po tej uredbi, si morajo preskrbeti lasten, od
elektroenergetskega sistema neodvisen vir elektri~ne energije.

9. ~len
Za izvajanje omejitev v skladu s to uredbo so odgovorni

tako uporabniki elektri~ne energije, kot javna podjetja za
prenos in distribucijo elektri~ne energije, kot dobavitelji.

Glede na razpolo‘ljivo koli~ino elektri~ne energije do-
lo~i javno podjetje za prenos elektri~ne energije vrsto in
stopnjo omejitve dobave elektri~ne energije.

Javna podjetja za prenos in distribucijo elektri~ne ener-
gije uporabniku, ki ne omeji porabe elektri~ne energije v
skladu s to uredbo, po predhodnem pisnem opozorilu, ustavi-
jo dobavo elektri~ne energije.

10. ~len
Vsi pogodbeni uporabniki so dol‘ni izdelati letne na~rte

za var~evanje in omejevanje porabe elektri~ne energije za
posamezne stopnje omejitev.

Pri ugotavljanju dovoljenega odjema po tej uredbi, se za
uporabnike iz prej{njega odstavka, upo{teva pogodbeni od-
jem, korigiran za odstotek odstopanja od dejanskih potreb po
elektri~ni energiji, v zadnjem enomese~nem obdobju z nor-
malnim obratovanjem.
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Med trajanjem omejitev morajo uporabniki iz prej{njih
odstavkov voditi evidenco o odjemu vsak dan in dnevno
sporo~ati podatke dobavitelju.

11. ~len
Pri ugotavljanju obsega omejitev za posamezno distri-

bucijsko javno podjetje se upo{teva odjem, ki je dolo~en s
pogodbo med njim in javnim podjetjem za prenos elektri~ne
energije. Za odstopanja od dovoljene porabe je potrebno
soglasje slednjega.

Javna podjetja za prenos in distribucijo elektri~ne ener-
gije morajo, v sodelovanju s pogodbenimi uporabniki, izde-
lati operativne plane za izvajanje omejitev po tej uredbi.

12. ~len
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojna elek-

troenergetska in{pekcija Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti.

13. ~len
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti spremlja u~inke

ukrepov za omejevanje obte‘b in porabe elektri~ne energije v
elektroenergetskem sistemu Slovenije in predlaga spremem-
be te uredbe.

14. ~len
Z uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati kriteriji za

omejevanje obte‘b in porabe elektri~ne energije v EES in
ukrepi za njihovo izvajanje (Uradni list SRS, {t. 31/84, 36/87
in 2/89).

15. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 312-06/95-4/1-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2. ~len
Za kmetijske proizvode in ‘ivila iz prej{njega ~lena se

posebne dajatve pla~ujejo ob uvozu.
V primeru iz prve in tretje to~ke 6. ~lena zakona o

posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in ‘ivil
(Uradni list RS, {t. 29/93) se pla~ilo posebnih dajatev odpu-
sti, ~e so izpolnjeni pogoji za za~asni uvoz na oplemenitenje
in je blago v predpisanem roku vrnjeno v tujino oziroma, ~e
so izpolnjeni pogoji za oprostitev pla~ila carine v primeru
uvoza kmetijskih proizvodov in ‘ivil za potrebe Direkcije
Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Ob za~asnem uvozu kmetijskih proizvodov in ‘ivil v
skladu s prvo to~ko 6. ~lena zakona o posebnih dajatvah pri
uvozu kmetijskih proizvodov in ‘ivil je zavezanec dol‘an
polo‘iti var{~ino, oziroma predlo‘iti ustrezen instrument za-
varovanja pla~ila posebnih dajatev za primer, da blago ne bi
bilo v predpisanem roku vrnjeno v tujino. Za zavarovanje
pla~ila posebnih dajatev se primerno upo{tevajo carinski pred-
pisi.

Posebne dajatve se ne pla~ujejo, kadar so kmetijski
proizvodi in ‘ivila, ki so zavezani pla~ilu posebnih dajatev, v
skladu z 28. do 30. ~lenom carinskega zakona (Uradni list
SFRJ, {t. 34/90 – pre~i{~eno besedilo) opro{~eni pla~ila cari-
ne.

3. ~len
Zavezanec iz 2. ~lena zakona o posebnih dajatvah pri

uvozu kmetijskih proizvodov in ‘ivil, ki je kmetijske pro-
izvode in ‘ivila, zavezane pla~ilu posebne dajatve, uporabil v
proizvodnji blaga za izvoz lahko:

1. po opravljenem izvozu pridobi, pod pogoji in na
na~in, ki je dolo~en s to uredbo, pravico do povra~ila poseb-
nih dajatev, ki jih je dejansko pla~al ob uvozu kmetijskih
proizvodov in ‘ivil (v nadaljevanju: upravi~enec) ali

2. namesto pla~ila posebne dajatve ob uvozu kmetijskih
proizvodov in ‘ivil, ki so namenjeni proizvodnji za izvoz,
predlo‘i carinskemu organu ban~no garancijo v skladu s 14.
~lenom te uredbe.

^e ni s 14. ~lenom te uredbe druga~e dolo~eno, se
pogoji, ki jih ta uredba dolo~a za pridobitev pravice do po-
vra~ila posebne dajatve, upo{tevajo tudi, ~e je zavezanec
namesto pla~ila posebne dajatve predlo‘il carinskemu orga-
nu ban~no garancijo.

4. ~len
Upravi~enec lahko zahteva vrnitev pla~ila posebnih da-

jatev, ~e doka‘e, da so:
1. (a) izpolnjeni pogoji za oprostitev pla~ila carine v

skladu s 50. ~lenom carinskega zakona oziroma 5. ~lenom
uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri zni‘anju carinske
stopnje oziroma dolo~itvi carinske stopnje prosto v letu 1995
(Uradni list RS, {t. 80/94, 2/95 in 3/95) in

(b) bili proizvodi, proizvedeni iz uvo‘enih kmetijskih
proizvodov in ‘ivil, za katera je bila ob uvozu pla~ana poseb-
na dajatev: (ba) izvo‘eni ali (bb) so bili, z namenom, da bodo
izvo‘eni, vneseni v prosto oziroma carinsko cono;

2. uvo‘eni kmetijski proizvodi in ‘ivila v nespremenje-
nem stanju:

(a) ponovno izvo‘eni ali
(b) so bili, z namenom, da bodo izvo‘eni, vneseni v

prosto oziroma carinsko cono.
Za~asen izvoz blaga se ne more {teti za izvoz, na podla-

gi katerega je mogo~e zahtevati povra~ilo pla~ane posebne
dajatve, razen ~e upravi~enec doka‘e, da za~asno izvo‘eno
blago ni oziroma ne bo ponovno uvo‘eno na carinsko obmo~-
je Slovenije.

1991.

Na podlagi prve in ~etrte to~ke 5. ~lena v zvezi s 1.
~lenom ter na podlagi 6. ~lena zakona o posebnih dajatvah pri
uvozu kmetijskih proizvodov in ‘ivil (Uradni list RS, {t.
29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih proizvodov, za katere
se ob uvozu pla~uje posebna dajatev in o postopku za

povra~ilo pla~ane posebne dajatve

1. ~len
Posebna dajatev pri uvozu kmetijskih proizvodov in

‘ivil se pla~uje za kmetijske proizvode in ‘ivila, navedene v
prilogi 1 k tej uredbi, v vi{ini, ki je navedena v stolpcu 5
priloge 1 k tej uredbi.
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V primeru, da je upravi~enec vnesel pridobljene pro-
izvode ali uvo‘ene kmetijske proizvode in ‘ivila v prosto
oziroma carinsko cono, pridobi pravico do povra~ila z vno-
som blaga v prosto oziroma carinsko cono, vendar mora
najpozneje v roku 30 dni od vnosa blaga predlo‘iti carinske-
mu organu dokazilo, da je bilo blago resni~no izvo‘eno.

Rok iz prej{njega odstavka se lahko na podlagi uteme-
ljenega zahtevka upravi~enca podalj{a za 15 dni.

5. ~len
Na uvozni carinski deklaraciji mora biti ozna~eno, da

bo upravi~enec zahteval povra~ilo pla~anih posebnih dajatev
oziroma, da je namesto pla~ila predlo‘il ban~no garancijo v
skladu s to uredbo in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za
povra~ilo.

Na uvozni carinski deklaraciji ali prilo‘eni izjavi mora
upravi~enec navesti tudi, v kak{nem roku bo izvozil pridob-
ljene proizvode ali uvo‘eno blago v nespremenjenem stanju.

6. ~len
Upravi~enec vlaga uvozne carinske deklaracije iz prej{-

njega ~lena in izvozne carinske deklaracije oziroma prijave,
na podlagi katerih pridobi pravico do povra~ila pla~anih po-
sebnih dajatev, pri istem carinskem organu.

Ne glede na prej{nji odstavek lahko Carinska uprava
Republike Slovenije v utemeljenih primerih dovoli, da se
carinske deklaracije vlagajo tudi pri razli~nih carinskih orga-
nih.

Carinske deklaracije iz prvega odstavka tega ~lena se
lahko vlagajo samo pri carinskih organih, ki so dolo~eni v
odredbi o dolo~itvi carinskih izpostav, ki so pristojne za
carinjenje kmetijskih proizvodov in ‘ivil (Uradni list RS, {t.
42/95).

7. ~len
Upravi~enec, ki zahteva povra~ilo pla~anih posebnih

dajatev mora carinskemu organu iz prej{njega ~lena predlo‘i-
ti:

1. kopijo uvozne carinske deklaracije, ki se nana{a na
kmetijske proizvode in ‘ivila, za katere zahteva povra~ilo
pla~anih posebnih dajatev;

2. izvozno carinsko deklaracijo ali prijavo za vnos blaga
v prosto oziroma carinsko cono;

3. zahtevek za povra~ilo, izpolnjen v skladu s to uredbo.

8. ~len
(1) Zahtevek iz tretje to~ke 7. ~lena te uredbe mora

upravi~enec vlo‘iti v dveh izvodih. En izvod se po sprejemu
odlo~itve o povra~ilu vrne upravi~encu, drugega hrani carin-
ski organ.

(2) Zahtevek mora vsebovati najmanj naslednje podat-
ke, ki morajo biti navedeni v naslednjem vrstnem redu:

1. podatke o vlo‘niku zahtevka in o uvoznih in izvoznih
dokumentih, na katere se zahtevek nana{a;

2. podatke o osebah, ki so bile vklju~ene v proizvodne
postopke v zvezi s predelavo uvo‘enega blaga;

3. koli~ino vsake vrste uvo‘enega blaga, v zvezi s kate-
rimi se zahteva povra~ilo posebne dajatve;

4. tarifno oznako uvo‘enega blaga;
5. carinsko vrednost uvo‘enega blaga in znesek posebne

dajatve, ki je bila ugotovljena s strani carinskih organov in
pla~ana ob sprejemu uvozne carinske deklaracije;

6. datum uvoza blaga, na katerega se zahtevek nana{a;
7. vrsto in koli~ino pridobljenih proizvodov, ki so bili

proizvedeni iz uvo‘enega blaga in zaradi izvoza katerih se
zahteva povra~ilo pla~anih posebnih dajatev;

8. vrednost pridobljenih proizvodov iz prej{nje to~ke;

9. normativ porabe uvo‘enega blaga;
10. ~as trajanja tehnolo{kega procesa proizvodnje pri-

dobljenih proizvodov;
11. znesek posebnih dajatev, katerih vra~ilo vlo‘nik

zahtevka zahteva;
12. lastnoro~ni podpis in ‘ig vlo‘nika zahtevka;
13. datum vlo‘itve zahtevka.
Carinski organ, kateremu je predlo‘en zahtevek, lahko

zahteva predlo‘itev {e dodatnih dokumentov, ki so potrebni
za odlo~itev o utemeljenosti zahtevka.

9. ~len
Carinski organ lahko dovoli, da se zahtevek izdela ra~u-

nalni{ko ali v kateri drugi dogovorjeni obliki.
Carinski organ lahko dovoli, da upravi~enec, ki perio-

di~no vlaga enake zahtevke za povra~ilo pla~anih posebnih
dajatev, opusti navajanje dolo~enih podatkov v zahtevku,
vendar mora tak zahtevek vsebovati vse podatke, ki so po-
trebni za odlo~itev o vi{ini povra~ila.

10. ~len
Upravi~enec praviloma vlo‘i zahtevek za povra~ilo pla-

~anih posebnih dajatev ob vlo‘itvi carinske deklaracije za
izvoz blaga oziroma prijave za vnos blaga v prosto oziroma
carinsko cono.

^e upravi~enec zaradi upravi~enih razlogov ne predlo‘i
zahtevka skupaj z deklaracijo ali prijavo v skladu s prej{njim
odstavkom, lahko predlo‘i zahtevek tudi pozneje, v roku
enega leta od dneva, ko so bili izpolnjeni pogoji za pridobitev
povra~ila pla~anih posebnih dajatev.

11. ~len
Carinski organ, kateremu je predlo‘en zahtevek iz 7.

~lena te uredbe odlo~i o povra~ilu pla~anih posebnih dajatev
na podlagi podatkov, navedenih v zahtevku in spremljajo~ih
dokumentih, lahko pa izvede {e dodatne poizvedbe za prever-
janje njihove to~nosti in pravilnosti podatkov.

Carinski organ odlo~i o povra~ilu pla~anih posebnih
dajatev v tridesetih dneh po prejemu popolnega zahtevka,
razen ~e so potrebne dodatne poizvedbe. V tem primeru mora
odlo~iti v {estdesetih dneh po prejemu popolnega zahtevka.

^e carinski organ ugodi zahtevku v celoti, izda odlo~bo
v obliki uradnega zaznamka na zahtevku, sicer izda odlo~bo
v skladu s predpisi o splo{nem upravnem postopku.

12. ~len
Vi{ina povra~ila se dolo~i ob upo{tevanju dele‘a uvo‘e-

nega blaga v pridobljenih proizvodih, pri ~emer se upo{teva-
jo normativi porabe uvo‘enega blaga in naslednje metode:

1. v primeru, da je rezultat proizvodnega postopka, za
katerega je bilo uvo‘eno blago, le ena vrsta pridobljenih
proizvodov, se dolo~i koli~ina uvo‘enega blaga, porabljena v
proizvodnji pridobljenih proizvodov, v zvezi s katerimi se
zahteva povra~ilo, tako, da se celotna koli~ina uvo‘enega
blaga pomno‘i s koeficientom, ki ustreza dele‘u pridobljenih
proizvodov, za katere se zahteva povra~ilo v celotni koli~ini
pridobljenih proizvodov;

2. v primeru, da se vsi elementi uvo‘enega blaga naha-
jajo v vsakem pridobljenem proizvodu, se dolo~i koli~ina
uvo‘enega blaga uporabljena v proizvodnji vsakega od pri-
dobljenih proizvodov tako, da se zaporedoma celotna koli~i-
na uvo‘enega blaga pomno‘i s koeficienti, ki ustrezajo raz-
merju med dele‘em uvo‘enega blaga v vsaki vrsti
pridobljenega proizvoda in dele‘em celotne koli~ine uvo‘e-
nega blaga v vseh pridobljenih proizvodih. Izgube na uvo‘e-
nem blagu se ne upo{tevajo.
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Koli~ina uvo‘enega blaga v koli~ini pridobljenih pro-
izvodov, za katere se zahteva povra~ilo, se dolo~i z upo{teva-
njem koeficienta, dolo~enega v skladu s prej{njo to~ko, ki se
pomno‘i s koli~ino uporabljenega uvo‘enega blaga v pro-
izvodnji teh pridobljenih proizvodov, kakor je izra~unana na
podlagi prvega odstavka te to~ke;

3. v primeru, da se ne more uporabiti metoda iz 1. ali 2.
to~ke tega odstavka, se uporabi vrednostna metoda. V skladu
z vrednostno metodo se dolo~i koli~ina uvo‘enega blaga, ki
se uporabi v proizvodnji vsake vrste pridobljenega blaga
tako, da se celotna koli~ina uvo‘enega blaga pomno‘i z
zaporednimi koeficienti, ki se izra~unajo na podlagi razmerja
med vrednostjo vsakega pridobljenega proizvoda in skupno
vrednostjo teh proizvodov, izra~unano v skladu z drugim
odstavkom te to~ke.

Kot vrednost vsake vrste pridobljenih proizvodov, ki se
uporablja v vrednostni metodi v skladu s prej{njim odstav-
kom te to~ke, se lahko uporabi:

– dejanska prodajna cena enakih ali podobnih proizvo-
dov na carinskem obmo~ju, ~e na to ceno niso vplivale pove-
zave med kupcem in prodajalcem ali, ~e ta cena ni znana;

– dejanska cena po pariteti “ex-works” na carinskem
obmo~ju, ~e na to ceno niso vplivale povezave med kupcem
in prodajalcem ali

– ~e vrednosti ni mogo~e dolo~iti v skladu s prvo ali
drugo alineo, vrednost, ki jo dolo~i carinski organ po drugi
primerni metodi.

Koli~ina uvo‘enega blaga, ki ustreza koli~ini pridoblje-
nih proizvodov, za katere se zahteva povra~ilo, se izra~una
tako, da se koeficient, izra~unan na podlagi prve to~ke tega
~lena pomno‘i s koli~ino uporabljenega uvo‘enega blaga pri
proizvodnji teh pridobljenih proizvodov, izra~unano v skladu
s to to~ko.

13. ~len
Povra~ilo pla~nih posebnih dajatev se izvr{i tako, da se

pristojni slu‘bi izda nalog za nakazilo v nalogu navedenega
zneska povra~ila na ra~un, ki ga je navedel upravi~enec v
zahtevku.

Povra~ila pla~anih posebnih dajatev ni mogo~e izvr{iti,
~e ima upravi~enec kakr{nekoli neporavnane zapadle obvez-
nosti iz naslova uvoznih ali izvoznih dajatev ali postopkov
zaradi carinskih prekr{kov.

14. ~len
Zavezanec lahko v skladu z 2. to~ko prvega odstavka 3.

~lena te uredbe carinskemu organu iz prvega odstavka 6.
~lena te uredbe predlo‘i garancijo banke s sede‘em na carin-
skem obmo~ju Slovenije, s katero se zavaruje pla~ilo uvoz-
nih dajatev, v primeru, da ne bodo v predpisanem roku izpol-
njeni pogoji, dolo~eni s to uredbo za povra~ilo pla~anih
posebnih dajatev.

Ban~na garancija iz prej{njega odstavka mora biti izpol-
njena na obrazcu iz priloge 2 k tej uredbi in mora vsebovati
naslednje podatke:

1. {tevilka garancije,
2. rok veljavnosti garancije in dodaten rok za vno~itev

garancije, ki ne sme biti kraj{i od dveh mesecev po preteku
roka veljavnosti,

3. znesek, do katerega jam~i banka,
4. garancijsko klavzulo “na prvi poziv” in “brez ugo-

vora”,
5. podatke o garantu,
6. podatke o zavezancu,
7. datum in kraj izdaje garancije,

8. navedba posla, za katerega garancija velja,
9. podpis poobla{~ene osebe in pe~at garanta.
Zavezanec vlo‘i pri carinskem organu ban~no garancijo

v skladu s tem ~lenom za vsak posel posebej. V okviru enega
posla lahko zavezanec isto ban~no garancijo uporabi za zava-
rovanje pla~ila uvoznih dajatev na podlagi ve~ uvoznih carin-
skih deklaracij, ki pa morajo biti “razdol‘ene” v ~asu veljav-
nosti garancije.

V 30 dneh od preteka roka, ki ga je zavezanec navedel v
uvozni carinski deklaraciji v skladu z drugim odstavkom 5.
~lena te uredbe, mora zavezanec carinskemu organu iz prve-
ga odstavka 6. ~lena te uredbe predlo‘iti obra~un postopka
uvoza zaradi izvoza. Zahtevka za povra~ilo pla~ane dajatve v
tem primeru ni treba izpolnjevati.

Za vlo‘itev in vsebino obra~una iz prej{njega odstavka
se uporabljajo dolo~be 8. in 9. ~lena te uredbe.

Carinski organ vnov~i predlo‘eno ban~no garancijo v
30 dneh po preteku roka za vlo‘itev obra~una iz ~etrtega
odstavka tega ~lena, ~e:

1. zavezanec ne predlo‘i obra~una v skladu s ~etrtim in
petim odstavkom tega ~lena,

2. zavezanec na poziv carinskega organa nepopolnega
obra~una ne dopolni v roku, ki ga dolo~i ta carinski organ ali

3. carinski organ po pregledu obra~una ugotovi, da niso
bili izpolnjeni pogoji za oprostitev pla~ila carine in posebnih
dajatev v skladu s 4. ~lenom te uredbe.

V primeru iz 1. in 2. to~ke prej{njega odstavka se garan-
cija vnov~i v vi{ini zneska posebne dajatve, ki bi ga bilo
treba pla~ati v trenutku sprejema uvozne carinske deklara-
cije.

V primeru iz 3. to~ke prej{njega odstavka pa se garanci-
ja vnov~i v vi{ini sorazmernega dela zneska posebne dajatve,
izra~unanega na podlagi izra~una dele‘a uvo‘enega blaga, ki
ni bil uporabljen v proizvodnji za izvoz v celotni koli~ini
uvo‘enega blaga, ki je zavezano pla~ilu posebne dajatve.

Carinski organ vrne na zahtevo zavezanca nevnov~eno
ban~no garancijo zavezancu, ~e po pregledu obra~una ugoto-
vi, da so bili izpolnjeni pogoji za oprostitev pla~ila carine in
posebnih dajatev v skladu s 4. ~lenom te uredbe oziroma, ~e
ugotovi, da obveznost pla~ila posebnih dajatev ne more ve~
nastati.

15. ~len
Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-

no, lahko v sodelovanju z ministrom, pristojnim za finance,
izda posebno navodilo za izvedbo te uredbe.

16. ~len
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih proizvodov, za katere se ob
uvozu pla~uje posebna dajatev (Uradni list RS, {t. 45/93,
52/93, 54/93, 60/93, 6/94, 8/94, 14/94, 23/94, 30/94, 35/94,
53/94, 54/94, 63/94, 68/94, 78/94, 10/95, 21/95, 26/95, 28/95
in 37/95).

17. ~len
Ta uredba za~ne veljati 1. avgusta 1995.

[t. 424-05/95-12/1-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 2
Banka – garant:
___________________________________
___________________________________

Upravi~enec iz garancije:
___________________________________
___________________________________

Na zahtevo....................................................................................................................................................................................
.............................................................................. iz ............................................................................................ za zavarovanje
pla~ila uvoznih dajatev v skladu z uredbo o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje posebna
dajatev in o postopku za povra~ilo pla~ane posebne dajatve (Uradni list RS, {t. 42/95) izdaja banka .....................................
..........................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................... iz ................................................................................

GARANCIJO {t. ....................

za zavarovanje pla~ila uvoznih dajatev.

Ta garancija v znesku..... SIT velja za pla~ilo uvoznih dajatev za kmetijske proizvode in ‘ivila, ki so zavezana pla~ilu posebne
dajatve in se uva‘ajo za proizvodnjo za izvoz za ....................................... (navedba vrste posla), ki bo zaklju~en do ......................

Kon~ni rok za vnov~itev garancije je.................................................................................

PODATKI O BANKI – GARANTU

Mati~na {tevilka:.......................................................................................................... .......

Naziv banke – garanta: ............................................................................................... ........

Sede‘: ......................................................................................................................... .........

Po{tna {tevilka: ........................... Kraj: .............................................................................

@iro ra~un: ............................................................................................................. .............

ki se vodi pri: ........................................................................................................... ...........

PODATKI O ZAVEZANCU

Mati~na {tevilka:................................................................................................ .................

Firma: ..................................................................................................................................

Sede‘: ..................................................................................................................................

Po{tna {tevilka: ................... ....... Kraj: .............................................................................

Garant se zavezuje da bo na prvi poziv in brez ugovora pla~al uvozne dajatve, obra~unane na podlagi {estega odstavka 14.
~lena uredbe o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje posebna dajatev in o postopku za
povra~ilo pla~ane posebne dajatve, v zvezi z izvedbo.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

(navedba posla)
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Garancija je izdana v.............. enakih izvodih.
M.P.

...............................................................................................
Kraj in datum

...................................................
podpis poobla{~ene osebe

1992.

Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo te-
meljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) in prvega od-
stavka 7. ~lena zakona o carinski tarifi (Uradni list SFRJ, {t.
27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 43/86 in 81/87) je Vlada Republi-
ke Slovenije na 154. seji dne 13. julija 1995 sprejela

S K L E P
o spremembi nomenklature carinske tarife

1. Nomenklatura carinske tarife se spremeni v nasled-
njem:

1) v tarifni oznaki 0406.909 se za besedo “Drugi” doda
dvopi~je, besedilo v nadaljevanju se ~rta in dodata se novi
tarifni oznaki, ki se glasita:

“0406.9091  – – – – z belimi plesnimi 12
“0406.9099  – – – – drugi 12".

2. Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 424-04/93-3/9-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

“0406.9091 – – – – z belimi plesnimi 04 06 90913 LB LB
“0406.9099 – – – – drugi 04 06 90999 LB LB”.

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 330-04/93-8/7-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1993.

Na podlagi 8. ~lena zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju (Uradni list RS, {t. 13/93, 66/93 in 7/94) in 26.
~lena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t.
4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o razvrstitvi blaga v

oblike izvoza in uvoza

1. ~len
Uredba o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza

(Uradni list RS, {t. 41/93, 45/93, 68/94, 3/95, 23/95 in 26/95)
se spremeni tako, da se:

1) v tarifni oznaki 0406.909 za besedo “Drugi” doda
dvopi~je, besedilo v nadaljevanju se ~rta in dodata se novi
tarifni oznaki, ki se glasita:

1994.

Na podlagi petega odstavka 63. ~lena zakona o obrambi
(Uradni list RS, {t. 82/94) in 26. ~lena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) Vlada Republike
Slovenije izdaja

U R E D B O
o podeljevanju ~inov, o povi{evanju in o odvzemu ~inov

v Slovenski vojski

I. SPLO[NA DOLO^BA

1. ~len
S to uredbo se dolo~ajo pogoji in postopki za podeljeva-

nje ~inov, za povi{evanje vojakov, pod~astnikov in ~astnikov
ter za odvzem ~inov v Slovenski vojski.

II. POVI[EVANJE VOJAKOV

2. ~len
V ~in poddesetnika se lahko povi{a vojak ali slu{atelj

voja{ke {ole:
– med slu‘enjem voja{kega roka po kon~anem prvem

delu oziroma polovici voja{kega roka, ~e nadrejeni oceni, da
bi lahko uspe{no opravljal dol‘nost poddesetnika, in ~e ima
najmanj IV. stopnjo splo{ne izobrazbe;

– med slu‘enjem v vojni sestavi, ~e nadrejeni oceni, da
bi lahko uspe{no opravljal dol‘nost poddesetnika, ~e je uspe-
{no opravil ve~dnevno usposabljanje v vojni sestavi in ~e ima
najmanj IV. stopnjo splo{ne izobrazbe;
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– ob nastopu {olanja na pod~astni{ki ali ~astni{ki {oli
oziroma {oli za ~astnike vojnih enot v skladu s programom
{ole;

– ki je uspe{no opravil temeljno voja{ko strokovno us-
posabljanje za poklicno delo v stalni sestavi in je razporejen
na dol‘nost, za katerega se zahteva ~in poddesetnika, ter je to
dol‘nost uspe{no opravljal najmanj eno leto.

Pisno oceno uspe{nosti opravljanja dol‘nosti iz prej{-
njega odstavka daje poveljnik voda, njemu enak ali vi{ji
nadrejeni. Ocena uspe{nosti mora biti obrazlo‘ena.

3. ~len
V ~in desetnika se lahko povi{a vojak ali slu{atelj voja-

{ke {ole:
– ki je uspe{no kon~al usposabljanje za poveljnika od-

delka med slu‘enjem voja{kega roka;
– poddesetnik v vojni sestavi, ki je razporejen na dol‘-

nost, za katero se zahteva ~in desetnika, in je to dol‘nost
opravljal uspe{no najmanj leto dni in opravil tudi ve~dnevno
voja{ko usposabljanje na tej dol‘nosti ter ima najmanj IV.
stopnjo splo{ne izobrazbe;

– med usposabljanjem v pod~astni{ki ali ~astni{ki {oli
oziroma v {oli za ~astnike vojnih enot v skladu s programom
{ole;

– ki je uspe{no opravil temeljno voja{ko strokovno us-
posabljanje za delo v stalni sestavi in je razporejen na dol‘-
nost, za katero se zahteva ~in desetnika, in je to dol‘nost
uspe{no opravljal najmanj eno leto.

Pisno oceno uspe{nosti opravljanja dol‘nosti iz prej{-
njega odstavka daje poveljnik ~ete, njemu enak ali vi{ji na-
drejeni. Ocena uspe{nosti mora biti obrazlo‘ena.

III. PODELITEV ̂ INA

4. ~len
Voja{kemu obvezniku oziroma pripadniku stalne sesta-

ve se lahko podeli ~in vodnika,
– ~e je uspe{no kon~al {olo za pod~astnike;
– ~e je uspe{no kon~al {olo za ~astnike vojnih enot;
– ~e je uspe{no kon~al teoreti~ni del {ole za ~astnike;
– ~e je opravil te~aj za poveljnika oddelka in je razpore-

jen na pod~astni{ko dol‘nost v vojni sestavi ter je to dol‘nost
uspe{no opravljal najmanj dve leti, vklju~no z ve~dnevnim
usposabljanjem na tej dol‘nosti, in ~e ima praviloma srednjo
{olo.

Pisno oceno uspe{nosti opravljanja dol‘nosti iz prej{-
njega odstavka daje poveljnik ~ete, njemu enak ali vi{ji na-
drejeni. Ocena uspe{nosti mora biti obrazlo‘ena.

5. ~len
Voja{kemu obvezniku oziroma pripadniku stalne sesta-

ve se lahko podeli ~in podporo~nika,
– ~e je uspe{no kon~al ~astni{ko {olo;
– ~e je uspe{no kon~al {olo za ~astnike vojnih enot, bil

razporejen na ~astni{ko dol‘nost v vojni sestavi in je to
dol‘nost uspe{no opravljal najmanj dve leti ter uspe{no opra-
vil tudi druge oblike voja{kega usposabljanja in ima pravilo-
ma vi{jo ali visoko {olo;

– ~e je uspe{no opravil {tudij obramboslovja in predpi-
sano sta‘iranje v Slovenski vojski ter se zaposlil v Ministr-
stvu za obrambo ali ~e je razporejen v vojno sestavo;

– ~e je kot {tipendist Ministrstva za obrambo uspe{no
opravil visoko{olski {tudij ter predpisano funkcionalno uspo-
sabljanje za delo v stalni sestavi Slovenske vojske.

Pisno oceno uspe{nosti opravljanja dol‘nosti iz prej{-
njega odstavka daje poveljnik ~ete, njemu enak ali vi{ji na-
drejeni. Ocena uspe{nosti mora biti obrazlo‘ena.

6. ~len
Voja{kega obveznika, ki je v vojnem stanju ali v miru

pridobil vojne izku{nje in pri tem pokazal posebno sposob-
nost za poveljevanje, lahko poveljnik bataljona, njemu enak
ali vi{ji stare{ina razporedi na pod~astni{ko ali ~astni{ko
dol‘nost in predlaga, da se mu podeli ~in vodnika oziroma
podporo~nika.

7. ~len
Predloge za podelitev ~ina vodnika oziroma podporo~-

nika daje ministru za obrambo za pripadnike stalne in vojne
sestave General{tab Slovenske vojske oziroma predstojnik
Centra voja{kih {ol, za druge delavce Ministrstva za obram-
bo, ki opravljajo voja{ko slu‘bo, pa predstojniki organov v
sestavi oziroma notranjih organizacijskih enot.

Na~elnik General{taba dolo~i postopek zbiranja predlo-
gov za podelitev ~ina v Slovenski vojski.

IV. POVI[EVANJE POD^ASTNIKOV IN ̂ ASTNIKOV

8. ~len
Pod~astnik ali ~astnik v stalni sestavi Slovenske vojske

je lahko povi{an v neposredno vi{ji ~in, ~e izpolnjuje z zako-
nom predpisane pogoje in:

– ~e je uspe{no opravljal dol‘nost, za katero se zahteva
neposredno vi{ji ~in, najmanj dve leti;

– ~e je uspe{no opravil predpisane ali z letnimi progra-
mi dolo~ene oblike funkcionalnega usposabljanja za dolo~e-
no voja{ko dol‘nost ali skupine ~inov.

Dolo~ba prej{njega odstavka se uporablja tudi za povi-
{evanje generalov in admiralov.

Pod~astnik ali ~astnik, ki ne izpolnjuje pogoja splo{ne
izobrazbe, je lahko povi{an v neposredno vi{ji ~in, ~e je
uspe{no opravljal dol‘nost, za katero se zahteva neposredno
vi{ji ~in, najmanj tri leta.

Pod~astnik ali ~astnik stalne sestave se lahko v miru
razporedi na dol‘nost, za katero se zahteva neposredno vi{ji
~in, kot ga ima, ~e dosega pri delu posebne uspehe, ~e ta
dol‘nost ni popolnjena in ~e izpolnjuje druge splo{ne pogoje,
dolo~ene s predpisi, formacijo oziroma sistemizacijo.

Minister za obrambo na predlog na~elnika General{taba
Slovenske vojske dolo~a funkcionalne oblike usposabljanja
iz prvega odstavka tega ~lena.

9. ~len
Pod~astnik ali ~astnik vojne sestave Slovenske vojske

je lahko povi{an v neposredno vi{ji ~in, ~e izpolnjuje z zako-
nom predpisane pogoje, ~e je uspe{no opravljal dol‘nost, za
katero je dolo~en neposredno vi{ji ~in, najmanj tri leta in ~e
je uspe{no opravil voja{ke vaje oziroma druge oblike voja-
{kega usposabljanja, dolo~ene z letnimi na~rti usposabljanja
vojne sestave.

Pod~astnik ali ~astnik vojne sestave je lahko razporejen
na dol‘nost, za katero se zahteva neposredno vi{ji ~in, ~e
dosega pri opravljanju voja{ke slu‘be posebne uspehe.

10. ~len
Pod~astniku ali ~astniku stalne in vojne sestave, ki je bil

v ~asu opravljanja dol‘nosti, za katero se zahteva neposredno
vi{ji ~in, prerazporejen na drugo dol‘nost, za katero se zahte-
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va neposredno vi{ji ~in, se za povi{anje upo{teva ~as pred in
po prerazporeditvi.

11. ~len
Pod~astnik ali ~astnik je lahko v vojnem stanju ali zara-

di vojnih izku{enj v miru povi{an v neposredno vi{ji ~in, ~e
je pri opravljanju nalog pokazal posebno sposobnost za pove-
ljevanje in ~e je bil razporejen na dol‘nost, za katero se
zahteva neposredno vi{ji ~in.

V primeru iz prej{njega odstavka se ne upo{teva v 8. in
9. ~lenu te uredbe dolo~en ~as opravljanja dol‘nosti, za kate-
ro se zahteva neposredno vi{ji ~in.

12. ~len
Povi{anje ~astnikov, generalov in admiralov predlaga

ministru za obrambo na~elnik General{taba Slovenske voj-
ske. Povi{anje delavcev Ministrstva za obrambo, ki opravlja-
jo voja{ko slu‘bo, predlagajo ministru za obrambo predstoj-
niki organizacijskih enot.

Na~elnik General{taba Slovenske vojske dolo~i posto-
pek za predlaganje in povi{evanje vojakov, pod~astnikov in
~astnikov v soglasju z organizacijsko enoto Ministrstva za
obrambo, pristojno za voja{ke zadeve.

Vsi predlogi za povi{anje morajo biti pisni in obrazlo‘e-
ni.

Minister za obrambo imenuje komisijo, ki presoja iz-
polnjevanje predpisanih pogojev ter utemeljenost predlogov
za povi{anje.

K predlogom za povi{anje v generalske oziroma admi-
ralske ~ine mora minister za obrambo pridobiti soglasje Vla-
de Republike Slovenije. Predloge za povi{anje skupaj s so-
glasjem Vlade Republike Slovenije po{lje Predsedniku
Republike Slovenije.

V. NASLOVNI ̂ INI

13. ~len
Pod~astniki in ~astniki ter delavci Ministrstva za obram-

bo, ki opravljajo voja{ko slu‘bo, pridobijo pravico do naslov-
nega ~ina z razporeditvijo na dol‘nost, za katero se zahteva
vi{ji ~in, kot ga imajo.

VI. ODVZEM ̂ INA

14. ~len
Vojaku, pod~astniku ali ~astniku, generalu in admiralu

se v skladu z zakonom ~in lahko odvzame. Za odvzem ~inov
se {teje tudi zni‘anje ~ina za eno stopnjo. ^in se lahko
odvzame:

– zaradi kr{itve voja{ke discipline iz 3., 4., 5., 6., 7. in 9.
to~ke drugega odstavka 57. ~lena zakona o obrambi, ~e so
nastale zaradi kr{itve posebno hude posledice ali ~e vojak,
pod~astnik ali ~astnik ponavlja kr{itve voja{ke discipline;

– zaradi huj{ih kr{itev delovne dol‘nosti, predpisanih
za delavce v dr‘avni upravi, ki se {tejejo za kr{itev voja{ke
discipline za vojake, pod~astnike in ~astnike stalne sestave,
~e so nastale posebno hude posledice.

Za posebno hude posledice iz prej{njega odstavka se
{teje zmanj{anje bojne pripravljenosti poveljstva, enote ali
zavoda, povzro~itev velikega neposrednega ogro‘anja varno-
sti mo{tva, povzro~itev ~love{kih ‘rtev ali velike materialne
{kode na voja{kem ali drugem premo‘enju, zmanj{anje ugle-
da Slovenske vojske ali povzro~itev drugih hudih {kodljivih
posledic za delo poveljstev, enot in zavodov.

15. ~len
Odvzem ~ina predlaga organ oziroma pod~astnik ali

~astnik, ki vodi postopek zaradi kr{itve voja{ke discipline.
O predlogu iz prej{njega odstavka odlo~i tisti, ki je

pristojen v skladu z zakonom za podelitev ~ina oziroma
povi{evanje.

VII. EVIDENCA

16. ~len
Evidenca vojakov s ~ini, pod~astnikov in ~astnikov se

vodi v skladu s predpisi o voja{ki evidenci in to uredbo.
Povi{anja v poddesetni{ke in desetni{ke ~ine za pripad-

nike vojne sestave sporo~ajo stare{ine, pristojni za povi{anje,
upravi za obrambo, na obmo~ju katere ima voja{ki obveznik
stalno prebivali{~e.

Povi{anje vojakov stalne sestave in pod~astnikov stalne
ter vojne sestave sporo~a General{tab Slovenske vojske or-
ganizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za voja-
{ke zadeve.

Organizacijska enota iz prej{njega odstavka opravlja
administrativno tehni~ne storitve za komisijo iz ~etrtega od-
stavka 12. ~lena te uredbe, vodi evidenco podeljenih ~inov,
povi{anj vojakov stalne sestave ter povi{anj pod~astnikov in
~astnikov stalne in vojne sestave. Podatke o podelitvi ~inov
in povi{anjih pripadnikov stalne sestave posreduje organiza-
cijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za organizacijo
in kadre.

VIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

17. ~len
^in podporo~nika se lahko podeli voja{kemu obvezni-

ku, ki je uspe{no kon~al {olo za rezervne oficirje do 25. 6.
1991 in je razporejen v vojno sestavo Slovenske vojske naj-
manj dve leti.

18. ~len
Kriterije za ocenjevanje uspe{nosti opravljanja dol‘no-

sti po tej uredbi predpi{e minister za obrambo.

19. ~len
Podelitve ~inov in povi{anja pod~astnikov in ~astnikov,

generalov in admiralov se objavijo.

20. ~len
Podelitve ~inov in povi{anja se praviloma izvr{ijo ob

voja{kih sve~anostih.

21. ~len
Dolo~be te uredbe, ki za pripadnike stalne sestave Slo-

venske vojske dolo~ajo ustrezno stopnjo splo{ne izobrazbe,
se uporabljajo v skladu s 109. ~lenom zakona o obrambi,
vendar tako, da so lahko povi{ani v neposredno vi{ji ~in, kot
so ga imeli ob uveljavitvi te uredbe.

22. ~len
Postopki, za~eti pred uveljavitvijo te uredbe za podeli-

tev ~ina ali povi{anja, se zaklju~ijo po tej uredbi.

23. ~len
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

~inih in povi{anju v Ministrstvu za obrambo Republike Slo-
venije (Uradni list RS, {t. 26/93).
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24. ~len
Ta uredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 800-02/95-5/1-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

14. Boris OSTRUH, rojen 19. decembra 1953, je ime-
novan za dr‘avnega to‘ilca na mesto okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Celju.

15. Igor LU^OVNIK, rojen 24. avgusta 1950, je imeno-
van za dr‘avnega to‘ilca na mesto okro‘nega dr‘avnega to-
‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Novi Gorici.

[t. 111-04/94-4, 111-04/94-3
[t. 111-04/94-2
Ljubljana, dne 13. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1995.

Na podlagi prvega odstavka 17. ~lena zakona o dr‘av-
nem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94), 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) in na
predlog ministrice za pravosodje je Vlada Republike Slove-
nije na 154. seji 13. julija 1995 izdala

O D L O ^ B E
o imenovanjih dr‘avnih to‘ilcev

1. Silvij [INKOVEC, rojen 23. marca 1950, je imeno-
van za dr‘avnega to‘ilca na mesto vrhovnega dr‘avnega to-
‘ilca na Dr‘avnem to‘ilstvu Republike Slovenije.

2. Franc MAZI, rojen 1. januarja 1941, je imenovan za
dr‘avnega to‘ilca na mesto vrhovnega dr‘avnega to‘ilca na
Dr‘avnem to‘ilstvu Republike Slovenije.

3. Cvetka KOZOLE, rojena 26. julija 1948, je imenova-
na za dr‘avno to‘ilko na mesto vrhovne dr‘avne to‘ilke na
Dr‘avnem to‘ilstvu Republike Slovenije.

4. mag. Du{anka PIPU[, rojena 31. julija 1940, je ime-
novana za dr‘avno to‘ilko na mesto vrhovne dr‘avne to‘ilke
na Dr‘avnem to‘ilstvu Republike Slovenije.

5. Zdenka CERAR, rojena 17. septembra 1941, je ime-
novana za dr‘avno to‘ilko na mesto vrhovne dr‘avne to‘ilke
na Dr‘avnem to‘ilstvu Republike Slovenije.

6. Pavel DOLENC, rojen 11. januarja 1947, je imeno-
van za dr‘avnega to‘ilca na mesto vi{jega dr‘avnega to‘ilca
na Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

7. Helena ZOBEC-DOLANC, rojena 9. aprila 1956, je
imenovana za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne dr‘avne
to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Ljubljani.

8. Ivan KORO[EC, rojen 26. maja 1931, je imenovan
za dr‘avnega to‘ilca na mesto vi{jega dr‘avnega to‘ilca na
Vi{jem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

9. Bojana PODGORELEC, rojena 18. junija 1959, je
imenovana za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne dr‘avne
to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

10. Boris MAR^I^, rojen 12. decembra 1955, je ime-
novan za dr‘avnega to‘ilca na mesto okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

11. Zora LE[NJAK, rojena 25. marca 1955, je imeno-
vana za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne dr‘avne to‘ilke na
Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

12. Olga TROHA, rojena 27. januarja 1957, je imeno-
vana za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne dr‘avne to‘ilke na
Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kranju.

13. Stane BO[TJAN^I^, rojen 10. januarja 1942, je
imenovan za dr‘avnega to‘ilca na mesto okro‘nega dr‘avne-
ga to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kranju.

1996.

Na podlagi prvega odstavka 17. ~lena in 23. ~lena zako-
na o dr‘avnem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94), 26. ~lena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93)
in na predlog ministrice za pravosodje je Vlada Republike
Slovenije na 154. seji 13. julija 1995 izdala naslednjo

ODLO^BO O NAPREDOVANJU

okro‘nega dr‘avnega to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem
to‘ilstvu v Novi Gorici

mag. Zvonka FI[ERJA, roj. 1. 1. 1949,
na mesto vrhovnega dr‘avnega to‘ilca na Dr‘avnem

to‘ilstvu Republike Slovenije.

[t. 111-04/94-4/7-8
Ljubljana, dne 13. julija 1995

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1997.

Na podlagi 121. ~lena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, {t. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za okolje
in prostor

O D R E D B O
o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti

stanovanja

1. ~len
Vrednost to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

dolo~ena skladno z rastjo vrednosti nem{ke marke po sred-
njem te~aju Banke Slovenije in je 139,35 SIT.

2. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o

dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Uradni list RS, {t. 34/95).
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3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 18. julija 1995.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

1998.

Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo te-
meljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) ter drugega
odstavka 235. ~lena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, {t.
34/90 – p.b.) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o dolo~itvi carinskih izpostav, ki so pristojne za

carinjenje kmetijskih proizvodov in ‘ivil

1. ~len
Za carinjenje kmetijskih proizvodov in ‘ivil so pristojne

naslednje carinske izpostave v posameznih carinarnicah:

Zap. {t. Carinarnica Carinska izpostava

1. Celje Celje
2. Dravograd Dravograd
3. Jesenice Plav{ki travnik

@elezni{ka postaja Jesenice
4. Koper Koper

Prosta cona Koper
5. Ljubljana @elezni{ka postaja Ljubljana

Cona – Terminal Ljubljana
Novo mesto

6. Maribor Javna skladi{~a
7. Murska Sobota Murska Sobota
8. Nova Gorica Vrtojba
9. Se‘ana Terminal Se‘ana

2. ~len
Direktor Carinske uprave Republike Slovenije lahko v

upravi~enih primerih dovoli, da se kmetijski proizvodi in
‘ivila lahko izjemoma ocarinijo tudi v drugih carinskih izpo-
stavah.

3. ~len
Za kmetijske proizvode in ‘ivila iz 1. oziroma 2. ~lena

te odredbe se {tejejo proizvodi, ki se razvr{~ajo v 1. do 24.
poglavje nomenklature carinske tarife.

4. ~len
Ta odredba za~ne veljati 1. avgusta 1995.

[t. 418-58/95
Ljubljana, dne 5. julija 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

1999.

Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo te-
meljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) ter na podlagi
49. ~lena in tretjega odstavka 50. ~lena carinskega zakona
(Uradni list SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84,
25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) izdaja minister za
finance

N A V O D I L O
za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 5. ~lenu

uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri zni‘anju
carinske stopnje oziroma dolo~itvi carinske stopnje

“prosto” pri uvozu blaga v letu 1995 in 50. ~lenu
carinskega zakona

1. To navodilo predpisuje na~in uveljavljanja pravice
do oprostitve pla~ila carine pri uvozu surovin in reprodukcij-
skega materila (v nadaljnjem besedilu: blaga) za proizvodnjo
blaga namenjenega izvozu ter dokumentacijo, potrebno za
uveljavljanje te pravice.

2. V uvozno carinsko deklaracijo vpi{e carinski zaveza-
nec ali vlo‘nik deklaracije v zaglavju klavzulo: “Uporaba 5.
~lena uredbe ali uporaba 50. ~lena carinskega zakona”. Poleg
listin iz dokumentacije, ki jih predlo‘i skupaj z uvozno carin-
sko deklaracijo, mora carinski zavezanec vlo‘iti:

– pisno izjavo uporabnika blaga, da bo blago v celoti
uporabljeno za proizvodnjo dolo~enega blaga za izvoz, kate-
rega celotna vrednost po vrsti blaga bo najmanj za 30%
oziroma za 50% ve~ja od vrednosti uvo‘enega blaga.

V primeru, ~e se uva‘a blago, pri predelavi katerega
sodeluje ve~ proizvajalcev, mora izjava vsebovati vse podat-
ke o vrsti blaga, ki je predmet skupnega izvoza in ime pro-
izvajalca tega proizvoda;

– specifikacijo blaga, ki bo izvo‘eno, in sicer po vrstah
blaga, tarifnih {tevilkah in tarifnih oznakah carinske tarife z
navedbo pri~akovane vrednosti posami~nega blaga; pri tem
pa mora biti vrednost za posamezno vrsto najmanj za 30%
oziroma za 50% ve~ja od vrednosti uvo‘enega blaga;

– pri uvozu kmetijskih proizvodov, ki se razvr{~ajo v 01
do 24 poglavje carinske tarife, je potrebno prilo‘iti, poleg
izjave iz prve alinee te to~ke tudi normativ porabe uvo‘enega
blaga v proizvodnji posameznih proizvodov, namenjenih iz-
vozu;

– pri uvozu kmetijskih proizvodov, ki se razvr{~ajo v 01
do 24 poglavje carinske tarife, je treba v carinski deklaraciji
ali izjavi iz prve alinee te to~ke navesti rok, v katerem bodo
proizvedeni proizvodi izvo‘eni. Ta rok ne sme biti dalj{i od
enega leta.

3. V zaglavje izvozne carinske deklaracije vpi{e carin-
ski zavezanec klavzulo “uporaba 5. ~lena uredbe oziroma 50.
~lena carinskega zakona – nima pravice do vra~ila carine,
uvoznih dav{~in in drugih spodbujevalnih ukrepov” in ji
prilo`i kopijo/kopije izjav, ki jo/jih je predlo`il pri uvozu, ter
na zahtevo podatke iz evidence, ki jo je dol`an voditi po 4.
to~ki tega navodila.

Pri izvozu blaga, pri proizvodnji katerega je sodelovalo
ve~ proizvajalcev, ki so uva‘ali reprodukcijski material po 5.
~lenu uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri zni‘anju
carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni
list RS, {t. 80/94 in popr. 2/95) oziroma 50. ~lenu carinskega
zakona (Uradni list SFRJ, {t. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82,
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90), je
treba v izvozno carinsko deklaracijo vpisati vse proizvajalce,
z navedbo vrednostne udele‘be, katerih proizvodi se izva‘ajo
v skupnem proizvodu in prilo‘iti kopije izjav, ki so bile
prilo‘ene ob uvozu.
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4. Uporabnik blaga je dol‘an voditi posebno evidenco o
uvo‘enih surovinah in reprodukcijskem materialu, o porabi
po normativih za izdelavo blaga, o izvozu proizvodov, ki so
izdelani in uvo‘enih surovin in reprodukcijskega materiala
po izvoznih carinskih deklaracijah glede na posamezne uvoz-
ne carinske deklaracije.

Uporabnik je dol‘an hraniti dokumentacijo iz prej{nje-
ga odstavka tri leta od dneva uvoza blaga.

5. Evidenca, ki jo vodi Carinska uprava Republike Slo-
venije vsebuje imeni uvoznika in uporabnika, njuno mati~no
{tevilko, vrednost uvo‘enega blaga, izkazanega po srednjem
te~aju Banke Slovenije, ter u~inke carinske oprostitve.

6. Z dnem, ko za~ne veljati to navodilo, preneha veljati
navodilo za uveljavljanje pravice do uvoza blaga po 5. ~lenu
uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri zni‘anju carinske
stopnje oziroma dolo~itvi carinske stopnje “prosto” pri uvo-
zu blaga v letu 1994 in 50. ~lenu carinskega zakona (Uradni
list RS, {t. 27/94).

7. To navodilo za~ne veljati 1. avgusta 1995.

[t. 418-59/95
Ljubljana, dne 5. julija 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

Uniformirane poobla{~ene uradne osebe morajo nositi
oro‘je na vidnem mestu.

II. UPORABA ORO@JA

5. ~len
Poobla{~ena uradna oseba sme uporabiti oro‘je samo, ~e

ne more druga~e odvrniti od sebe neposrednega protipravne-
ga napada, s katerim je ogro‘eno njeno ‘ivljenje.

Preden poobla{~ena uradna oseba uporabi oro‘je, mora
tistega, zoper katerega naj bi ga uporabila, opozoriti s klicem:
“Stoj, streljal bom” in z opozorilnim strelom v zrak, kadar
okoli{~ine to dopu{~ajo.

Poobla{~ene uradne osebe, ki opravljajo delo pod vod-
stvom nadrejenega, smejo uporabiti oro‘je samo po njegovem
ukazu. Uporabo oro‘ja sme nadrejeni ukazati le v primerih iz
prvega odstavka in pod pogoji iz drugega odstavka tega ~lena.

6. ~len
Za neposredni napad, s katerim je ogro‘eno ‘ivljenje

poobla{~ene uradne osebe, se {teje zlasti:
– napad z oro‘jem, nevarnim orodjem ali drugim pred-

metom, s katerim se lahko ogrozi ‘ivljenje poobla{~ene urad-
ne osebe;

– napad dveh ali ve~ napadalcev;
– napad v ~asu, ko poobla{~ena uradna oseba ne more

pri~akovati pomo~i;
– napad fizi~no mo~nej{ega ali koga, ki uporablja pri

napadu posebne spretnosti.
Po prenehanju nevarnosti oro‘ja ni ve~ dovoljeno upora-

biti.
[teje se, da poobla{~ena uradna oseba opravlja delo pod

vodstvom nadrejenega iz tretjega odstavka 5. ~lena, kadar je
nadrejena oseba fizi~no prisotna na kraju dogajanja oziroma v
taki oddaljenosti od kraja dogajanja, da ima pregled nad do-
godki in lahko poobla{~eni uradni osebi izda nedvoumen ukaz
o uporabi oro‘ja.

7. ~len
Poobla{~ena uradna oseba sme uporabiti oro‘je tako, da

s tem ne ogro‘a drugih ljudi in premo‘enja.
Kadar poobla{~ena uradna oseba uporabi oro‘je, ga sme

le tako, da so posledice ~im milej{e.

III. PORO^ANJE O UPORABI ORO@JA

8. ~len
O vsakem primeru uporabe oro‘ja mora poobla{~ena

uradna oseba takoj obvestiti pristojno upravo za notranje za-
deve ter napisati poro~ilo in ga izro~iti upravniku carinarnice
oziroma direktorju carinske uprave. V poro~ilu mora biti na-
vedeno, proti komu in iz kak{nih razlogov je bilo uporabljeno
oro‘je in druge okoli{~ine, pomembne za oceno upravi~enosti
uporabe oro‘ja.

9. ~len
V vsakem primeru uporabe oro‘ja mora upravnik cari-

narnice oziroma direktor carinske uprave dolo~iti tri~lansko
komisijo, katere ~lan je tudi delavec organov za notranje zade-
ve. Komisija razi{~e okoli{~ine uporabe oro‘ja, sestavi zapi-
snik in da pisno mnenje o tem, ali je bilo oro‘je upravi~eno in
pravilno uporabljeno.

Poro~ilo ter izdelano mnenje komisije carinarnice je po-
trebno poslati v vednost carinski upravi in pristojni upravi za
notranje zadeve.

2000.

Na podlagi prvega odstavka 32.b ~lena zakona o carinski
slu‘bi (Uradni list RS, {t. 1/91-I, 58/93 in 65/93) in 99. ~lena
zakona o upravi (Uradni list RS, {t. 67/94) izdaja minister za
finance

P R A V I L N I K
o no{enju, uporabi in hrambi oro‘ja poobla{~enih

uradnih oseb carinske slu‘be

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a no{enje, uporabo, hranjenje in vzdr-

‘evanje oro‘ja, dodeljenega poobla{~enim uradnim osebam
carinske slu‘be (v nadaljnjem besedilu: poobla{~ene uradne
osebe) na mejnih prehodih, ki jih dolo~i Vlada Republike
Slovenije, in na drugih delovnih mestih, za katere to dolo~i
direktor Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: direktor carinske uprave).

2. ~len
Oboro‘itev poobla{~enih uradnih oseb vsebuje samo-

kres kalibra 7.65 mm, pribor za to oro‘je in strelivo.

3. ~len
Oro‘je s priborom in strelivo ter pooblastilo za no{enje

oro‘ja dobijo le poobla{~ene uradne osebe, ki jih dolo~i direk-
tor carinske uprave.

Poobla{~ene uradne osebe iz prvega odstavka tega ~lena
morajo imeti potrdilo o uspe{no opravljenem preizkusu znanja
v skladu z 19.a ~lenom zakona o carinski slu‘bi ter izpolnjevati
splo{ne pogoje za no{enje oro‘ja v skladu s predpisi o oro‘ju.

4. ~len
Poobla{~ene uradne osebe smejo nositi zaupano jim oro‘-

je samo pri opravljanju nalog delovnega mesta, na katerem je
dolo~ena uporaba oro‘ja, ter na poti v slu‘bo in iz slu‘be.
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Carinska uprava zagotovi strokovno pravno pomo~ poob-
la{~eni uradni osebi, ki je v kazenskem postopku ali je to‘ena
zaradi od{kodnine, ker je po oceni organa pri opravljanju
uradne naloge zakonito uporabila strelno oro‘je oziroma je
opravljala svoje delo v skladu s predpisi.

10. ~len
Za nezakonito no{enje in uporabo oro‘ja ali neustrezno

vzdr‘evanje, hrambo in varovanje oro‘ja je poobla{~ena urad-
na oseba odgovorna disciplinsko, od{kodninsko in kazensko.

11. ~len
Oro‘je s priborom in strelivo se odvzamejo poobla{~eni

uradni osebi oziroma jih mora vrniti:
1. ~e ji preneha delovno razmerje;
2. ~e se razporedi na delovno mesto, za katero no{enje

oro‘ja ni predpisano;
3. ~e se ji odvzame status poobla{~ene uradne osebe;
4. ~e se v disciplinskem postopku z dokon~no odlo~bo

ugotovi, da je delavec hudo kr{il svoje delovne obveznosti in
dol‘nosti;

5. ~e je zoper delavca uvedena preiskava ali je vlo‘en
obto‘ni predlog oziroma vlo‘ena obto‘nica brez preiskave –
za~asno, do zaklju~ka kazenskega postopka;

6. ~e je delavec pravnomo~no obsojen na nepogojno za-
porno kazen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dol‘nosti.

IV. IZDAJANJE IN ZADOL@EVANJE ORO@JA TER
NJEGOVA HRAMBA IN VZDR@EVANJE

12. ~len
Oro‘je s priborom in strelivo, ki ga hrani carinska upra-

va, se izdaja na podlagi zapisnika o predaji in prevzemu.
Zapisnik podpi{e oseba, zadol‘ena za izdajanje oro‘ja, in poob-
la{~ena uradna oseba iz 3. ~lena tega pravilnika.

Zapisnik mora biti sestavljen v 3 izvodih, od katerih
prejme po en izvod carinska uprava in carinarnica, en izvod pa
poobla{~ena uradna oseba.

13. ~len
Ob izro~itvi oro‘ja s priborom in streliva izda direktor

carinske uprave poobla{~eni uradni osebi tudi pisno poobla-
stilo za no{enje oro‘ja.

Pooblastilo se izda na obrazcu velikosti 73 mm × 103
mm (obrazec {t.1), ki je termi~no zaprt z neprepustno in trans-
parentno folijo.

Poobla{~ena uradna oseba, ki nosi oro‘je, mora imeti
pooblastilo vedno pri sebi. Pooblastilo za no{enje oro‘ja velja
samo skupaj s slu‘beno izkaznico.

14. ~len
Poobla{~ena uradna oseba, ki ji je zaupano oro‘je, mora

skrbeti, da je oro‘je v brezhibnem stanju, redno vzdr‘evano,
o~i{~eno in ustrezno zavarovano ter v ~asu, ko oro‘ja ne nosi,
skrbno shranjeno v primernem prostoru, zavarovanem pred
dostopom nepoobla{~enih oseb, tatvino, po‘arom in pred dru-
go nevarnostjo ali zlorabo.

Oro‘je je prepovedano posojati drugim.
Poobla{~ena uradna oseba mora paziti, da oro‘je in stre-

livo ne prideta v roke katerikoli drugi osebi.

15. ~len
Oro‘je in strelivo, ki nista dana v uporabo poobla{~enim

uradnim osebam, carinska uprava in carinarnice hranijo v

primernih prostorih, ki so zavarovani pred po‘arom, tatvino,
dostopom nepoobla{~enih oseb in pred drugo nevarnostjo ali
zlorabo.

Direktor carinske uprave dolo~i osebe, ki posebej skrbijo
za izdajanje, prevzemanje in ~uvanje oro‘ja ter za razvid o
oro‘ju, ki se daje v uporabo, in o tem vodijo evidenco.

Evidenca o nabavi in izdaji oro‘ja, streliva in opreme ter
izdanih pooblastilih, se vodi na obrazcih {t. 2–4.

16. ~len
Carinska uprava najmanj enkrat na dve leti opravi pre-

gled oro‘ja, ki ga hrani in oro‘ja, ki je dano v uporabo poob-
la{~enim uradnim osebam.

V. KON^NI DOLO^BI

18. ~len
Obrazci {t. 1, 2, 3 in 4 so sestavni del tega pravilnika.

19. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 04-03-4927/7-94
Ljubljana, dne 10. julija 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

Sprednja stran

Obrazec {t. 1
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Zadnja stran

Obrazec {t. 2



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3249[t. 42 – 21. VII. 1995

Obrazec {t. 3

Obrazec {t. 4

2001.

Na podlagi 5. ~lena navodila o ugotavljanju dovoljene
mase pla~ in denarnih prejemkov za obdobje do 31. 3. 1996
(Uradni list RS, {t. 29/95) ministrica za delo, dru‘ino in
socialne zadeve objavlja

K O L I ^ N I K
mo‘ne rasti pla~ za leto 1995

Koli~nik mo‘ne rasti pla~ v skladu s 3. to~ko dogovora
o politiki pla~ in drugih prejemkov zaposlenih v gospodar-
stvu (Uradni list RS, {t. 22/95), ugotovljen na podlagi podat-
kov o rasti cen na drobno v obdobju april–junij 1995, je
1,010.

Koli~nik se uporablja za izra~un pla~ za obdobje ju-
lij–september.

[t. 038-017/95
Ljubljana, dne 14. julija 1995.

Ministrica za delo,
dru‘ino in socialne zadeve

Rina Klinar l. r.

2002.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem s predlogi predlagateljev Slovenijavino p.o., Ljub-
ljana, Veletrgovina Potro{nik p.o., Murska Sobota, Vektor
d.o.o. Ljubljana, KOTO p.o., Ljubljana, ki ga zastopa Barba-
ra Paki‘, odvetnica v Ljubljani, in na pobudi Slovenskega
od{kodninskega sklada iz Ljubljane ter Tovarne lahke obutve
TOLO, [entjur pri Celju, na seji dne 11. 5. 1995

o d l o ~ i l o

Dolo~ba 73. ~lena zakona o denacionalizaciji (Uradni
list RS, {t. 27/91 in 31/93) ni v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik Slovenski od{kodninski sklad (v nadalje-

vanju: SOS) izpodbija 73. ~len zakona o denacionalizaciji (v
nadaljevanju: ZDen). Meni, da zakonodajalec {e ni sprejel
predpisa, ki bi v skladu z 69. ~lenom ustave uredil odvzem ali
omejitev lastninske pravice ter dolo~il od{kodnino zanj, saj



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3250 [t. 42 – 21. VII. 1995

naj bi se {e vedno uporabljal zakon o razlastitvi in prisilnem
prenosu nepremi~nin v dru‘beni lastnini (Uradni list SRS, {t.
5/80, 30/87, 20/89 – v nadaljevanju: ZRRaz). Od{kodnina za
zavezancem odvzete nepremi~nine, ki so jih pridobili z od-
pla~nimi pravnimi posli, naj bi se jim odmerjala na podlagi
45. do 48. ~lena ZRRaz v povezavi s prvim odstavkom 51. in
16. ~lena izpodbijanega zakona. Pobudnik navaja, da imajo
na podlagi citiranih dolo~b dru‘benopravne osebe pravico do
od{kodnine za odvzeto kmetijsko in stavbno zemlji{~e, gozd
in gozdno zemlji{~e ter drugo naravno bogastvo, in to v vi{ini
do vrednosti v zemlji{~e vlo‘enega dela in sredstev. ^e je
zemlji{~e ali drugo naravno bogastvo pogoj za delo naj bi
imela dru‘benopravna oseba pravico do od{kodnine, ki ji bo
zagotovila, da se ji ta pogoj ne bo poslab{al. Namen ZRRaz
po stali{~u pobudnika ni v za{~iti dru‘benopravnih oseb v
smislu varstva lastnine, temve~ izklju~no v zagotavljanju
opravljanja dejavnosti in s tem dru‘benoekonomskega polo-
‘aja delavcev v skladu s 27. ~lenom ustave SRS iz leta 1974.

2. Pobudnik meni, da ustava instituta dru‘bene lastnine
ne pozna, pozna le lastninsko pravico in posebno pravico
uporabe na javnem dobru (70. ~len). Lastninska pravica pa se
lahko v skladu z 69. ~lenom ustave odvzame ali omeji v
javno korist le proti nadomestilu v naravi ali proti od{kodni-
ni. Po stali{~u pobudnika pa po 73. ~lenu ZDen ne gre za
lastninsko pravico na nepremi~ninah, ampak le za pravico
uporabe na nepremi~nini v dru‘beni lastnini. 73. ~len ZDen
naj bi zato bil v nasprotju z 69. ~lenom ustave, ki dolo~a, da
pripada razla{~encu od{kodnina le v primeru razlastitve za-
sebne lastnine. Hkrati pobudnik zatrjuje, naj bi bila izpodbi-
jana dolo~ba v nasprotju s 153. ~lenom ustave, po katerem
morajo biti zakoni, podzakonski akti in drugi splo{ni akti v
skladu z ustavo.

3. Pobudnik meni, da ZRRaz, ki dolo~a od{kodnino za
odvzete nepremi~nine, ne more biti podlaga za dolo~anje
od{kodnine po 73. ~lenu ZDen, ne v formalnem in ne v
materialnem pomenu. Po prepri~anju pobudnika je tak na~in
dolo~anja od{kodnine v nasprotju z namenom in na~eli ZD-en.

4. Temeljni namen izpodbijanega zakona je v popravi
krivic prej{njim lastnikom podr‘avljenega premo‘enja iz sred-
stev dru‘bene lastnine in ne tudi varstvo le dolo~enih dru‘be-
nopravnih oseb in premo‘enja, ki so ga imele v uporabi, meni
pobudnik. Navaja pa {e, da je dolo~ba 73. ~lena v neskladju s
procesi lastninjenja dru‘bene lastnine. Po stali{~u pobudnika
je ZDen privilegiral tiste dru‘benopravne osebe, ki so nepre-
mi~nine pridobile odpla~no, ne glede na to ali so bila tudi
sredstva za pridobitev nepremi~nin dru‘bena. Navaja {e, naj bi
{tevilni zavezanci, ki so nepremi~nine pridobili odpla~no, za-
nje pla~ali le simboli~ne kupnine; praviloma pa naj ne bi, razen
zadnja leta, za kupljene nepremi~nine pla~ali tr‘ne vrednosti.
Pri tem pobudnik poudarja, da sredstva, ki so jih zavezanci
pla~ali za odpla~no pridobljene nepremi~nine, niso bila njiho-
va, ampak dru‘bena. Z odmero od{kodnine po citiranem zako-
nu bi naj zato ve~ina zavezancev pridobila nesorazmerno pre-
mo‘enjsko korist. Zakon naj bi pri tem najbolj {~itil in
privilegiral tiste, ki so podr‘avljene nepremi~nine prodali, kup-
nino pa obdr‘ali brez kakr{nihkoli obveznosti.

5. Po prepri~anju pobudnika SOS postavlja 73. ~len
ZDen zavezance v neenak polo‘aj, saj naj bi omogo~al le
dolo~enim zavezancem aktivno legitimacijo za uveljavljanje
od{kodnine in le za dolo~eno premo‘enje oziroma za eno
obliko denacionalizacije, ne oziraje se na to, da ZDen omo-
go~a razli~ne oblike denacionalizacije, pogosto odvisne od
opcije upravi~enca.

6. Pobudnik SOS meni, da je 73. ~len ZDen v nasprotju
s 14. ~lenom ustave, ker postavlja pravne subjekte v neenak
polo‘aj, in v nasprotju z 2. ~lenom ustave, ker naj bi bil do
zavezancev in upravi~encev nepravi~en.

7. Pobudnik SOS {e navaja, da je izpodbijana dolo~ba
ZDen s stali{~a lastninskega preoblikovanja podjetij nesmi-
selna, ker naj bi v nadaljnjem postopku dejanskega lastninje-
nja obveznost sklada obstajala tudi do tujih fizi~nih in prav-
nih oseb, pa tudi do doma~ih oseb, ki z dejanskim nakupom
dele‘ev podjetja ne bodo pla~ale terjatev iz 73. ~lena. Na
podlagi 73. ~lena naj bi ne bil dose‘en namen ZRRaz, zato
73. ~len ZDen po prepri~anju pobudnika ne {~iti ekonomske
funkcije, ki jo ima nepremi~nina za zavezanca, ampak le
premo‘enjske pravice, ki temeljijo na pravici uporabe dru‘-
bene lastnine.

8. Pobudnik SOS meni, da bo zaradi obveznosti do za-
vezancev za vrnitev odpla~no pridobljenih nepremi~nin, kar
mu nalaga 73. ~len ZDen, ogro‘eno izvr{evanje njegove
temeljne naloge, to je poravnava obveznosti denacionaliza-
cijskim upravi~encem.

9. Pobudnik SOS ocenjuje, da bodo njegove obveznosti
iz naslova od{kodnin denacionalizacijskim zavezancem po
73. ~lenu ZDen dosegle najmanj vi{ino 350.000.000 DEM.

10. O nobeni zahtevi zavezancev, postavljeni skladu na
podlagi 73. ~lena ZDen, po navedbah sklada {e ni bilo odlo-
~eno, zato pobudnik SOS predlaga, da ustavno sodi{~e do
kon~ne odlo~itve zadr‘i izvr{evanje izpodbijane dolo~be 73.
~lena ZDen.

11. Pobudnik predlaga, da ustavno sodi{~e dolo~bo 73.
~lena ZDen razveljavi.

12. Predlagatelji Slovenijavino, Vektor in Potro{nik ter
pobudnik TOLO izpodbijajo poleg dolo~b ZDen, katerih us-
tavnost je ustavno sodi{~e ocenjevalo v zadevi pod opr. {t. U-
I-72/93, tudi 73. ~len ZDen. Predlog za oceno ustavnosti te
dolo~be pa je vlo‘il tudi predlagatelj KOTO. Dele predlogov
in pobud, ki se nana{ajo na to dolo~bo, je ustavno sodi{~e s
sklepom na seji z dne 20. 4. 1995 izlo~ilo iz zgoraj citiranega
postopka in jih priklju~ilo k tej zadevi.

13. Predlagatelja Slovenijavino in Vektor ter pobudnik
TOLO navajajo, da 16. in 51. ~len ZDen vzpostavljata razli-
ke med zavezanci glede na njihov status. Po 16. ~lenu ZDen
naj bi bile pravne osebe v me{ani lastnini v privilegiranem
polo‘aju glede na pravne osebe v dru‘beni lastnini. Prvim naj
bi se premo‘enje ne odvzelo, ne glede na to, kako so ga
pridobile, pravne osebe v dru‘beni lastnini pa naj bi se razla-
stile v korist denacionalizacijskih upravi~encev, na kar po
mnenju predlagateljev in pobudnika ka‘e tudi 73. ~len izpod-
bijanega zakona. Ta dolo~a, da se za nepremi~nine, ki so jih
zavezanci pridobili odpla~no, dolo~i le od{kodnina in to po
predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremi~nin v
dru‘beni lastnini. 69. ~len ustave po njihovih navedbah omo-
go~a odvzem ali omejitev lastninske pravice le, ko je za to
izkazana javna korist, ne pa korist posameznika. Ker javna
korist po prepri~anju predlagateljev in pobudnika TOLO ni
izkazana, naj bi ZDen z izpodbijano dolo~bo 73. ~lena kr{il
citirano ustavno dolo~bo. 73. ~len pa naj bi kr{il tudi 8. ~len
ustave, ker naj bi bil v nasprotju z Dunajsko konvencijo o
prodajni pogodbi, ki taksativno na{teva mo‘nosti izpodbija-
nja pravnega posla prodaje (“pacta sunt servanda”).

14. Odpla~no pridobljeno premo‘enje naj bi predlagate-
lji in pobudnik TOLO pridobili na ra~un odpovedi delitvi
dobi~ka med zaposlenimi delavci. Z vlaganjem v raz{iritev
materialne osnove dela so si zaposleni ‘eleli zagotoviti ve~jo
socialno in materialno varnost, kar pa naj bi jim ZDen od-
vzel.

15. ZDen naj bi na podlagi 73. ~lena priznal zavezan-
cem za vrnitev nepremi~nin, pridobljenih na podlagi odpla~-
nih pravnih poslov, le pravico do od{kodnine po predpisih o
razlastitvi, kar pa naj bi pomenilo retroaktivno poseganje v
njihovo lastnino oziroma v pravico uporabe. Predlagatelji in
pobudnik TOLO pri tem {e navajajo, da naj bi bila pravica
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uporabe glede upravi~enj izena~ena z lastninsko pravico,
zato naj bi zakon z izpodbijano dolo~bo posegel v pravico
delavcev do uporabe teh sredstev, s katerimi odgovarjajo tudi
za obveznosti do tretjih oseb.

16. Pobudnik TOLO predlaga, da naj ustavno sodi{~e
razveljavi 73. ~len ZDen in s tem odpravi diskriminacijo med
pravnimi subjekti, zakon pa novelira tako, da bodo zavezanci
za odpla~no pridobljene nepremi~nine, ki so jim bile v dena-
cionalizacijskih postopkih odvzete, upravi~eni do realne od{-
kodnine.

17. Predlagatelj KOTO in pobudnik TOLO zatrjujeta,
da so bile pogodbe, s katerimi so dru‘benopravne osebe
odpla~no pridobile nepremi~nine, ki jih morajo vrniti dena-
cionalizacijskim upravi~encem, sklenjene v dobri veri in na
podlagi na~el pogodbene svobode ter na~el enake vrednosti
vzajemnih dajatev. Od{kodnina, ki se jim odmerja v skladu s
73. ~lenom ZDen, po njunih trditvah ni ekvivalent tr‘ne
vrednosti. Ustava naj bi zagotavljala enakopravnost vseh vrst
lastnine, zato naj bi razli~no in neenakopravno obravnavanje
zavezancev in denacionalizacijskih upravi~encev ne imelo
ustavne podlage.

18. Dr‘avni zbor na navedbe pobudnika SOS ni odgo-
voril. Mnenje na njegove navedbe pa je podalo Ministrstvo
za pravosodje. Ministrstvo meni, da se argumenti pobudnika
nana{ajo na zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre-
mi~nin v dru‘beni lastnini. Glede odpla~ne pridobitve nepre-
mi~nin po zavezancih po simboli~ni ceni pa je Ministrstvo
mnenja, da je mogo~e vse anomalije v zvezi s tem odpraviti z
uporabo dolo~be prvega odstavka 6. ~lena ZDen.

19. V zvezi z navedbami SOS o neustavnosti 73. ~lena
ZDen, ker naj bi privilegiral tiste pravne osebe, ki so nepre-
mi~nine pridobile neodpla~no, pa so jih nato prodale, kupni-
no pa obdr‘ale brez vsakih dodatnih obveznosti, Ministrstvo
meni, da argument ni sprejemljiv, saj naj bi bil ZDen z
dolo~ilom 88. ~lena tako manipulacijo prepre~il. Od dneva
uveljavitve zakona naj bi za vse subjekte veljala dolo~ila
ZDen, medtem ko pa v pravni promet, ki se je odvijal pred
njegovo uveljavitvijo, retroaktivno ni mogo~e pose~i.

20. V zvezi z navedbami predlagateljev in pobudnika
TOLO Dr‘avni zbor meni, da je od{kodnino v obliki obvez-
nic po 73. ~lenu ZDen zakonodajalec dolo~il ob upo{tevanju
materialnih mo‘nostih dru‘be. Po njihovem mnenju 69. ~len
ustave varuje le nepremi~nine, na katerih obstoji lastninska
pravica in ureditev po 73. ~lenu ZDen ni v nasprotju s kon-
vencijo Zdru‘enih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji
blaga (Uradni list SFRJ, Mednarodne pogodbe, {t. 10-1/84),
saj ta ureja le prodajno pogodbo z mednarodnim elementom.
ZDen po mnenju Dr‘avnega zbora ne posega v ‘e sklenjene
pravne posle in jih ne razveljavlja, ampak dolo~a le u~inke na
podlagi denacionalizacijskih odlo~b ex nunc.

21. V zvezi z navedbami predlagateljev in pobudnika
TOLO glede poslab{anja njihovega ekonomskega polo‘aja
zaradi denacionalizacijskih zahtevkov menita, da tudi tega
vidika ZDen ni spregledal, saj naj bi s {tevilnimi dolo~bami
omejil temeljno na~elo vrnitve premo‘enja v naravi (npr.
prvi odstavek 2. ~lena, prvi in ~etrti odstavek 16. ~lena, 20.
~len, drugi odstavek 21. ~lena in 22. ~len).

B)
22. Denacionalizacija ni zasnovana na dispozitivnih nor-

mah, ampak na normah prisilnega zna~aja. Denacionalizacij-
ski upravi~enci pridobijo pravice na podlagi odlo~b dr‘avnih
organov. Namen ZDen je v popravi krivic, ki so bile s strani
dr‘ave prizadejane lastnikom zasebnega premo‘enja med dru-
go svetovno vojno in po njej. Zakon predpisov, ki so bili
podlaga za podr‘avljenje, ne razveljavlja in tega ne predvide-
va v postopkih denacionalizacije. Zakon iz gospodarskih in

politi~nih razlogov (lastninjenje in poprava krivic) na novo
ureja lastninska razmerja z u~inkom za naprej (ex nunc).
ZDen je zasnovan na na~elu pravi~nosti kot izrazu pravne
dr‘ave, zato poleg varovanja pravic in pravnih interesov de-
nacionalizacijskih upravi~encev varuje tudi dolo~ene pravne
koristi in interese upravljalcev dru‘bene lastnine kot dena-
cionalizacijskih zavezancev ter s tem posredno tudi interese
upravi~encev do lastninjenja.

23. Denacionalizacija in lastninjenje dru‘benega kapi-
tala sta kot legitimna interesa slovenske dru‘be temelj preob-
likovanja pravnega in politi~nega sistema v Sloveniji. Oba
procesa potekata vzporedno, zato bi se lahko ta preobrazba
zaradi nasprotujo~ih si interesov denacionalizacijskih upra-
vi~encev in zavezancev, ki se lastninsko preoblikujejo, ovira-
la ali celo onemogo~ila. V tem procesu preobrazbe ekonom-
skega in pravnega sistema je zato zakonodajalec upravi~en
sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili kar najhitrej{i in naju~in-
kovitej{i prehod slovenske dru‘be v tr‘en in demokrati~en
dru‘beni red. Zakonodajalec ZDen ni zasnoval na institutu
civilnega prava – vzpostavitve prej{njega stanja. Na podlagi
denacionalizacije ni mogo~e uveljavljati od{kodninskih zah-
tevkov po splo{nih pravilih civilnega prava, saj nacionaliza-
cija nima elementov, ki so temelj od{kodninske odgovornosti
po zakonu o obligacijskih razmerjih. Pri denacionalizaciji
gre za poseben primer, ki ga je zakonodajalec uzakonil s
posebnim zakonom. V tem primeru gre v bistvu za vra~anje
premo‘enja, ki je pred vrnitvijo v dru‘beni lastnini. Pri vrni-
tvi nepremi~nin denacionalizacijskim upravi~encem je torej
treba upo{tevati dru‘benolastninske institute in upravi~enja
na dru‘beni lastnini, vendar za te ne velja sistem varstva
lastninske pravice po novi ustavi. Dejstvo je namre~, da v
Sloveniji dejansko obstajajo pravne kategorije, ki z novim
ustavnim sistemom niso skladne. Zakonodajni ukrepi, ki se
izvajajo preko denacionalizacije in lastninskega preoblikova-
nja dru‘benega kapitala, so zato nujni, da bi se vzpostavil
ekonomski in pravni sistem, dolo~en z ustavo. Pri presoji
ustavnosti ukrepov zakonodajalca, s katerimi se {ele vzpo-
stavlja ekonomski in pravni red, skladen z ustavo, je zakono-
dajalec vezan na usklajevanje kolidirajo~ih interesov kot eno
izmed temeljnih na~el pravne dr‘ave. Ker so pri urejanju teh
razmerij javni in individualni interesi pogosto v konfliktu, je
zakonodajalec pri iskanju re{itev vezan na na~elo sorazmer-
nosti in na zagotavljanje varovanja bistva ustavnih pravic in
svobo{~in. Prav to izhodi{~e pogojuje specifi~no urejanje
prehoda v veljavni ustavni sistem. Zakonodajalec sporna raz-
merja ureja s posebnim ZDen, pri tem pa ni prekr{il temeljnih
ustavnih na~el.

24. V pravna razmerja so vstopali pravni subjekti kot
dru‘benopravne osebe na~eloma svobodno. Pri nakupu ne-
premi~nin od pravnih (tudi dru‘benopravnih) in fizi~nih oseb
so bile dru‘benopravne osebe enakopravni partnerji. Cena
tem nepremi~ninam se je praviloma formirala na trgu. Pravni
posli, na podlagi katerih zavezancem izpodbijana dolo~ba
priznava pravico do od{kodnine, so imeli zna~aj dvostransko
obveznostnih pravnih razmerij. Te je bilo mogo~e po splo-
{nih dolo~bah zakona o obligacijskih razmerjih izpodbijati.
Tako je lahko v primeru o~itnega nesorazmerja med dajatvijo
in protidajatvijo prizadeta stranka uveljavljala izpodbojne
razloge iz 139. oziroma 140. ~lena ZOR (prekomerno pri-
kraj{anje). Prav tako so bili pravni posli izpodbojni v primeru
sile, zvija~e ali zmote. Trditev pobudnika SOS, da so dru‘be-
nopravne osebe sicer pridobile nepremi~nine, za katere jim
zakon priznava pravico do od{kodnine, odpla~no, vendar pa
za simboli~no kupnino (od{kodnino), zato kot splo{na ugoto-
vitev ni sprejemljiva. Denacionalizacija zajema tako {tevilne
in raznolike primere, da upo{tevanje vsake razli~ne situacije
tako na strani upravi~encev kot na strani zavezancev ni mo-
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go~e. Tako tudi ni mogo~e v vsakem primeru posebej ocenje-
vati, ali je bila kupnina v primerih, ko so sedanji uporabniki
odpla~no pridobili nepremi~nine, vedno dolo~ena na podlagi
tr‘nih kriterijev, {e posebej tedaj, kadar je dru‘bena pravna
oseba pridobila nepremi~nino odpla~no od dru‘benopoliti~ne
skupnosti, na primer ob~ine. Za u~inkovito izvedbo denacio-
nalizacije je bilo nujno upo{tevati tako na strani upravi~en-
cev kot na strani zavezancev le najbolj splo{ne dejanske in
pravne zna~ilnosti posameznih primerov. Tako tudi pri dolo-
~itvi od{kodnine zavezancem ni mogo~e upo{tevati vsake
razli~nosti pri dogovarjanju cene.

Prav tako ni sprejemljivo stali{~e pobudnika, da sred-
stva, s katerimi so dru‘benopravne osebe pla~ale nepremi~ni-
ne, niso bila njihova. Zakonodajalec pri oblikovanju re{itev,
vsebovanih v izpodbijanem 73. ~lenu, ni posegel v pravna
razmerja, nastala do uveljavitve ZDen. S to dolo~bo je o~itno
le dopolnil mehanizme varstva produkcijske sposobnosti, s
katerimi zakon varuje interese zavezanih pravnih subjektov,
ki se v skladu z ZLPP preoblikujejo, preko tega pa tudi
upravi~encev do lastninjenja. Zakonodajalec je torej na pod-
lagi ustavnopravno korektnega namena odpraviti na eni stra-
ni krivice in na drugi strani ohraniti produkcijske sposobnosti
zavezancev uporabil tudi primerna in uravnote‘ena (soraz-
merna) sredstva za dosego tega namena. Ob tem je potrebno
pripomniti, da s pravico, ki jo je zakonodajalec priznal zave-
zancem v obliki od{kodnine, odmerjene po ZRRaz, ostaja
dru‘beni kapital, ki se bo vklju~il v otvoritveno bilanco pod-
jetij v postopku lastninjenja, po vi{ini nespremenjen. Z last-
ninskim preoblikovanjem podjetij v dru‘beni lastnini bo ka-
pital sedanjih dru‘benopravnih oseb in dru‘beni kapital v
me{anih dru‘bah pridobil lastnike (dru‘benike, delni~arje),
kar pa ne bo imelo nikakr{nega vpliva na materialni substrat
teh subjektov; dolo~eni bodo le nosilci korporacijskih pravic.

Navedba pobudnika, naj bi izpodbijana dolo~ba 73. ~le-
na ZDen ne bila v skladu z ustavo oziroma njenim 69. ~le-
nom, ker ta dru‘ene lastnine ne pozna, prav tako ni sprejem-
ljiva. Po oceni ustavnega sodi{~a ni potrebno, da bi morala
biti vsaka pravna kategorija opredeljena v ustavi, {e zlasti, ~e
{e obstaja, z novim pravnim redom pa ni ve~ skladna.

25. Namen ZDen je v popravi krivic, ki so bile prizade-
jane lastnikom zasebnega premo‘enja med in po njej v imenu
revolucije in sistemske preobrazbe takratne dru‘be. Hkrati pa
zakon v skladu z na~eli pravne dr‘ave z vrsto institutov in
pravnih mehanizmov varuje javni interes slovenske dru‘be in
pridobljene pravice pravnih subjektov. Na tej podlagi se za-
gotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti dr‘avnih organov,
javnih slu‘b in uporaba infrastrukturnih objektov ter prepre-
~ujejo posegi v izvajanje dejavnosti gospodarskih subjektov,
ki bi njihovo dejavnost bistveno okrnili. Kriterij, po katerem
je zakon dolo~il zavezance, je torej varstvo javnega interesa,
zasebne lastnine in prepoved bistvene okrnitve dejavnosti
pravnih subjektov z dru‘benim kapitalom, v sredstvih katerih
so nepremi~nine, ki naj se v postopku denacionalizacije vrne-
jo upravi~encem. S tem ko je torej ZDen zavaroval javno
korist, zasebno lastnino in dolo~ene pridobljene pravice gos-
podarskih subjektov pred pravicami denacionalizacijskih
upravi~encev, ni kr{il ustave. Zakon je rezultat kompromisa
politi~nih strank ter zakonodajal~evega tehtanja ustavno va-
rovanih pravic pravnih subjektov, zato je pravice denaciona-
lizacijskih upravi~encev uredil v sorazmerju s temi pravica-
mi. Pravni subjekti, v sredstvih katerih je nacionalizirano
premo‘enje, so zavezanci ne glede na to, ali so ta sredstva
pridobili odpla~no ali neodpla~no. Diferenciacija v pogledu
upravi~enj, ki jih imajo tisti subjekti z dru‘benim kapitalom
oziroma v obsegu tistega dela nepremi~nin, ki so jih pridobili
odpla~no in onimi oziroma v tistem obsegu, ki so jih pridobili
neodpla~no, je s stali{~a ustavnih na~el o pravni dr‘avi (na-

~elo pravi~nosti) utemeljena in skladna z ustavo. To vpra{a-
nje je zakonodajalec uredil tako, da je pri tem uravnote‘eno
upo{teval interese upravi~encev in zavezancev, med zave-
zanci pa prav tako upo{teval najbolj zna~ilne in splo{ne
karakteristike njihovega dejanskega in pravnega polo‘aja.

26. ZDen, kot re~eno, ne razveljavlja predpisov, ki so
bili podlaga za nacionalizacijo in ne posega v veljavnost
pravnih poslov, katerih predmet so bile nacionalizirane ne-
premi~nine. ZDen je poseben zakon, s katerim zakonodajalec
ureja popravo krivic nacionalizirancem in tranzicijo sloven-
ske dru‘be v demokrati~en in tr‘en sistem. Iz tega sledi, da
pobudnikove navedbe o okori{~enju tistih pravnih subjektov,
ki so neodpla~no pridobljene nepremi~nine odpla~no odtuji-
li, niso sprejemljive. Tako pri denacionalizaciji kot lastninje-
nju dru‘benega kapitala ni mogo~e upo{tevati in pravno raz-
li~no urediti vseh {tevilnih pravnih in dejanskih situacij, do
katerih je pri{lo v skoraj petdesetletnem obdobju najprej
dr‘avne in nato dru‘bene lastnine.

27. ZDen je z izpodbijano dolo~bo 73. ~lena dolo~il, da
imajo zavezanci za odpla~no pridobljene nepremi~nine, ki jih
bodo v postopku denacionalizacije vrnili upravi~encem, pra-
vico do od{kodnine v obliki obveznic SOS, odmerjeno po
predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremi~nin v
dru‘beni lastnini. ZRRaz dolo~a, da se od{kodnina odmerja v
odvisnosti od obsega koristi, ki jo je imel prej{nji lastnik na
podlagi uporabe nepremi~nine, pri posameznih vrstah nepre-
mi~nin pa tudi po drugih kriterijih (npr. amortizirana lastna
vlaganja). Zakon diferencirano ureja odmero od{kodnine za
kmetijska in stavbna zemlji{~a, stavbe, za prisilni prenos
nepremi~nin v dru‘beni lastnini itd. Po 45. ~lenu tega zakona
ima dru‘benopravna oseba za odvzeto kmetijsko zemlji{~e,
gozd in gozdno zemlji{~e ter drugo naravno bogastvo na~elo-
ma pravico do od{kodnine le v vi{ini vlo‘enega dela in
sredstev v ta zemlji{~a. V primerih, ko pa je zemlji{~e ali
drugo naravno bogastvo pogoj za delo, ima dru‘benopravna
oseba pravico do od{kodnine, ki bo zagotovila, da se njihovi
pogoji za delo ne bodo poslab{ali. Pri tem od{kodnina ne
more zajemati kakr{nihkoli oblik vrednosti, ki bi bili rezultat
ugodnih pogojev ali prej{njih dru‘benih vlaganj v zemlji{~e.
Od{kodnina za odvzeto poslovno stavbo (ali poslovni pro-
stor) mora v skladu s tem zakonom zna{ati toliko, da si lahko
dru‘benopravna oseba, ki ji je bila odvzeta, zagotovi pribli‘-
no enake mo‘nosti za izvajanje dejavnosti, za katero je ne-
premi~nino uporabljala ali za druge dejavnosti, s katero se
delavcem zagotavlja pribli‘no enak dru‘benoekonomski po-
lo‘aj. ^e odvzete poslovne stavbe ali poslovnega prostora
niso uporabljali za izvajanje dejavnosti, jim pripada od{kod-
nina le v vi{ini neamortiziranih sredstev ali dela, ki so ga
vlo‘ili v stavbo ali poslovni prostor. Te dolo~be ZRRaz je
treba upo{tevati v postopkih denacionalizacije izklju~no kot
dolo~be o kriterijih za dolo~anje vi{ine od{kodnine v prime-
rih vrnitve podr‘avljenih nepremi~nin v naravi. Sama dolo~-
ba 73. ~lena, da imajo zavezanci pravico do od{kodnine v
obliki obveznic SOS, namre~ izklju~uje namene, ki jih ZRRaz
opredeljuje za postopke razlastitve in prisilnega prenosa pra-
vice uporabe (ohranitev pogojev za delo, zagotovitev enakih
mo‘nosti za opravljanje dejavnosti). Tudi ZDen sicer izhaja
iz izhodi{~a ohraniti produkcijske sposobnosti zavezancev,
vendar pa pri tem pri dolo~anju od{kodnine ne uveljavlja
na~ela, naj od{kodnina v celoti in takoj nadomesti iz sredstev
dru‘bene pravne osebe izvzete nepremi~nine oziroma njiho-
vo vrednost. Po ZDen gre za poseben na~in od{kodovanja
denacionalizacijskih upravi~encev in zavezancev, ki ga je
zakonodajalec uredil glede na dejanski polo‘aj in glede na
ekonomske razmere v dru‘bi.

28. Ustavno sodi{~e {e pripominja, da se bo kapital
pravnih oseb, ki se lastninsko preoblikujejo na podlagi ZLPP
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s pridobitvijo obveznic od sklada ali s terjatvami do sklada
kmetijskih zemlji{~ in gozdov RS, ohranil v enaki vi{ini, kot
so ga prikazovale na podlagi zemlji{~ kot osnovnih sredstev
pred izvr{itvijo denacionalizacijskih odlo~b. Nominalna vred-
nost obveznic od{kodniskega sklada se bo torej v postopkih
lastninskega preoblikovanja pravnih subjektov z dru‘benim
kapitalom morala vklju~iti v otvoritveno bilanco podjetij. V
primerih, ko pa otvoritvene bilance te aktive ne bi zajele, se
bo lastninjenje tega dela kapitala moralo izvesti po analogiji
s 13. in 14. ~lenom ZLPP.

29. Pobudnik SOS navaja, naj bi zaradi obveznosti, ki
mu jih nalaga izpodbijani 73. ~len ZDen do zavezancev za
odpla~no pridobljene nepremi~nine, bilo ogro‘eno izvr{eva-
nje osnovne naloge, to je poravnava obveznosti denacionali-
zacijskim upravi~encem. Izpodbijana dolo~ba je po oceni
ustavnega sodi{~a nalo‘ila obveznosti skladu in mu za to
dolo~ila vire financiranja. Ustreznost virov oziroma vpra{a-
nje ali bodo ti viri zadostovali za pokritje nalo‘enih obvezno-
sti pa ni ustavnopravno, temve~ ekonomsko vpra{anje, ki pa
ga ustavno sodi{~e ni pristojno presojati.

30. ustavno sodi{~e se v zvezi s stali{~i, ki se nana{ajo
na navedbe predlagateljev in pobudnika TOLO pri izpodbija-
nju 73. ~lena ZDen, sklicuje na argumentacijo iz obrazlo‘itve
v zadevi {t. U-I-72/93, pri tem pa {e dodaja: Kakor izhaja iz
podane obrazlo‘itve, se denacionalizacija in poseg v sredstva
dru‘benopravnih oseb ne izvaja na podlagi institutov civilne-
ga prava, ampak na podlagi posebnega zakona, s katerim se
izvaja preobrazba ekonomskega in pravnega reda v Sloveniji.
Pripomniti pa je potrebno le, da je zakon zavezancem priznal
pravico do od{kodnine v obliki obveznic, ki imajo zna~aj
vrednostnih papirjev in jih je torej {teti za sredstva. S tem je
ZDen zavezancem spremenil le strukturo sredstev, ni pa po-
segel v samo bistvo pravice. Taka re{itev je {e toliko bolj
opravi~ljiva glede na pravno naravo obveznic, ki imajo zna-
~aj cirkulativnega vrednostnega papirja.

31. Ni mogo~e pritrditi predlagateljem in pobudniku
TOLO, da 73. ~len ZDen uvaja razlastitev zavezancev. Upra-
vi~enci namre~ pridobijo lastninsko pravico na podlagi od-
lo~b pristojnih dr‘avnih organov, zavezanci pa pred lastnin-
skim preoblikovanjem niso nosilci lastninske pravice ne na
kapitalu in ne na sredstvih. Ne gre torej za retroaktivno
u~inkovanje izpodbijane dolo~be zakona.

32. Na podlagi navedenega torej ne gre na razlastitev
zavezancev in izpodbijana dolo~ba ZDen ni v nasprotju z 69.
~lenom ustave. Diferenciacija upravi~enj zavezancev je po-
gojena z razli~nim dejanskim in pravnim polo‘ajem in ne
kr{i 14. oziroma 2. ~lena ustave.

V pravne posle, v katerih so zavezanci na odpla~en
na~in pridobili nepremi~nine, ki so jih dol‘ni vrniti denacio-
nalizacijskim upravi~encem, ZDen ne posega in zato ni v
nasprotju ne s 155. in ne z 8. ~lenom ustave.

C)
33. Ustavno sodi{~e je to odlo~bo sprejelo na podlagi

21. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/
94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr.
Peter Jambrek, mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr.
Janez [inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze
Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo sogla-
sno. Pritrdilni lo~eno mnenje je dal sodnik Krivic.

[t. U-I-323/94-8
Ljubljana, dne 11. maja 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

2003.

Na podlagi 28. ~lena zakona o sodi{~ih (Uradni list RS,
{t. 19/94) in tretjega odstavka 24. ~lena zakona o sodni{ki
slu‘bi (Uradni list RS, {t. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 19. seji dne 2. 2. 1995, 21. seji dne 16. 2. 1995,
24. seji dne 23. 3. 1995, 25. seji dne 30. 3. 1995 in 26. seji
dne 13. 4. 1995 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnikov na polo‘aj svetnika okrajnega

sodi{~a

Na polo‘aj svetnic oziroma svetnikov okrajnega sodi{~a
se imenujejo:

Marko Zupan~i~, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
Bre‘icah,

@ivka Frank, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v
Celju, Vladimir Klari~, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u
v Celju, Toma‘ Kra{ovic, okrajni sodnik na Okrajnem so-
di{~u v Celju, Dragica Rojnik, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u v Celju, Alenka Sokli~, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u v Celju, Danica [uligoj, okrajna sodnica na Okraj-
nem sodi{~u v Celju,

Marija ^rnugelj, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u
v ^rnomlju, Darinka Plevnik, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u v ̂ rnomlju,

Majda Bakan [iftar, okrajna sodnica na Okrajnem so-
di{~u v Gornji Radgoni, Marija Belec, okrajna sodnica na
Okrajnem sodi{~u v Gornji Radgoni,

Miroslav Urban~i~, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u
v Ilirski Bistrici,

Toma‘ Kavar, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u na
Jesenicah, Maja Kostanj{ek, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u na Jesenicah,

Franc Kralj, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v Ko-
~evju,

Marija Be{ter, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v
Kranju,

Anton Mehle, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
Lendavi, Brigita Robi~, okrajna sodnica na Okrajnem so-
di{~u v Lendavi,

Marjan Jeromen, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
Ljubljani, Danilo Kertel, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u
v Ljubljani, mag. Gorazd Kobler, okrajni sodnik na Okraj-
nem sodi{~u v Ljubljani, Margareta Lunder, okrajna sodnica
na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani, Tatjana Mar~i~ Zigmund,
okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani, Nevenka
Tory, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani, Juli-
jana Uhan, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani,
Vita Vre{, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v Ljubljani,

Mitja Berce, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
Ljutomeru, mag. Olga Berani~, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u v Mariboru, Marko Gasparin, okrajni sodnik na Okraj-
nem sodi{~u v Mariboru, Marija Horvat, okrajna sodnica na
Okrajnem sodi{~u v Mariboru, Marija K{ela, okrajna sodnica
na Okrajnem sodi{~u v Mariboru, Marko Rudolf, okrajni
sodnik na Okrajnem sodi{~u v Mariboru, Gorazd Sancin,
okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v Mariboru, Anita Zajec,
okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v Mariboru,

Mal~i Jug Lah, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v
Novi Gorici, Eva Lu~ovnik, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u v Novi Gorici,

Bogomir Kovi~, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
Novem mestu, Jasna [avelj Franetovi~, okrajna sodnica na
Okrajnem sodi{~u v Novem mestu,
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Vladimir @nidar{i~, okrajni sodnik na Okrajnem so-
di{~u v Postojni,

Alojz ^i~, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u na Ptu-
ju,

Marija Rozman, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v
Radovljici, Danja Rus, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u
v Radovljici,

Silvester Zagraj{ek, okrajni sodnik na Okrajnem so-
di{~u v Sevnici,

Jo‘ko Vali~, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
Se‘ani,

Janez Mlakar, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
Slovenj Gradcu, Anica Ve~ko Dimic, okrajna sodnica na
Okrajnem sodi{~u v Slovenj Gradcu,

Lidija Pratnemer, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u
v Slovenskih Konjicah,

Terezija Zapu{ek, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u
v [entjurju pri Celju,

Nevenka Krelj, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v
[kofji Loki,

Du{an Makuc, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
Tolminu,

Marjana Kolenc Rus, okrajna sodnica na Okrajnem so-
di{~u v Trbovljah, Tanja Lavtar, okrajna sodnica na Okraj-
nem sodi{~u v Trbovljah, Marjana [kerbic ^ebela, okrajna
sodnica na Okrajnem sodi{~u v Trbovljah,

Alenka Kranjc, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u v
Trebnjem,

Milena Bukvi~ De‘man, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u v Velenju, Anita Grm, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u v Velenju, Bo‘a Meh, okrajna sodnica na Okrajnem
sodi{~u v Velenju,

Janez Obreza, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u na
Vrhniki,

Milan Bratu{ek, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
@alcu, Sre~ko Gabrilo, okrajni sodnik na Okrajnem sodi{~u v
@alcu, Jana Nagli~ Jug, okrajna sodnica na Okrajnem sodi{~u
v @alcu.

Predsednica
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

2004.

Na podlagi 28. ~lena zakona o sodi{~ih (Uradni list RS,
{t. 19/94), 21. ~lena in tretjega odstavka 24. ~lena zakona o
sodni{ki slu‘bi (Uradni list RS, {t. 19/94) je Sodni svet
Republike Slovenije na 29. seji dne 1. 6. 1995 in 31. seji dne
29. 6. 1995 sprejel

S K L E P

I
o imenovanju sodnikov na sodni{ka mesta vi{jih

sodnikov

Na sodni{ka mesta vi{jih sodnic in sodnika na Vi{jem
sodi{~u v Ljubljani se imenujejo:

Anton Bizjak s 1. 6. 1995,
Darja Ma~ek s 1. 6. 1995,
Maru{a Primo‘i~ s 1. 6. 1995.

II
o imenovanju sodnice na sodni{ko mesto okro‘ne

sodnice

Na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice na Okro‘nem so-
di{~u v Kopru se imenuje:

Ana Rener z 29. 6. 1995.

Predsednica
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

2005.

Na podlagi 61. ~lena zakona o svobodni menjavi dela na
podro~ju vzgoje in izobra‘evanja (Uradni list SRS, {t. 14/80
in Uradni list RS, {t. 12/91-I) in 43. ~lena zakona o usmerje-
nem izobra‘evanju (Uradni list SRS, {t. 11/80, 6/83, 25/89 in
35/89) je Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in
izobra‘evanje na 23. seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi kadrovskih pogojev za u~itelje in sodelavce –

laborante v programih srednjih in osnovnih {ol

I
Sprejme se integralno besedilo kadrovskih pogojev za

u~itelje in sodelavce – laborante v programih srednjih in
osnovnih {ol:

1. Matematika
Temeljni izobrazbeni pogoji
1.1. V {tiriletnih programih tehni{kih in drugih strokov-

nih {ol* ter gimnazij lahko u~i predmet matematika, kdor je
kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov profesor ali dipl.
in‘enir:

– matematike
– matematike s fiziko
– fizike z matematiko
– ra~unalni{tva z matematiko.
^e u~iteljev z izobrazbo iz prej{njega odstavka ni, lah-

ko u~i predmet matematika tudi u~itelj, ki je kon~al program
za pridobitev visoko{olske izobrazbe in si je pridobil katere-
ga izmed strokovnih naslovov profesorja matematike in ..., ~e
ima dopolnilna strokovna znanja.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil
– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja iz mate-

matike v obsegu najmanj 375 ur ali
– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz

najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

* V sklop programov tehni{kih in drugih strokovnih {ol spadajo vsi
{tiriletni programi, eksperimentalni petletni program Trgovske akademije,
dveletni diferencialni programi, in dveletni nadaljevalni programi po tako
imenovanem modelu 3 (poklicni del) + 2 (tehni{ki del).

1.2. V triletnih in dveletnih programih poklicnih {ol
lahko u~i predmet matematika, kdor

– izpolnjuje pogoje za pou~evanje matematike v {tirilet-
nih programih tehni{kih in drugih strokovnih {ol ter gimnazi-
jah ali

– je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobraz-
be in si je pridobil strokovni naslov profesorja matematike v
povezavi z drugim predmetom ali
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– ima ustrezno visoko{olsko izobrazbo za u~itelja kate-
rega od temeljnih strokovnoteoreti~nih predmetov, ki jih vse-
buje obvezni del programa, v katerem se pou~uje predmet
matematika, in ima ustrezna dopolnilna znanja iz to~ke 1.1.

1.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet matematika, kdor
je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov profesor enega
ali ve~ predmetov ali in‘enir ali dipl. in‘enir:

– matematike (in )
– matematike s fiziko
– fizike z matematiko
– ra~unalni{tva z matematiko.
Prehodni kadrovski pogoji
1.4.1. Kdor je izpolnjeval pogoje za pou~evanje mate-

matike po 5.c) to~ki sklepa Strokovnega sveta Republike
Slovenije za vzgojo in izobra‘evanje z dne 13. 6. 1985, lahko
{e naprej u~i predmet matematika v {olah iz 1.2. to~ke, ~e je
opravil strokovni izpit iz matematike.

U~itelj iz prej{njega odstavka, ki ni opravil strokovnega
izpita iz matematike, si mora pridobiti ustrezno izobrazbo z
dopolnilnim izobra‘evanjem iz to~ke 1.1. in najkasneje v
petih letih od dneva uveljavitve teh sprememb in dopolnitev
programov osnovnih in srednjih {ol v poglavjih, ki urejajo
kadrovske pogoje za u~itelje in sodelavce – laborante.

1.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta ma-
tematika v osnovni {oli ima tudi u~itelj, ki si je pridobil
vi{je{olsko izobrazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do
uveljavitve tega sklepa za u~itelja matematike.

Pojasnilo k to~ki 1.4.1.:
To so po sklepu Strokovnega sveta Republike Slovenije

za vzgojo in izobra‘evanje “... diplomanti katerekoli smeri
fizike, kemijske ali kemijskoizobra‘evalne smeri kemije, ra-
~unalni{tva in informatike, elektrotehnike, strojni{tva, geolo-
gije, rudarstva, metalurgije, gradbeni{tva ali geodezije, ki
imajo kon~an program za izpopolnjevanje”.

2. Fizika
Temeljni izobrazbeni pogoji
2.1. V programih srednjih {ol u~i predmet fizika, kdor

je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov profesor ali dipl.
in‘enir

– fizike
– fizike z matematiko
– matematike s fiziko
– astronomije
– meteorologije.
^e u~iteljev z izobrazbo iz prej{njega odstavka ni, lah-

ko u~i predmet fizika tudi u~itelj, ki je kon~al program za
pridobitev visoko{olske izobrazbe in si je pridobil katerega
izmed strokovnih naslovov profesorja fizike in ..., ~e ima
dopolnilna strokovna znanja.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil
– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja iz fizike v

obsegu najmanj 375 ur ali
– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz

najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

Laborant, ki sodeluje pri pouku fizike, je lahko, kdor je
kon~al gimnazijo ali {tiriletni program srednje {ole in je
pridobil katerega izmed poklicev:

– elektrotehnik
– kemijski tehnik.
2.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet fizika, kdor je

kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je

pridobil katerega izmed strokovnih naslovov profesor ali dipl.
in‘enir ene ali ve~ strok:

– fizike (in)
– fizike z matematiko
– matematike s fiziko
– astronomije
– meteorologije.
Prehodni kadrovski pogoji
2.4.1. Kdor je izpolnjeval pogoje za pou~evanje pred-

meta fizika v skupni vzgojno-izobrazbeni osnovi po 6.c)
to~ki sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgo-
jo in izobra‘evanje z dne 13. 6. 1985, lahko {e naprej pou~uje
predmet fizika, ~e si v petih letih od uveljavitve teh predpi-
sov pridobi ustrezna dopolnilna znanja iz 2. 1. to~ke.

2.4.2. Pri pouku fizike lahko {e naprej sodeluje, kdor je
kon~al {tiriletni program srednje {ole in pridobil poklic nara-
voslovno-matemati~ni tehnik.

2.4.3.  Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta fizi-
ka v osnovnih {olah ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izobraz-
bo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega sklepa
za u~itelja fizike.

Pojasnilo k to~ki 2.4.1.:
Ustrezno izobrazbo za pou~evanje fizike v skupni vzgoj-

no-izobrazbeni osnovi so imeli po sklepu Strokovnega sveta
Republike Slovenije za vzgojo in izobra‘evanje “... diplo-
manti matematike, kemije, elektrotehnike, strojni{tva, tek-
stilne tehnologije, gradbeni{tva ali geodezije, ki so kon~ali
program za izpopolnjevanje.

3. Kemija
Temeljni izobrazbeni pogoji
3.1. V {tiriletnih programih tehni{kih in drugih strokov-

nih {ol ter gimnazij lahko u~i predmet kemija, kdor je kon~al
program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je pridobil
katerega izmed strokovnih naslovov profesor ali dipl. in‘e-
nir:

– kemijskega izobra‘evanja
– kemije
– kemijske tehnologije.
^e u~iteljev z izobrazbo iz prej{njega odstavka ni, lah-

ko u~i predmet kemija tudi u~itelj, ki je kon~al program za
pridobitev visoko{olske izobrazbe in si je pridobil katerega
izmed strokovnih naslovov profesorja kemije in ..., ~e ima
dopolnilna strokovna znanja.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil
– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja iz kemije

v obsegu najmanj 375 ur ali
– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz

najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

Laborant, ki sodeluje pri pouku kemije, je lahko, kdor je
kon~al gimnazijo ali {tiriletni program srednje {ole in je
pridobil poklic kemijski tehnik.

3.2. V triletnih in dveletnih programih poklicnih {ol
lahko u~i predmet kemija, kdor

– izpolnjuje pogoje za pou~evanje kemije v {tiriletnih
programih tehni{kih in drugih strokovnih {ol ter gimnazij ali

– je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobraz-
be in si je pridobil strokovni naslov profesorja kemije in....

Laborant, ki sodeluje pri pouku kemije v programih in
{olah iz prej{njega odstavka, je lahko, kdor

– izpolnjuje pogoje za laboranta v {tiriletnih programih
tehni{kih in drugih strokovnih {ol ter gimnazij ali

– ima ustrezno izobrazbo iz stroke oziroma poklica, za
katerega izobra‘uje program.
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3.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet kemija, kdor je
kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov profesor enega
ali ve~ predmetov ali dipl. in‘enir:

– kemije (in)
– kemijskega izobra‘evanja
– kemijske tehnologije.
Prehodni kadrovski pogoji
3.4.1. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta ke-

mija v {olah iz 3. 2. to~ke ima, kdor je izpolnjeval pogoje za
pou~evanje kemije po 7.c) to~ki sklepa Strokovnega sveta
Republike Slovenije za vzgojo in izobra‘evanje z dne 13. 6.
1985.

3.4.2. Ustrezno izobrazbo za sodelavca – laboranta pri
pouku kemije ima, kdor je kon~al {tiriletni program srednje
{ole ali program za pridobitev vi{je{olske izobrazbe po izvr-
{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega sklepa, in prido-
bil katerega izmed strokovnih naslovov:

– naravoslovno-matemati~ni tehnik
– predmetni u~itelj kemije in ...
– in‘enir kemije
– in‘enir kemijske tehnologije.
3.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta ke-

mija v osnovni {oli ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izobraz-
bo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega sklepa
za u~itelja kemije, ~e ima ustrezna dopolnilna znanja iz to~ke
3. 1., pa tudi kdor je kon~al program za pridobitev visoko{ol-
ske izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslo-
vov dipl. in‘enir:

– tekstilne tehnologije
– ‘ivilske tehnologije
– farmacije
– biologije.

Pojasnilo k to~ki 3.4.1.:
Predmet kemija v skupni vzgojno-izobrazbeni osnovi so

po sklepu Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo
in izobra‘evanje lahko pou~evali “... diplomanti farmacije,
metalurgije, rudarstva in ‘ivilske tehnologije, ki so kon~ali
program izpopolnjevanja.”

4. Biologija z ekologijo; naravoslovje; naravoslovje z
ekologijo; biologija

Temeljni izobrazbeni pogoji
4.1. V {tiriletnih programih tehni{kih in drugih strokov-

nih {ol ter gimnazij lahko u~i predmet biologija z ekologijo,
kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
in je pridobil katerega od strokovnih naslovov:

– profesor biologije
– dipl. biolog
^e u~iteljev z izobrazbo iz prej{njega odstavka ni, lah-

ko u~i predmet biologija tudi u~itelj, ki je kon~al program za
pridobitev visoko{olske izobrazbe in si je pridobil katerega
izmed strokovnih naslovov profesorja biologije in ..., ~e ima
dopolnilna strokovna znanja.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil
– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja iz biologi-

je v obsegu najmanj 375 ur ali
– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz

najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

V programih, kjer predmet ne obsega ve~ kot 70 ur,
lahko pou~uje predmet biologija z ekologijo u~itelj, ki si je
pridobil strokovni naslov profesor biologije in kemije.

4.2.1. V triletnih programih poklicnih {ol lahko u~i pred-
met biologija z ekologijo, kdor izpolnjuje pogoje za pou~eva-

nje predmeta biologija z ekologijo v {tiriletnih programih
tehni{kih in drugih strokovnih {ol ter gimnazij.

4.2.2. V dveletnih programih poklicnih {ol lahko u~i
predmeta naravoslovje in naravoslovje z ekologijo, kdor

– izpolnjuje pogoje za pou~evanje predmeta biologija z
ekologijo v {tiriletnih programih tehni{kih in drugih strokov-
nih {ol ter gimnazij ali

– si je pridobil strokovni naslov profesorja biologije in
... ali

– kdor izpolnjuje pogoje za pou~evanje predmeta kemi-
ja v triletnih in dveletnih programih poklicnih {ol ali

– kdor izpolnjuje pogoje za pou~evanje predmeta fizika
iz to~ke 2. 3.

4.2.3. Laborant, ki sodeluje pri pouku predmeta biologi-
ja z ekologijo, je lahko, kdor je kon~al gimnazijo.

Laborant, ki sodeluje pri pouku predmetov naravoslovje
in naravoslovje z ekologijo, je lahko, kdor izpolnjuje pogoje
za sodelavca – laboranta pri pouku

– biologije z ekologijo ali
– kemije ali
– fizike.
4.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet biologija, kdor je

kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor biologije (in)
– diplomirani biolog.
Prehodni kadrovski pogoji
4.4.1. Kdor je izpolnjeval pogoje za pou~evanje pred-

meta biologija po 8. c) to~ki sklepa Strokovnega sveta Re-
publike Slovenije za vzgojo in izobra‘evanje z dne 13. 6.
1985, lahko {e naprej u~i biologijo z ekologijo, ~e si v petih
letih od uveljavitve tega predpisa pridobi ustrezna dopolnilna
znanja iz 4. 1. to~ke.

4.4.2. Ustrezno izobrazbo za sodelavca – laboranta pri
pouku biologije z ekologijo ima, kdor je kon~al {tiriletni
program srednje {ole ali program za pridobitev vi{je{olske
izobrazbe po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega
sklepa, in pridobil katerega izmed poklicev oziroma strokov-
nih naslovov:

– naravoslovno-matemati~ni tehnik
– predmetni u~itelj biologije in ...
4.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta bio-

logija v osnovnih {olah ima tudi u~itelj, ki si je pridobil
vi{je{olsko izobrazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do
uveljavitve tega sklepa za u~itelja biologije.

Pojasnilo k to~ki 4.1., zadnji odstavek:
Programi z manj{im {tevilom ur predmeta biologija z

ekologijo so: tehnik kmetijske mehanizacije, usnjarskoprede-
lovalni tehnik, tekstilni tehnik, gumarski tehnik, lesarski teh-
nik, turisti~ni tehnik, ekonomsko-komercialni tehnik, pro-
metni tehnik in fotograf.

Pojasnilo k to~ki 4.4.1.: Ustrezno izobrazbo za pou~e-
vanje biologije v skupni vzgojno-izobrazbeni osnovi so imeli
po sklepu Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo
in izobra‘evanje “... diplomanti gozdarstva, agronomije, me-
dicine in veterine, ki imajo kon~an program izpopolnjeva-
nja”.

5. Slovenski jezik in knji‘evnost; slovenski jezik
Temeljni izobrazbeni pogoji
5.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet sloven-

ski jezik in knji‘evnost, kdor je kon~al program za pridobitev
visoko{olske izobrazbe bodisi enopredmetne bodisi dvopred-
metne smeri in je pridobil katerega izmed strokovnih naslo-
vov:

– profesor sloven{~ine (in)



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3257[t. 42 – 21. VII. 1995

– diplomirani slovenist (in).
5.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet slovenski jezik,

kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
bodisi enopredmetne bodisi dvopredmetne smeri in je prido-
bil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor sloven{~ine (in)
– diplomirani slovenist (in)
– diplomirani literarni komparativist.
Prehodni kadrovski pogoji
5.4.1.Kdor je izpolnjeval pogoje za pou~evanje sloven-

skega jezika in knji‘evnosti po 1.c) to~ki sklepa Strokovnega
sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobra‘evanje z dne
13. 6. 1985, lahko {e naprej pou~uje predmet slovenski jezik
in knji‘evnost v srednjih {olah, ~e je opravil strokovni izpit iz
slovenskega jezika in knji‘evnosti.

U~itelj iz prej{njega odstavka, ki ni opravil strokovnega
izpita iz slovenskega jezika in knji‘evnosti, si mora pridobiti
dopolnilna strokovna znanja najkasneje v petih letih od dne-
va uveljavitve sprememb in dopolnitev programov osnovnih
in srednjih {ol v poglavjih, ki urejajo kadrovske pogoje za
u~itelje in sodelavce – laborante.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil
– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja v obsegu

najmanj 375 ur ali
– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz

najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

5.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta slo-
venski jezik v osnovni {oli ima tudi u~itelj, ki si je pridobil
vi{je{olsko izobrazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do
uveljavitve tega sklepa za u~itelja slovenskega jezika ali
profesorja primerjalne knji‘evnosti.

Pojasnilo k to~ki 5.4.1.:
Po sklepu Strokovnega sveta Republike Slovenije za

vzgojo in izobra‘evanje so to “... diplomanti (enopredmetne)
primerjalne knji‘evnosti in literarne teorije ter kon~an pro-
gram izpopolnjevanja”.

6. Angle{ki jezik
Temeljni izobrazbeni pogoji
6.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet angle-

{ki jezik, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe bodisi enopredmetne bodisi dvopredmetne smeri
in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor angle{~ine (in)
– diplomirani anglist (in)
– diplomirani anglist / prevajalec (in)
6.3.1. V osnovni {oli lahko u~i predmet angle{ki jezik,

kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
bodisi enopredmetne bodisi dvopredmetne smeri in je prido-
bil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor angle{~ine (in)
– diplomirani anglist (in)
– diplomirani anglist / prevajalec (in).
6.3.2. Na razredni stopnji osnovne {ole lahko u~i pred-

met angle{ki jezik tudi u~itelj razrednega pouka, ki ima viso-
ko{olsko izobrazbo, ~e si predhodno pridobi dopolnilna stro-
kovna znanja.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil
– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja v obsegu

najmanj 375 ur ali
– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz

najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

Prehodni kadrovski pogoj:
6.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta an-

gle{ki jezik v osnovni {oli ima tudi u~itelj, ki je pridobil
vi{je{olsko izobrazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do
uveljavitve tega sklepa za u~itelja angle{kega jezika.

7. Nem{ki jezik
Temeljni izobrazbeni pogoji
7.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet nem{ki

jezik, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe bodisi enopredmetne bodisi dvopredmetne smeri
in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor nem{~ine (in)
– diplomirani nemcist (in)
– diplomirani nemcist / prevajalec (in)
7.3.1. V osnovni {oli lahko u~i predmet nem{ki jezik,

kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
bodisi enopredmetne bodisi dvopredmetne smeri in je prido-
bil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor nem{~ine (in)
– diplomirani nemcist (in)
– diplomirani nemcist / prevajalec (in)
7.3.2. Na razredni stopnji osnovne {ole lahko u~i pred-

met nem{ki jezik tudi u~itelj razrednega pouka, ki ima viso-
ko{olsko izobrazbo, ~e si predhodno pridobi dopolnilna stro-
kovna znanja.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil
– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja v obsegu

najmanj 375 ur ali
– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz

najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

Prehodni kadrovski pogoj
7.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta

nem{ki jezik v osnovni {oli ima tudi, kdor je pridobil vi{je-
{olsko izobrazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavi-
tve tega sklepa za u~itelja nem{kega jezika.

8. Francoski jezik
Temeljni izobrazbeni pogoj
8.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet franco-

ski jezik, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor franco{~ine in ...
– diplomirani francist in ...

9. Italijanski jezik
Temeljni izobrazbeni pogoj
9.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet itali-

janski jezik kot tuj jezik, kdor je kon~al program za pridobi-
tev visoko{olske izobrazbe in je pridobil katerega izmed
strokovnih naslovov:

– profesor italijan{~ine in ...
– diplomirani italijanist in ...

10. Španski jezik
Temeljni izobrazbeni pogoj
10.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet {pan-

ski jezik, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor {pan{~ine in ...
– diplomirani hispanist in ...
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11. Ruski jezik
Temeljni izobrazbeni pogoj
11.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet ruski

jezik, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor ru{~ine in ...
– diplomirani rusist in ...

12. Latinski jezik in knji‘evnost; latinski jezik; me-
dicinska terminologija

Temeljni izobrazbeni pogoji
12.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmete la-

tinski jezik in knji‘evnost, latinski jezik ter medicinsko ter-
minologijo, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{ol-
ske izobrazbe in je pridobil strokovni naslov profesor
latin{~ine in ...

^e ni profesorja latin{~ine, lahko v programih zdravs-
tveni tehnik, farmacevtski tehnik, kozmeti~ni tehnik in vete-
rinarski tehnik pou~uje predmet medicinska terminologija
oziroma latinski jezik tudi u~itelj, ki:

– je kon~al katerikoli drug program za pridobitev viso-
ko{olske izobrazbe, in je opravil nefilolo{ki izpit iz latinske-
ga jezika ali

– ima visoko{olsko izobrazbo medicinske stroke in izpit
iz predmeta medicinska terminologija, opravljen na ustrez-
nem visoko{olskem zavodu.

12.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet latinski jezik,
kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
in je pridobil strokovni naslov profesor latin{~ine in ...

13. Geografija; zemljepis
Temeljni izobrazbeni pogoji
13.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet geo-

grafija, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov
profesor ali diplomant geografije (in).

13.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet zemljepis, kdor
je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov profesor enega
ali ve~ predmetov geografije (in).

Prehodni kadrovski pogoj
13.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje zemljepisa v

osnovni {oli ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izobrazbo po
izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega sklepa za
u~itelja geografije.

14. Zgodovina
Temeljni izobrazbeni pogoji
14.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet zgo-

dovina, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov
profesor ali diplomant zgodovine (in).

14.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet zgodovina, kdor
je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov profesor ali di-
plomant zgodovine (in).

Prehodni kadrovski pogoj
14.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta zgo-

dovina v osnovni {oli ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izo-
brazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega
sklepa za u~itelja zgodovine.

15. Sociologija; dru‘bena znanja; dru‘boslovje; eti-
ka in dru‘ba

Temeljni izobrazbeni pogoji
15.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet socio-

logija, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske

izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov
profesor ali diplomant:

– sociologije (in)
– politologije.
15.2. V triletnih in dveletnih programih poklicnih {ol

lahko u~i predmeta dru‘bena znanja in dru‘boslovje, kdor
izpolnjuje pogoje za pou~evanje sociologije, zgodovine, geo-
grafije ali filozofije.

15.3. V osnovni {oli lahko u~i etiko in dru‘bo, kdor
izpolnjuje temeljne izobrazbene pogoje za pou~evanje dru‘-
boslovnih predmetov v srednji ali osnovni {oli ali kdor ima
visoko{olsko izobrazbo iz psihologije ali pedagogike ali so-
cialnega dela.

Prehodni kadrovski pogoji
15.4.1. Kdor je izpolnjeval pogoje za pou~evanje pred-

meta samoupravljanje s temelji marksizma po 9. to~ki sklepa
Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobra-
‘evanje z dne 13. 6. 1985, lahko {e naprej pou~uje predmete
sociologija, dru‘bena znanja in dru‘boslovje v srednjih {o-
lah.

15.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje etike in dru‘-
be v osnovnih {olah ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izobraz-
bo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega sklepa
za socialno delo ali pedagogiko in psihologijo ali za u~itelja
enega ali ve~ predmetov bodisi dru‘beno-moralne vzgoje
bodisi zgodovine.

Pojasnilo k to~ki 15.4.1.:
Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta samouprav-

ljanje s temelji marksizma so imeli po sklepu Strokovnega
sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobra‘evanje “...di-
plomanti z visoko izobrazbo interdisciplinarne pedago{ke
smeri samoupravljanje s temelji marksizma, diplomanti z
visoko izobrazbo iz filozofije kot A predmeta in sociologije
kot B predmeta ali diplomanti analiti~no-raziskovalne smeri
sociologije ali diplomanti politolo{ke smeri.”

16. Psihologija
Temeljni izobrazbeni pogoj
16.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet psiho-

logija, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe in je pridobil strokovni naslov dipl. psiholog.

Prehodni kadrovski pogoj
16.4.1. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje psihologije v

srednjih {olah ima, kdor je pridobil visoko{olsko izobrazbo
dvopredmetne smeri psihologije.

17. Filozofija
Temeljni izobrazbeni pogoj
17.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet filo-

zofija, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov
profesor ali diplomant filozofije (in).

18. Športna vzgoja
Temeljni izobrazbeni pogoj
18.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet {port-

na vzgoja, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske
izobrazbe in je pridobil strokovni naslov profesor {portne
vzgoje (in).

18.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet {portna vzgoja,
kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov profesor
{portne vzgoje (in).

Prehodni kadrovski pogoj
18.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje predmeta

{portna vzgoja v osnovni {oli ima, kdor je pridobil vi{je{ol-
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sko izobrazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve
tega sklepa za u~itelja {portne vzgoje.

19. Zgodovina umetnosti; umetnost – likovni del;
likovna vzgoja

Temeljni izobrazbeni pogoji
19.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet zgo-

dovina umetnosti, kdor je kon~al program za pridobitev viso-
ko{olske izobrazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih
naslovov profesor ali diplomant umetnostne zgodovine (in).

Predmet umetnost – likovni del lahko u~i, kdor je kon-
~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je prido-
bil katerega izmed strokovnih naslovov profesor ali diplo-
mant:

– umetnostne zgodovine (in)
– likovne pedagogike
– arhitekture
– akademski slikar
– akademski kipar.
19.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet likovna vzgoja,

kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor likovne pedagogike
– akademski slikar
– akademski kipar.

Prehodni kadrovski pogoji
19.4.1. Kdor je izpolnjeval pogoje za pou~evanje likov-

nega dela predmeta umetnostna vzgoja v ~asu pred letom
1991, lahko {e naprej pou~uje predmet umetnost, lahko pa
tudi predmet zgodovina umetnosti, ~e si pridobi dopolnilna
strokovna znanja najkasneje v petih letih od dneva uveljavi-
tve sprememb in dopolnitev programov osnovnih in srednjih
{ol v poglavjih, ki urejajo kadrovske pogoje za u~itelje in
sodelavce – laborante.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil
– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja v obsegu

najmanj 375 ur ali
– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz

najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

19.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje likovne vzgo-
je v osnovni {oli ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izobrazbo
po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega sklepa za
u~itelja likovne vzgoje.

Pojasnilo k to~ki 19.4.1.:
U~itelji, ki so smeli pou~evati “likovni del” predmeta

umetnostna vzgoja pred prenovo programov v letu 1991, ~e
se dodatno usposobijo, so profesorji likovne vzgoje (in), dipl.
arhitekti.

20. Ra~unalni{tvo in informatika
Temeljni izobrazbeni pogoji
20.1. V programih srednjih {ol lahko u~i predmet ra~u-

nalni{tvo in informatiko, kdor je kon~al program za pridobi-
tev visoko{olske izobrazbe in je pridobil katerega izmed
strokovnih naslovov profesor ali dipl. in‘enir:

– ra~unalni{tva z matematiko
– ra~unalni{tva in informatike.
^e u~iteljev z izobrazbo iz prej{njega odstavka ni, lah-

ko u~i predmet ra~unalni{tvo in informatika tudi u~itelj s
kon~anim programom za pridobitev visoko{olske izobrazbe,
~e je imel v tem programu predmet ra~unalni{tvo, in ~e ima
dopolnilna strokovna znanja.

Ustrezna dopolnilna znanja ima, kdor je opravil

– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja iz ra~u-
nalni{tva in informatike v obsegu najmanj 375 ur ali

– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz
najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

Prehodni kadrovski pogoj
20.4.1. Kdor je izpolnjeval pogoje za pou~evanje pred-

meta ra~unalni{tvo in informatika po vzgojno-izobra‘evalnih
programih do uveljavitve teh sprememb in dopolnitev pro-
gramov osnovnih in srednjih {ol v poglavjih, ki urejajo ka-
drovske pogoje za u~itelje in sodelavce – laborante, lahko {e
naprej pou~uje ta predmet.

Pojasnilo k to~ki 20.4.1.:
U~itelji, ki so izpolnjevali pogoje za pou~evanje ra~u-

nalni{tva in informatike pred uveljavitvijo teh sprememb, so
diplomanti z visoko{olsko izobrazbo, ki so imeli v programu
{tudija ra~unalni{tvo s programiranjem, diplomanti z visoko-
{olsko izobrazbo matematike ali organizacije dela, ki so ime-
li v programu {tudija ra~unalni{tvo in diplomanti katerekoli
smeri in opravljen poseben te~aj iz ra~unalni{tva za u~itelje
ra~unalni{tva, in sicer v obsegu 150 ur.

21. Tehni~na vzgoja
Temeljni izobrazbeni pogoji
21.3.1. V osnovni {oli lahko u~i predmet tehni~na vzgo-

ja, kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izo-
brazbe in je pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor tehni~ne vzgoje in ...
– dipl. in‘. strojni{tva
– dipl. in‘. elektrotehnike.
21.3.2. Tehni~no vzgojo v osnovni {oli lahko u~i tudi

u~itelj, ki ima visoko{olsko izobrazbo in izpolnjuje pogoje za
pou~evanje naravoslovnih oziroma tehni~nih predmetov, ~e
ima ustrezna dopolnilna znanja iz tehni~ne vzgoje.

Dopolnilna znanja po prej{njem odstavku ima, kdor je
opravil

– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja v obsegu
najmanj 375 ur ali

– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz
najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

Prehodni kadrovski pogoj
21.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje tehni~ne

vzgoje v osnovni {oli ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izo-
brazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega
sklepa za u~itelja tehni~ne vzgoje ali fizike.

22. Gospodinjstvo
Temeljni izobrazbeni pogoji
22.3.1. V osnovni {oli lahko u~i predmet gospodinjstvo,

kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
in je pridobil strokovni naslov profesor gospodinjstva in ...

22.3.2. Gospodinjstvo v osnovni {oli lahko u~i tudi u~i-
telj, ki ima visoko{olsko izobrazbo in izpolnjuje pogoje za
pou~evanje biologije in kemije, ~e ima ustrezna dopolnilna
znanja iz gospodinjstva.

Dopolnilna znanja po prej{njem odstavku ima, kdor je
opravil

– ustrezen {tudijski program izpopolnjevanja v obsegu
najmanj 375 ur ali

– izpite iz specialne didaktike in po svoji izbiri {e iz
najmanj {tirih drugih strokovnih predmetov, ki jih v ta namen
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dolo~ijo visoko{olski zavodi, tako da skupaj obsegajo naj-
manj en semester ustreznega {tudijskega programa.

Prehodni kadrovski pogoj
22.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje gospodinjs-

tva v osnovni {oli ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izobrazbo
po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega sklepa za
u~itelja gospodinjstva ali biologije in kemije.

23. Glasbena vzgoja
Temeljni izobrazbeni pogoj
23.3. V osnovni {oli lahko u~i predmet glasbena vzgoja,

kdor je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe
in je pridobil strokovni naslov profesor glasbene pedagogike.

Prehodni kadrovski pogoj
23.4.3. Ustrezno izobrazbo za pou~evanje glasbene

vzgoje v osnovni {oli ima, kdor je pridobil vi{je{olsko izo-
brazbo po izvr{ilnih aktih, ki so veljali do uveljavitve tega
sklepa za u~itelja glasbene vzgoje ali zborovskega petja.

Pojasnilo k oznakam:
(in) – bodisi enopredmetni bodisi dvopredmetni {tudij,

pri katerem je predpisani predmet lahko prvi ali drugi v
povezavi

in ... – dvopredmetni {tudij, pri katerem je predpisani
predmet lahko prvi ali drugi v povezavi.

II
Z dnem uveljavitve Kadrovskih pogojev za u~itelje in

sodelavce – laborante v programih osnovnih in srednjih {ol,
dolo~enih s tem sklepom, prenehajo veljati kadrovski pogoji
za u~itelje in sodelavce – laborante, objavljeni v publikacijah
“Dveletni in triletni programi poklicnih {ol”, Zavod Republi-
ke Slovenije za {olstvo in {port, 1991, “Gimnazijski pro-
gram”, Zavod Republike Slovenije za {olstvo in {port, 1992,
“Štiriletni programi tehni{kih in drugih strokovnih {ol”, Za-
vod Republike Slovenije za {olstvo in {port, 1992.

III
Kadrovski pogoji za u~itelje in sodelavce – laborante v

programih osnovnih in srednjih {ol, dolo~eni s tem sklepom,
za~nejo veljati s 1. 9. 1995.

IV
Sklep o dolo~itvi kadrovskih pogojev za u~itelje in so-

delavce – laborante v programih osnovnih in srednjih {ol se
objavi v Uradnem listu.

Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Strokovnega sveta

Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

1. ~len
Zadnji stavek ~etrtega odstavka 33. ~lena se spremeni

tako, da se glasi: “V tem ~asu ima delavec pravico do nado-
mestila pla~e v vi{ini, ki je dolo~ena v 96. ~lenu te pogodbe.”

2. ~len
3. to~ka 37. ~lena se spremeni tako, da se glasi: “z

delom ob sobotah, in sicer najve~ 20 sobot na leto, vendar
najve~ 3 sobote na mesec za vsa delovna mesta, ki so vezana
na teren.”

V 4. to~ki 37. ~lena se za besedami”z izrabo dopusta”
doda vejica, za njo sledi “vendar najve~ 10 dni”.

3. ~len
42. ~len se za besedami “socialni in drugi pogoji” spre-

meni tako, da se glasi:
- delavci, ki so dopolnili najmanj 50 let starosti, najve~

do 5 delovnih dni;
- delavci, ki jim je priznana najmanj 60 % telesna okva-

ra, do najve~ 5 delovnih dni;
- delovnim invalidom, ki imajo pravico do skraj{anega

delovnega ~asa, do najve~ 5 delovnih dni;
- delavcem, ki negujejo in varujejo te‘je telesno ali

du{evno prizadeto osebo, do najve~ 5 delovnih dni;
- delavci za otroke s kroni~nimi obolenji, do 3 delovne dni;
- delavki za otroke, mlaj{e od 3 let starosti in delavki

oziroma delavcu samohranilcu otroka do 14 let starosti, za
vsakega otroka najve~ 2 delovna dneva;

- delavkam za otroke stare 3 do 7 let, za vsakega otroka
1 delovni dan;

- delovnim invalidom II. in III. kategorije, do 2 delovna
dneva;

- delavcem mlaj{im od 18 let, 7 delovnih dni.
Na podlagi teh kriterijev poslovodni organ dolo~i kon-

kretno {tevilo dni dopusta za posameznega delavca.

4. ~len
Zadnji stavek ~etrtega odstavka 91. ~lena se spremeni

tako, da se glasi: “Odlo~itev na podlagi teh meril sprejme
poslovodni organ na podlagi predhodnega soglasja organa
upravljanja in soglasja sindikata. Vi{ino zni`anja dolo~a ta-
rifna priloga.”

5. ~len
Zadnji odstavek 104. ~lena se spremeni tako, da se

glasi: “Enaka pomo~ pripada delavcu tudi v primeru te`je
invalidnosti, bolezni dalj{e od 6 mesecev ali elementarne
nesre~e.”

6. ~len
Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za gozdarstvo se v

celoti ~rta. Nova tarifna priloga se glasi:
1. Izhodi{~ne pla~e iz 89. ~lena kolektivne pogodbe za

gozdarstvo so po posameznih tarifnih razredih za mesec april
1995 take:

Izhod. bruto pla~a
Tarifni razredi za poln delovni ~as

A B

I. enostavna dela 51.500 51.500
II. manj zahtevna dela 56.650 75.190
III. srednje zahtevna dela 63.345 86.005
IV. zahtevna dela 70.555 91.670
V. bolj zahtevna dela 79.825 94.245
VI. zelo zahtevna dela 95.275 99.395
VII. visoko zahtevna dela 108.150 123.600
VIII. najbolj zahtevna dela 128.750 146.775
IX. izjemno zahtevna dela 154.500 176.130

2006.

Na podlagi 114. ~lena zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, {t. 14/90, 5/91, 71/93), kolektivne pogodbe
za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, {t. 68/94), ter po
opravljenih pogajanjih sta pogodbeni stranki sklenili

S P R E M E M B E
kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije
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Izhodi{~ne pla~e za tipi~na dela v gozdarstvu iz stolpca
“B” zajemajo delo na terenu in s tem povezane te`avne
pogoje dela. Delo na terenu je sestavina zahtevnosti dela
gozdarskih delavcev. Zato veljajo za delavce, kadar delajo na
terenu.

Izhodi{~ne pla~e se lahko zni‘ajo najve~ za 5%. Odlo~i-
tev na osnovi meril iz 91. ~lena sprejme poslovodni organ po
predhodnem dose‘enem soglasju organov upravljanja in sin-
dikata. Sindikat je dol‘an podati svoje mnenje v roku 10 dni.

^e pristojni organ ne upo{teva mnenja sindikata, lahko
sindikat spro‘i postopek pred arbitra‘o v skladu z dolo~ili te
kolektivne pogodbe.

Zni‘anje lahko traja najve~ 6 mesecev razen v primeru,
ki je kot izjemen naveden v 91. ~lenu. Zni‘anje se lahko
podalj{a za enako obdobje po ponovni pridobitvi mnenja
sindikata.

2. Izhodi{~ne pla~e se vsake tri mesece pove~ujejo za
naslednje trimese~je za 80% rasti cen na drobno v zadnjem
trimese~ju.

Ko rast cen na drobno v primerjavi z marcem 1995
prese‘e 10% se za nadaljnje pove~anje izhodi{~nih pla~ upo-
{teva celotna rast cen na drobno.

Prva uskladitev se izvede na osnovi rasti cen v obdobju
april–junij 1995 v skladu s prvim odstavkom te to~ke.

3. Regres za letni dopust za leto 1995 zna{a v bruto
znesku 70% zadnjega znanega statisti~nega podatka o pov-
pre~ni bruto mese~ni pla~i v gospodarstvu Republike Slove-
nije. Regres za zaposlene, katerih pla~a je ni‘ja od povpre~ja
v gospodarstvu, zna{a 100% povpre~ne mese~ne bruto pla~e
v gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

Regres za letni dopust se obra~unava in izpla~uje kot
individualna pravica delavca. ^e se regres izpla~a v ve~
delih, se od nove osnove lahko obra~una le neizpla~ani del.

4. Povra~ila stro{kov prehrane in stro{kov za slu‘bena
potovanja se izpla~ujejo in pove~ujejo v vi{ini zgornjega
zneska dolo~enega z uredbo o vi{ini povra~il stro{kov v
zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju
dav~ne osnove priznavajo kot odhodek, oziroma v skladu s
posebnim predpisom, ki bo poenotil izpla~ila povra~il stro{-
kov prehrane, regresa za letni dopust in stro{kov za slu‘bena
potovanja za vse zaposlene v Republiki Sloveniji.

7. ~len
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za go-

zdarstvo Slovenije pri~nejo veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predstavnik delodajalcev Predstavnik delojemalcev:
GZS-Splo{no zdru‘enje Sindikat gozdarstva

gozdarstva Slovenije Slovenije
predsednik predsednik

izvr{ilnega odbora republi{kega odbora
mag. Emilijan Trafela l. r. Marko Fi~ur l. r.

Ta sprememba kolektivne pogodbe je bila s sklepom o
registraciji spremembe kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo
Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve vpisana v
register kolektivnih pogodb z datumom 14. 7. 1995 pod zap.
{t. 50/1 in {t. spisa 121-03-044/94-07.

2007.

A N E K S  {t.  1
h kolektivni pogodbi grafi~ne dejavnosti

(Uradni list RS, {t. 20/95)

1. ~len
V skladu s 76. ~lenom kolektivne pogodbe grafi~ne

dejavnosti (Uradni list RS, {t. 20/95) in  5. to~ko tarifne
priloge k splo{ni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto
1995, pogodbeni stranki sprejemata aneks {t. 1 h kolektivni
pogodbi grafi~ne dejavnosti.

2. ~len
Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za grafi~no dejav-

nost za leto 1995
1. Izhodi{~ne pla~e za grafi~no dejavnost za april 1995

so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
Tarifni Tipi~na Relativno Izhodi{~na
razred dela razmerje bruto pla~a

I. enostavna dela 1.00 44.156
II. manj zahtevna 1.10 48.572
III. srednje zahtevna 1.23 54.312
IV. zahtevnej{a dela 1.39 61.377
V. zahtevna dela 1.60 70.650
VI. bolj zahtevna dela 1.85 81.689
VII. zelo zahtevna dela 2.10 92.727
VIII. visoko zahtevna dela 2.90 128.052
IX. najbolj zahtevna dela 3.50 154.546

2. Izhodi{~ne pla~e se pove~ajo vsake tri mesece za
naslednje trimese~je za 80 % razsti cen na drobno v zadnjem
timese~ju.

Ko rast cen na drobno v primerjavi z marcem 1995
prese‘e 10%, se za nadaljnje pove~anje izhodi{~nih pla~
upo{teva celotna rast cen na drobno.

Prva uskladitev se izvede na osnovi rasti cen v obdobju
april–junij 1995 v skladu s prvim odstavkom te to~ke.

3. Zneski izhodi{~nih pla~ pri delodajalcih se v podjet-
jih oziroma dru‘bah lahko zni‘ajo do vrednosti 5%, ~e bi
izpla~ilo pla~, dolo~enih s to pogodbo, ogrozilo poslovanje
dru‘be oziroma delodajalca.

Kriteriji, na podlagi katerih se izhodi{~na pla~a lahko
zni‘a so naslednji:

1. ~e je podjetje ugotovilo izgubo v preteklem poslov-
nem letu,

2. ~e je akumulacija na delavca po bilanci uspeha za ve~
kot 50% ni‘ja od povpre~ne akumulacija na delavca v dejav-
nosti v Sloveniji,

3. ~e je podjetje imelo v treh zaporednih mesecih naj-
manj 10 zaporednih dni blokiran ‘iro ra~un,

4. ~e zna{ajo tuji viri ve~ kot 50% vseh virov poslovnih
sredstev.

Odlo~itev na podlagi kriterijev iz prvega odstavka te
to~ke sprejme poslovodni organ ob soglasju organov uprav-
ljanja. Pristojni organ lahko odlo~i  o zni‘anju, ~e si pridobi
soglasje sindikata v dru‘bi oziroma pri delodajalcu. Sindikat
je dol‘an podati svoje soglasje v roku 10 dni. Zni‘anje lahko
traja najve~  6 mesecev, po tem obdobju pa se lahko podalj{a
na enako obdobje po ponovni pridobitvi soglasja sindikata.

4. Pogodbeni stranki sogla{ata, da se v podjetjih, ki
izkazujejo izgubo, izhodi{~na pla~a lahko zni‘a za ve~ kot
5%, vendar ne pod nivo, ki ga dolo~i drugi odstavek 1. to~ke
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tarifne priloge k splo{ni kolektivni pogodbi za gospodarstvo
za leto 1995. Odlo~itev o zni‘anju izhodi{~ne pla~e se lahko
sprejme le ob soglasju sindikata. O sprejetju tak{ne odlo~itve
organ upravljanja podjetja isto~asno obvesti vodstvo KSS
Pergam in GZS-Zdru‘enje za tisk.

5. Povra~ila stro{kov prehrane in stro{kov za slu‘bena
potovanja se izpla~ujejo in pove~ujejo v vi{ini zgornjega
zneska dolo~enega z uredbo o vi{ini povra~il stro{kov v
zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju
dav~ne osnove priznavajo kot odhodek.

6. Pogodbeni stranki sogla{ata, da se tarifna priloga za
grafi~no dejavnost za leto 1995 uporablja do sprejema nove
tarifne priloge.

7. Tarifna priloga za grafi~no dejavnost se uporablja od
1. 4. 1995.

3. ~len
Vsa dolo~ila  kolektivne pogodbe za grafi~no dejavnost

(Uradni list RS, {t. 20/95) ostanejo v veljavi, kolikor niso v
nasprotju s tem aneksom.

4. ~len
Aneks {t. 1 velja od 1. aprila 1995.

Ljubljana, dne 19. maja 1995.

Gospodarska zbornica Konfederacija sindikatov
Slovenije Slovenije

Zdru‘enje za tisk Pergam
Edvard Jurjevec l. r. Du{an Rebolj l. r.

Zdru‘enje delodajalcev Slovenije
Sekcija za grafi~no, ~asopisno,

informativno, zalo‘ni{ko
in knjigotr{ko dejavnost

Adi Rogelj l. r.

Ta aneks je bil s sklepom o registraciji aneksa, ki ga je
izdalo Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve vpisan
v register kolektivnih pogodb z datumom 7. 7. 1995 pod zap.
{t. 56/1 in {t. spisa 121-03-007/95-07.

LJUBLJANA

2008.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95 in 20/95) in 33.
~lena statuta Mestne ob~ine Ljubljana (Uradni list RS, {t.
32/95) je Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana na 11. seji dne
6. julija 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Komisije za priznanja

1. ~len
S tem odlokom se ustanovi Komisija za priznanja (v

nadaljevanju: komisija) kot stalno delovno telo Mestnega
sveta Mestne ob~ine Ljubljana (v nadaljevanju: mestni svet)
ter dolo~i sestava, mandat in pristojnosti komisije.

2. ~len
Komisija ima sedem ~lanov, ki jih imenuje mestni svet.
[tiri stranke z najve~jim {tevilom mandatov v mestnem

svetu predlagajo v komisijo po enega ~lana, preostale stranke
oziroma lista pa predlagajo tri ~lane po medsebojnem dogo-
voru.

Izmed predlaganih ~lanov imenuje mestni svet predsed-
nika komisije. Prvo sejo skli~e predsednik mestnega sveta.

Mandat ~lanov komisije je vezan na mandat ~lanov
mestnega sveta.

3. ~len
Komisija objavlja razpise za podelitev nagrad mesta,

oblikuje predloge sklepov o podelitvi nagrad, obravnava pred-

loge za podelitev naziva ~astni ob~an Ljubljane in plaket,
obravnava predloge za podelitev spominskih priznanj in na-
grad, oblikuje predloge sklepov za podelitev le-teh ter oprav-
lja druge naloge na osnovi odloka o priznanjih mestne ob~ine.

4. ~len
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljeva-

njem priznanj opravlja sekretariat mestnega sveta.

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 02-34/95
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Mestnega sveta

Mestne ob~ine Ljubljana
Dimitrij Kova~i~ l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

BRE@ICE

2009.

Na podlagi 26. ~lena zakona o politi~nih strankah (Urad-
ni list RS, {t. 62/94), 24. ~lena zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, {t. 62/94) in v skladu z 9. ~lenom za~asnega
statutarnega akta Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS, {t. 5/95) je
Ob~inski svet ob~ine Bre‘ice na 3. seji dne 16. 3. 1995
sprejel
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IV. KON^NA DOLO^BA

6. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

[t. 403-58/95-2/7
Bre‘ice, dne 26. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Bre‘ice
Jo‘e Av{i~ l. r.

O D L O K
o delnem povra~ilu stro{kov za organiziranje in

financiranje volilne kampanje na lokalnih volitvah v
Ob~ini Bre‘ice v letu 1994 ter o financiranju politi~nih

strank v Ob~ini Bre‘ice

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a delno povrnitev volilnih stro{kov za

organizatorje oziroma kandidate na lokalnih volitvah v Ob~i-
ni Bre‘ice v letu 1994 za ~lane ob~inskega sveta oziroma
kandidate za ‘upana Ob~ine Bre‘ice ter financiranje politi~-
nih strank v Ob~ini Bre‘ice.

II. DELNO POVRA^ILO STRO[KOV ZA
ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE

KAMPANJE NA LOKALNIH VOLITVAH V OB^INI
BRE@ICE V LETU 1994

2. ~len
Vsem organizatorjem volilne kampanje oziroma kandi-

datom, ki so jim po rezultatih volitev v letu 1994 pripadli
mandati v Ob~inskem svetu ob~ine Bre‘ice se omogo~i delna
povrnitev volilnih stro{kov v vi{ini 30 tolarjev za vsak dob-
ljeni glas na volitvah za ob~inski svet.

3. ~len
Vsem organizatorjem volilne kampanje za ‘upana ozi-

roma kandidatom za ‘upana Ob~ine Bre‘ice se omogo~i del-
na povrnitev volilnih stro{kov v vi{ini 30 tolarjev za vsak
dobljeni glas na volitvah za ‘upana.

Pri tem se upo{tevajo dobljeni glasovi v prvem krogu
glasovanja za ‘upana, razen za kandidata za ‘upana, ki sta v
prvem krogu dobila najve~je {tevilo glasov in za katera je bil
razpisan drugi krog volitev. Za ta kandidata se upo{teva
{tevilo glasov dobljenih v drugem krogu volitev za ‘upana
Ob~ine Bre‘ice.

III. FINANCIRANJE POLITI^NIH
STRANK

4. ~len
Politi~ni stranki Ob~ine Bre‘ice, katere kandidatom so

na volitvah v Ob~ini Bre‘ice v letu 1994 pripadli mandati v
Ob~inski svet ob~ine Bre‘ice, pripadajo mese~no iz prora~u-
na Ob~ine Bre‘ice finan~na sredstva v vi{ini 30 tolarjev za
vsak dobljeni glas na volitvah za ob~inski svet.

5. ~len
Politi~ni stranki ob~ine Bre‘ice, katere kandidat je

bil na volitvah v Ob~ini Bre‘ice v letu 1994 izvoljen za
‘upana, pripadajo mese~no iz prora~una Ob~ine Bre‘ice
finan~na sredstva v vi{ini 30 tolarjev za vsak dobljeni glas
na volitvah za ‘upana. V primeru razpisanih dveh krogov
volitev se upo{tevajo glasovi dobljeni v drugem krogu
volitev.

CELJE

2010.

Ob~inski svet Mestne ob~ine Celje je v skladu z 2.
~lenom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih zemlji{~ v Ob~ini Celje (Uradni
list SRS, {t. 43/85 in 24/89) in v skladu s statutarnim sklepom
Mestne ob~ine Celje (Uradni list RS, {t. 12/95) na seji dne
10. julija 1995 sprejel

S K L E P
o revalorizaciji vrednosti to~ke nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a v Mestni ob~ini Celje

Revalorizirana vrednost to~ke nadomestila za uporabo
stavbnega zemlji{~a za poslovne povr{ine za tretje trimese~je
leta 1995 zna{a 0,110 SIT po m² poslovne povr{ine.

[t. 420A-1/83
Celje, dne 10. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine Celje
Lojze Oset l. r.

DOBREPOLJE

2011.

Na podlagi 3. ~lena zakona o zavodih (Uradni list RS,
{t. 12/91), 57. ~lena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobra‘evanja (Uradni list RS, {t. 12/91-I), 117.
~lena o osnovni {oli (Uradni list RS, {t. 5/80) in 16. ~lena
statuta Ob~ine Dobrepolje (Uradni list RS, {t. 26/95) je ob-
~inski svet na 7. seji dne 2. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojnoizobra‘evalnega zavoda
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I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom Ob~ina Dobrepolje, s sede‘em Videm

35, Videm-Dobrepolje (v nadaljevanju besedila: ustanovi-
telj) ustanavlja na podro~ju osnovnega {olstva in varstva
javni vzgojnoizobra‘evalni zavod Osnovna {ola Dobrepolje,
v ~igar sestavo sodijo tudi:

– Podru‘ni~na {ola Kompolje v Kompoljah
– Podru‘ni~na {ola Ponikve v Ponikvah
– Organizacijska enota Struge v Strugah in
– Vzgojnovarstvena enota Ciciban Kompolje v Kompo-

ljah.

2. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki

so dolo~ene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpi{e v sodni register.

3. ~len
Zavod nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim

osebam z imenom:
Osnovna {ola Dobrepolje, p.o.
Skraj{ano ime: O[ Dobrepolje
Sede‘ zavoda: Videm 80, Videm-Dobrepolje
S statutom zavoda se dolo~i podrobnej{a organizacija

zavoda.

4. ~len
[olski okoli{ O[ Dobrepolje tvorijo naslednja naselja:

Videm, Podgora, Bruhanja vas, Podgorica, Podpe~, Zdenska
vas, Mala vas, Zagorica, Cesta, Predstruge, Vodice, Kompo-
lje, Ponikve, Ho~evje, Rapljevo, Tisovec, Podtabor, Pri Cerk-
vi, Paka, Tr‘i~, Lipa, Kolen~a vas, ^ete‘ in Potiskavec.

II. DEJAVNOST ZAVODA

5. ~len
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti

so:
M/80.101 Dejavnost vrtcev,
M/80.102 Osnovno{olsko splo{no izobra‘evanje,
M/80.4 Izobra‘evanje odraslih.
Zavod lahko v okviru opravlja tudi druge dejavnosti, s

katerimi dopolnjuje dejavnosti iz prvega odstavka tega ~lena.
Zavod lahko opusti glavne dejavnosti ali pri~ne oprav-

ljati novo dejavnost samo s soglasjem Ob~ine Dobrepolje.

6. ~len
Zavod se lahko v soglasju z ustanoviteljem povezuje v

skupnosti zavodov z drugimi zavodi.

III. ORGANI ZAVODA

7. ~len
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet star{ev.

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
podro~je, sestavo in na~in volitev oziroma imenovanja dolo~i
s statutom.

1. Svet zavoda

8. ~len
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanovitelja, predstavniki pedago{kih in drugih stro-
kovnih delavcev zavoda in predstavniki star{ev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje ob~inski svet, iz-
med delavcev ob~inske uprave ali ob~inskih organov ali ob-
~anov posameznih naselij {olskega okoli{a. Predstavnike za-
poslenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike star{ev pa
volijo star{i preko sveta star{ev zavoda.

Svet zavoda odlo~a z ve~ino glasov svojih ~lanov.
Mandat ~lanov sveta zavoda traja {tiri leta.

9. ~len
Svet zavoda O[ Dobrepolje {teje 9 ~lanov, ki jih sestav-

ljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki pedago{kih in drugih strokovnih delav-

cev zavoda,
– 3 predstavniki star{ev.

10. ~len
Svet zavoda:
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razre{uje rav-

natelja zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem sprejema statut zavoda,
– sprejema letni delovni na~rt program dela zavoda in

poro~ilo o njegovi uresni~itvi ter na~rt razvoja zavoda,
– obravnava letno poro~ilo o vzgojni oziroma izobra‘e-

valni problematiki,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vpra{anjih,
– opravlja druge naloge, dolo~ene z zakonom in statu-

tom in
– sprejema program re{evanja prese‘kov delavcev.

2. Ravnatelj

11. ~len
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda ter pedago{ko vodi zavod.

Pristojnosti ravnatelja so:
– organizira in vodi pedago{ki proces,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razpo-

reja in odlo~a o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev
zavoda,

– dolo~a sistemizacijo delovnih mest v soglasju z re-
publi{kim upravnim organom, pristojnim za vzgojo in izo-
bra‘evanje,

– pripravlja predlog letnega delovnega na~rta,
– pripravlja gradiva za organe zavoda in poro~a orga-

nom o delu zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom

in drugimi splo{nimi akti zavoda.
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12. ~len
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje

dolo~ene z zakonom.
Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi jav-

nega razpisa in v soglasju z ustanoviteljem po predhodnem
mnenju zavoda za {olstvo.

3. Strokovni organi

13. ~len
Strokovni organi v zavodu so u~iteljski zbor, u~iteljski

zbor podru‘ni~ne {ole, vzgojiteljski zbor, oddel~ni u~iteljski
zbor, razrednik oziroma drugi strokovni organi opredeljeni v
statutu zavoda.

Strokovni organi zavoda obravnavajo vpra{anja s po-
dro~ja strokovnega dela zavoda, odlo~ajo o strokovnih vpra-
{anjih, dolo~ajo strokovne podlage za programe dela in raz-
voj zavoda v okviru pooblastil, dolo~enih v statutu zavoda,
dajejo svetu in ravnatelju mnenja in predloge glede organizi-
ranja dela ter razvoja zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe opredelje-
ne v statutu zavoda.

4. Svet star{ev

14. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesa star{ev se v za-

vodu oblikuje svet star{ev zavoda.
Sveti star{ev se oblikujejo tudi v mati~ni {oli, v organi-

zacijski enoti, vzgojnovarstveni enoti in v podru‘ni~nih {olah.
[tevilo ~lanov sveta star{ev zavoda, mati~ne {ole, orga-

nizacijske enote, vzgojnovarstvene enote in podru‘ni~nih {ol,
ter na~in in postopek volitev se dolo~i s statutom zavoda.

IV. SPLO[NI AKTI ZAVODA

15. ~len
Zavod ima statut, ki ureja:
– statusne zadeve,
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– na~in odlo~anja organov in
– druga vpra{anja, pomembna za opravljanje dejavnosti

in poslovanje zavoda.
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splo{ne akte.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZA^ETEK
DELA

16. ~len
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustano-

vitelj zagotavlja zavodu sredstva in premo‘enje, s katerim je
zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in
premo‘enje organizacijskih enot, ki po tem odloku postanejo
sestavni del zavoda.

Zavod nadaljuje delo z delavci, ki so bili v zavodu
zaposleni do uveljavitve tega odloka ter z delavci, ki so bili
zaposleni v organizacijskih enotah, ki so po tem odloku
postali sestavni del zavoda, ~e izpolnjujejo pogoje o strokov-
ni izobrazbi v skladu z zakonom.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremi~no premo‘enje ali le-to obremeniti s stvarmi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

VI. VIRI IN NA^IN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

17. ~len
Zavod pridobiva sredstva za delo zavoda iz virov dolo-

~enih z zakonom ter s prodajo proizvodov in storitev na trgu.
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki star{ev in
drugimi viri dolo~enimi z zakonom.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki, ki izvira iz lastne
realizacije zavoda na trgu (neprora~unska sredstva) uporablja
zavod za opravljanje in razvoj osnovne in dodatne dejavno-
sti, ter za nagrade po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvaja-
nju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejav-
nosti, upo{tevajo~ dogovorjena merila, kriterije ter normative
in standarde, ki veljajo za podro~ja dejavnosti zavoda, krije
ustanovitelj.

VII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

18. ~len
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od-

govarja za svoje obveznosti z vsem premo‘enjem s katerim
razpolaga.

Organizacijska enota, vzgojnovarstvena enota in po-
dru‘ni~ni {oli v pravnem prometu nimajo pooblastil.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno.

VIII. NADZOR

19. ~len
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ,

ki ga dolo~a zakon. Nadzor nad zakonitostjo dela in finan~-
nega poslovanja pa organ ustanovitelja, pristojen za vzgojo
in izobra‘evanje ter ra~unsko sodi{~e.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

20. ~len
Zavod pri~ne z delom 1. 9. 1995.

21. ~len
Delo ravnatelja zavoda opravlja, do konca {tiriletnega

mandata, novi ravnatelj zavoda, ki ga je izvolil svet Osnovne
{ole Dobrepolje na svoji seji dne 17. 5. 1995 in potrdil
ob~inski svet ob~ine Dobrepolje na svoji seji dne 5. 6. 1995.

22. ~len
Novi ravnatelj zavoda je dol‘an poleg nalog, za ketere

je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskla-
di statut, organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s
tem odlokom v roku treh mesecev od dneva pri~etka dela
zavoda.

Zavod opravi knjigovodski prenos vseh sredstev, ki jih
ima v upravljanju z dnem 1. 9. 1995. Lastni{tvo premo‘enja pa
se bo dokon~no uredilo z delitvenimi bilancami med ob~inami.
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obmo~ju urejenja stavbnih zemlji{~, je dol‘an pla~ati soraz-
merni del stro{kov za opremljanje stavbnega zemlji{~a.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma pri-
zidati ali nadzidati obstoje~i objekt, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, izven obmo~ja urejanja stavbnega zem-
lji{~a in ga priklju~iti na komunalne objekte in naprave zgra-
jene izven obmo~ja urejanja stavbnega zemlji{~a, je dol‘an
pla~ati sorazmerni del stro{kov za opremljanje stavbnega
zemlji{~a.

Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali
spremeniti namembnost objekta, je dol‘an pla~ati sorazmerni
del stro{kov opremljanja stavbnega zemlji{~a, ~e z novim
objektom ali s spremembo namembnosti pove~a priklju~ke
na komunalne in druge objekte in naprave sekundarnega
omre‘ja oziroma se mora pove~ati zmogljivost teh objektov
in naprav in ~e za te {e ni pla~al sorazmernega dela stro{kov.

3. ~len
Investitor iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2.

~lena tega odloka pla~a sorazmerni del stro{kov priprave in
opremljanja stavbnega zemlji{~a, ki se ugotovi z investicij-
skim programom urejanja stavbnih zemlji{~ na obmo~ju ure-
janja.

4. ~len
Sorazmerni del stro{kov za opremljanje stavbnega zem-

lji{~a izven obmo~ja urejanja stavbnega zemlji{~a se dolo~i
kot pove~anje stro{kov opremljanja za kvadratni meter stavb-
nega zemlji{~a s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omre‘ja na vseh obmo~jih urejanja v ob~ini
v predhodnem letu in se obra~una skladno z naslednjimi
kriteriji in merili:

a) lokacija predvidenega objekta
I. obmo~je: naselje Videm in Predstruge
II. obmo~je: ostala naselja v ob~ini Dobrepolje
III. obmo~je: zaselki, ki so oddaljeni od posameznega

naselja in ostala razpr{ena gradnja
b) stopnja komunalne opremljenosti
Objekti in naprave individualne komunalne rabe (60%

izhodi{~ne cene)
Vrsta komunalnega voda  I. obmo~je  II. obmo~je  III. obmo~je

vro~evod ali plinski razvod  32%  -  -
vodovod  18%  20%  22%
fekalna kanalizacija  22%  24%  -
elektri~no omre‘je  14%  15%  16%
telefonsko omre‘je  8%  6%  4%
kabelsko omre‘je  6%  -  -%
opremljenost skupaj  100%  65%  42%

Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe (40% izho-
di{~ne cene)

Vrsta objekta  I. obmo~je  II. obmo~je  III. obmo~je

asfaltirana cesta  60%  30%  -
makadamska cesta  -  20%  40%
meteorna kanalizacija  15%  8%  -
javna razsvetljava  4%  2%  -
hidrantno omre‘je  10%  5%  5%
javna parkiri{~a  3%  -%  -%
igri{~a-javne zelene povr{ine  8%  5%  -
opremljenost skupaj  100%  70%  45%

Pri izra~unu posamezne komunalne opremljenosti, ki v
posameznem obmo~ju ni navedena, vendar obstoja, se upo-
{teva procent II. oziroma I. obmo~ja.

23. ~len
S 1. 9. 1995 zavod preneha uporabljati odloke, ki jih je

sprejela Skup{~ina ob~ine Grosuplje, in sicer: tisti del odloka
o ustanovitvi javnih vzgojnoizobra‘evalnih zavodov na po-
dro~ju {olstva, {tevilka 028-1/92 z dne 29. 1. 1992 (Uradni
list RS, {t. 7/92), ki se nana{a na Osnovno {olo Dobrepolje,
tisti del odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobra‘evalne-
ga zavoda Osnovne {ole Sti~na, {tevilka 026-11/91 z dne 6.
5. 1992 (Uradni list RS, {t. 24/92), ki se nana{a na vas
Ho~evje in odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojnoizobra‘evalnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod
“Kekec” Grosuplje {tevilka 026-2/92 z dne 29. 9. 1993 (Urad-
ni list RS, {t. 62/93), ki se nana{a na vrtec “Ciciban” v
Kompoljah.

S 1. 9. 1995 se preneha uporabljati tudi tisti del odloka o
ustanovitvi javnih zavodov na podro~ju vzgoje in izobra‘e-
vanja v ob~ini Ko~evje {t. 607-3/92-9/10 z dne 23. 4. 1992
(Uradni list RS, {t. 33/92), ki ga je sprejela Skup{~ina ob~ine
Ko~evje, ki se nana{a na organizacijsko enoto Struge v sesta-
vi Osnovne {ole Stara Cerkev.

24. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1995.

[t. 601-1/95
Dobrepolje, dne 3. julija 1995.

Podpredsednik
ob~inskega sveta

ob~ine Dobrepolje
Stane Jaki~ l. r.

2012.

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 45. ~lena zakona o stavbnih
zemlji{~ih (Uradni list SRS, {t. 18/84, 32/85 in 33/89) in 17.
~lena statuta Ob~ine Dobrepolje (Uradni list RS, {t. 26/95) je
Ob~inski svet ob~ine Dobrepolje na 7. seji dne 3. 7. 1995
sprejel

O D L O K
o pla~ilu sorazmernega dela stro{kov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemlji{~a na obmo~ju ob~ine

Dobrepolje

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a pla~ilo in podrobnej{i izra~un

sorazmernega dela stro{kov priprave in opremljanja stavbne-
ga zemlji{~a s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega
omre‘ja na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje.

2. ~len
Investitor, ki namerava graditi nov objekt na podro~ju

urejanja stavbnih zemlji{~, je dol‘an pla~ati sorazmerni del
stro{kov za pripravo in opremljanje stavbnega zemlji{~a.

Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoje~i
objekt na obmo~ju urejanja stavbnih zemlji{~ in je za to
potrebno gradbeno dovoljenje, je dol‘an pla~ati sorazmerni
del stro{kov za opremljanje stavbnega zemlji{~a.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma pri-
zidati ali nadzidati obstoje~i objekt, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, izven obmo~ja urejanja stavbnih zem-
lji{~, in ga priklju~iti na komunalne objekte in naprave na
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Pri izra~unu stro{kov opremljanja stavbnega zemlji{~a
za po~itni{ke hi{ice se vedno upo{teva samo dve kategoriji,
in sicer I. obmo~je (Videm, Predstruge), oziroma II. obmo~je
(ostala naselja, zaselki in razpr{ena podro~ja).

c) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta
K = 1,00 za I. obmo~je
K = 0,75 za II. obmo~je
K = 0,50 za III. obmo~je
d) korekcijski faktor glede namembnosti objekta
K = 2,70 za po~itni{ke hi{ice
K = 0,80 za poslovne, proizvodne in obrtne objekte
K = 1,00 za stanovanjske hi{e
K = 0,70 za gospodarske objekte (hlevi, mlekarne, rast-

linjaki, mlini, strojne lope, silosi)
K = 0,40 za gara‘e in la‘je gospodarske objekte (lope,

kozolci) in zaprte {portne objekte
K = 0,10 za odprte rekreacijske povr{ine (igri{~a).

5. ~len
Izhodi{~no ceno za izra~un sorazmernega dela stro{kov

opremljanja stavbnega zemlji{~a izven obmo~ja urejanja
stavbnega zemlji{~a dolo~i ob~inski svet ob~ine na dan 31.
decembra predhodnega leta.

Izhodi{~na cena velja za obmo~je z najve~jo stopnjo
opremljenosti v ob~ini (objekti za individualno komunalno
rabo – 60% in objekti za kolektivno komunalno rabo – 40%).
Dolo~ena je za po~itni{ko hi{ico v velikosti 50 m² uporabne
povr{ine, za stanovanjski objekt velikosti 150 m² uporabne
povr{ine, za poslovne in gospodarske objekte, urade, trgovi-
ne v velikosti 200 m² uporabne povr{ine in za proizvodne
objekte v velikosti 750 m² uporabne povr{ine.

Pri izra~unu sorazmernega dela stro{kov opremljanja
stavbnega zemlji{~a se za objekt, ki odstopa od povr{ine, za
katero je izra~unana izhodi{~na cena, upo{teva dejanska po-
vr{ina objekta.

6. ~len
Sorazmerni del stro{kov za opremljanje stavbnega zem-

lji{~a ne zajema stro{kov izvedbe priklju~kov in priklju~nih
taks za priklju~itev objektov na komunalne objekte in napra-
ve.

7. ~len
Investitorju, ki je najmanj 15 let stalni prebivalec ob~i-

ne Dobrepolje, se kon~na vi{ina pla~ila stro{kov zni‘a za
25%. Olaj{ava se prizna tudi investitorju, ki sicer ni stalni
prebivalec ob~ine, pa je osebno sodeloval pri izgradnji ko-
munalnih objektov, oziroma pla~eval prostoveljne prispevke
in samoprispevke v kraju gradnje, ~e to doka‘e s pismenimi
potrdili o pla~ilu prispevkov.

Za gradnjo javnih objektov v ob~inski lasti lahko ob~in-
ski svet na predlog ‘upana investitorju zmanj{a sorazmerni
del stro{kov opremljanja stavbnega zemlji{~a ali pa v celoti
oprosti pla~ila.

8. ~len
Izhodi{~na cena sorazmernega dela stro{kov opremlja-

nja stavbnega zemlji{~a se revalorizira.

9. ~len
Sredstva zbrana po tem odloku ob~ina namenja za vla-

ganje za izbolj{anje komunalne infrastrukture po letnem pro-
gramu.

10. ~len
Sorazmerni del stro{kov opremljanja stavbnega zem-

lji{~a po dolo~bah tega odloka odmeri investitorju na njego-
vo zahtevo ali zahtevo ob~ine upravni organ, pristojen za
izdajo lokacijskega dovoljenja.

Prispevek se lahko pla~a tudi v obrokih, vendar morajo
biti vsi obroki pla~ani pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Brez potrdila o pla~anem prispevku ni mo‘no izdati
gradbenega dovoljenja.

11. ~len
Ta odlok pri~ne veljati osmi del po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1995 dalje.

[t. 414-1/95
Dobrepolje, dne 3. julija 1995.

Podpredsednik
ob~inskega sveta

ob~ine Dobrepolje
Stane Jaki~ l. r.

2013.

Na podlagi 5. in 6. ~lena odloka o pla~ilu sorazmernega
dela stro{kov za pripravo in opremljanje stavbnega zemlji{~a
na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje in 16. ~lena statuta Ob~ine
Dobrepolje (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~i-
ne Dobrepolje na 8. seji dne 13. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o izhodi{~ni ceni za izra~un sorazmernega dela stro{kov

opremljanja stavbnega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine
Dobrepolje

1. ~len
Izhodi{~na cena za izra~un sorazmernega dela stro{kov

opremljanja stavbnega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Dobre-
polje zna{a na dan 1. 8. 1995 400.000 SIT.

2. ~len
Izhodi{~na cena iz 1. ~lena tega sklepa se revalorizira

teko~e s povpre~nim indeksom podra‘itve za stanovanjsko
gradnjo, ki ga objavlja GZS Zdru‘enje za gradbeni{tvo in
IGM.

3. ~len
Pri legalizaciji ~rne gradnje se izhodi{~na cena pove~a

za 30%.

4. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 385-1/95
Dobrepolje, dne 13. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. in‘. l. r.
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DOBROVA - HORJUL - POLHOV GRADEC

2014.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list {t. 72/93, 57/94 in 14/95, 6/94 - odlo~ba Ustav-
nega sodi{~a RS, {t. U-I-13/94-65, 45/94 - odlo~ba Ustavne-
ga sodi{~a RS, {t. U-I-144/94-18) je Ob~inski svet ob~ine
Dobrova - Horjul - Polhov Gradec na svoji 4. redni seji dne
25. aprila 1995 sprejel

S T A T U T
Ob~ine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec

I. STATUSNE DOLO^BE

1. ~len
Obmo~je Ob~ine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec

obsega obmo~ja naslednjih naselij:
Babna Gora,  Belica,  Brezje pri Dobrovi,  Bri{e pri

Dobrovi,  Butajnova,  ^rni Vrh,  Dobrova,  Dolenja vas pri
Polhovem Gradcu,  Dra‘evnik,  Dvor pri Polhovem Gradcu,
Gaberje,  Horjul,  Hrastenice,  Hru{evo,  Komanija,  Koreno
nad Horjulom,  Lesno Brdo - del,  Ljubgojna,  Log pri
Polhovem Gradcu,  Osredek pri Dobrovi,  Planina nad Horju-
lom,    Podolnica,   Podreber,   Podsmreka,   Polhov Gradec,
Prapro~e,   Pristava pri Polhovem Gradcu,   Razori,   Rovt,
Samotorica,   Selo nad Polhovem Gradcem,   Setnica - del,
Setnik,   Smolnik,   Srednja vas pri Polhovem Gradcu,   Sred-
nji Vrh,   Stranska vas,   [entjo{t nad Horjulom,   [ujica,
Vrzdenec,   Zaklanec,   @a‘ar,

2. ~len
Sede‘ ob~ine: Dobrova, Vladimirja Dolni~arja 2.

3. ~len
Ob~ina je pravna oseba javnega prava, ki jo prestavlja

in zastopa ‘upan.

4. ~len
V ob~ini imajo svoj pe~at ob~inski svet, ob~inska upra-

va in ‘upan.
Pe~at ob~inskega sveta in ob~inske uprave je okrogel,

premera 35 mm. Zgoraj je polkro‘en napis: OB^INA, pod
njim v sredi vodoraven napis DOBROVA, pod tem HORJUL
in pod tem POLHOV GRADEC. Pod imenom ob~ine je
zaporedna {tevilka pe~ata in pod {tevilko {estokraka zvezdi-
ca. Pe~at ‘upana je okrogel, premera 35 mm in ima po obodu
polkro‘en napis: OB^INA DOBROVA - HORJUL - POL-
HOV GRADEC in spodaj polkro‘no @UPAN.

Ob~inski svet z odlokom dolo~i uporabo pe~atov ob~ine.

II. TEMELJNA NA^ELA ZA ORGANIZACIJO IN
DELOVANJE OB^INE

5. ~len
Obmo~je ob~ine je razdeljeno na pet krajevnih skupno-

sti: ^rni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec in [entjo{t.
Obmo~ja posameznih krajevnih skupnosti potrdi svet z odlo-
kom.

Krajevna skupnost je pravna oseba, in kot taka nastopa
v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra~un ter je
nosilec lastninske pravice na svojem premo‘enju.

6. ~len
Dolo~itev vi{ine oziroma dele‘a sredstev za delovanje

posamezne krajevne skupnosti se dolo~i z odlokom, ki se
sprejema z dvetretjinsko ve~ino.

7. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese opravljanje do-

lo~enih nalog oziroma zadev iz ob~inske pristojnosti v uprav-
ljanje krajevni skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet
tudi ustrezna sredstva.

8. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organa

krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese krajanov samo te skupnosti.

9. ~len
Ob~ina se lahko povezuje v skupnost ali zvezo dveh ali

ve~ ob~in zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev {ir{e-
ga pomena.

10. ~len
Ob~ina sodeluje z drugimi ob~inami za opravljanje skup-

nih zadev na na~elih prostovoljnosti in solidarnosti.

11. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine, ki je dol‘an z vlogo postopati kot z
zahtevo v smislu zakona o splo{nem upravnem postopku.
Rok za odgovor oziroma re{itev vloge je 30 dni od prejema.

III. OBLIKOVANJE IN PRISTOJNOSTI ORGANOV
OB^IN

1. Skupne dolo~be

12. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, nadzorni odbor in ‘u-

pan. ̂ lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-
ma nepoklicno.

13. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

14. ~len
Delo ob~inskih organov je javno. Javnost del se zago-

tavlja z obve{~anjem javnosti o delu ob~inskih organov, z
navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov javnih ob~il na sejah
ob~inskih organov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut
in poslovnik ob~inskega sveta.

Ob~inski organi obve{~ajo javnost o svojem delu. Jav-
nosti niso dostopni dokumenti in gradiva ob~inskih organov,
ki so zaupne narave.

15. ~len
Ob~inski organi in njihova delovna telesa so sklep~ni,

~e je na njihovih sejah navzo~a ve~ina njihovih ~lanov,  koli-
kor zakon, ta statut ali drug predpis ne dolo~a druga~e.

2. Ob~inski svet

16. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini. Ob-

~inski svet odlo~a z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov,  kolikor
zakon, ta statut ali drug predpis ne dolo~a druga~e.
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17. ~len
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine;
– sprejema odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema prostorske in druge plane razvoja ob~ine;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– daje pobude in soglasje k prenosu nalog iz dr‘avne

pristojnosti na ob~ino;
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje enega ali ve~

pod‘upanov;
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora ter ~la-

ne komisij in odborov ob~inskega sveta;
– na predlog ‘upana potrdi organizacijsko podro~je ob-

~inske uprave;
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave

glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta;
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘e-

nja,  kolikor s statutom ob~ine ali z odlokom ob~inskega
sveta za odlo~anje o tem ni poobla{~en ‘upan;

– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-
ka javnih dobrin;

– imenuje in razre{uje ~lane volilne komisije za ob~in-
ske volitve;

– imenuje in razre{uje vi{je upravne delavce na predlog
‘upana;

– odlo~a o zadol‘evanju ob~ine za financiranje investi-
cij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za oprav-
ljanje gospodarskih in drugih javnih slu‘b;

– odlo~a o najetju posojil za ob~inske projekte;
– odlo~a o najetju posojil za za~asno kritje odhodkov

prora~una;
– razpisuje referendume;
– daje pobude za sklice zborov ob~anov;
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nado-

mestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega od-
bora;

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be;

– daje koncesije;
– dolo~a vi{ino prispevkov za opravljanje komunalnih

storitev;
– daje mnenje k imenovanju na~elnika upravne enote;
– odlo~a o z zakonom prene{enih zadevah iz dr‘avne

pristojnosti na ob~ino in
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut.

18. ~len
Ob~inski svet ima 18 ~lanov.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.

19. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta. Do izvolitve novega predsednika ob~in-
skega sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

20. ~len
^lani ob~inskega sveta izmed sebe izvolijo predsednika

in podpredsednika sveta.
Predsednik ob~inskega sveta predstavlja svet, ga sklicu-

je in vodi njegove seje.
Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu,

ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in po
njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz njego-
vega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet ima sekretarja, ki daje strokovno in admi-
nistrativno pomo~ predsedniku ob~inskega sveta pri priprav-
ljanju in vodenju sej in opravlja druge zadeve po nalogu
predsednika. Sekretarja na predlog predsednika sveta imenu-
je ob~inski svet.

21. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat za predsednika je izvoljen z ve~ino glasov

vseh ~lanov sveta. ^e pri prvem glasovanju noben kandidat
ne dobi zahtevane ve~ine glasov, se glasovanje ponovi. Pri
ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki
sta pri prvem glasovanju dobila najve~ glasov.

Predsednik je razre{en, ~e se z ve~ino glasov vseh ~la-
nov sveta izvoli nov predsednik.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

22. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na obrazlo‘eno zahtevo tretjine svetnikov ali ‘upana,
odbora ter nadzornega odbora.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
treh mesecih.

23. ~len
Seje sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i.
^lani ob~inskih odborov in ‘upan imajo pravico prisos-

tvovati sejam ob~inskega sveta. Predsedniki ob~inskih odbo-
rov so se na zahtevo ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje
sveta in odgovarjati na vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

24. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in ravnanja do drugih
ob~inskih organov. Svet sprejme poslovnik z dvetretjinsko
ve~ino navzo~ih ~lanov.

3. Delovna telesa ob~inskega sveta

25. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi komisije in druga stalna

ali ob~asna delovna telesa za prou~evanje vpra{anj z njego-
vega delovnega podro~ja in za spremljanje izvajanja odlokov
in drugih aktov ob~inskega sveta.

26. ~len
Ob~inski svet ima naslednje komisije:
– komisijo za volitve, imenovanje in kadrovske zadeve;
– komisijo za vloge in prito‘be in
– statutarno-pravno komisijo;
Ob~inski svet lahko po potrebi ustanovi {e druga stalna

ali ob~asna delovna telesa.

27. ~len
[tevilo ~lanov in sestava posameznih komisij in drugih

delovnih teles ob~inskega sveta, njihovo delovno  podro~je,
trajanje mandata ter na~in izvolitve oziroma razre{itve ~la-
nov se dolo~i z odlokom.
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4. Ob~inski odbori

28. ~len
Ob~inski svet ima naslednje ob~inske odbore:
– ob~inski odbor za urejanje prostora in varstvo okolja;
– ob~inski odbor za dru‘bene dejavnosti;
– ob~inski odbor za preskrbo, trgovino, gostinstvo in

turizem;
– ob~inski odbor za kmetijstvo in gozdarstvo in
– ob~inski odbor za re{evanje in za{~ito.
Ob~inski odbor ima najmanj tri in najve~ devet ~lanov.
Ob~inski odbori so sestavljeni iz ~lanov ob~inskega

sveta in ob~anov.
Predsednik ob~inskega odbora je ~lan sveta.

29. ~len
Ob~inski odbor v okviru svojega delovnega podro~ja:
– predlaga svetu sprejem odlo~itev iz njegove pristojno-

sti in
– pripravlja in predlaga sprejem pravilnika in drugih

aktov iz svoje pristojnosti.

30. ~len
Na predlog najmanj ~etrtine svojih ~lanov lahko ob~in-

ski svet izre~e nezaupnico ob~inskemu odboru.

31. ~len
^lane ob~inskega odbora izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ob~anov. Predsednika ob~inskega odbora
izvolijo ~lani odbora izmed sebe z ve~ino glasov vseh ~lanov
odbora. Za predsednika je lahko izvoljen le ~lan, ki je iz vrst
svetnikov.

O izvolitvi ~lanov odbora se glasuje javno ali tajno na
podlagi liste kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki so
jih predlagali najmanj trije ~lani sveta. Kandidate iz vrst
ob~anov lahko predlagajo krajevne skupnosti.

32. ~len
^lani ob~inskega odbora so izvoljeni, ~e je za kandidat-

no listo glasovala ve~ina ~lanov ob~inskega sveta.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji volijo ~lani odbora posami~no na podlagi javnega
glasovanja. ^e na ta na~in niso izvoljeni ~lani odbora, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~-
no glasovanje na isti seji ob~inskega sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov odbora, se glasovanje ponovi na na-
slednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih ~lanov
odbora.

5. Nadzorni odbor

33. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov.
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una in
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

34. ~len
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov.

^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste
kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sve-
ta. Listo kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na
podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave in drugi javni uslu‘benci
ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki prora~un-
skih sredstev.

6. @upan

35. ~len
Ob~ina ima ‘upana in po potrebi enega pod‘upana.
@upan opravlja svojo funkcijo praviloma nepoklicno.
@upan je izvoljen na neposrednih tajnih volitvah, pod-

‘upana pa voli in razre{uje ob~inski svet z ve~ino glasov
vseh ~lanov sveta.

36. ~len
@upan ima poleg zakonskih {e naslednje pristojnosti:
– predlaga imenovanje tajnika in lahko predlaga njego-

vo razre{itev;
– vodi, nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave;
– odlo~a o izlo~itvi tajnika ob~ine v upravnem postopku

in
– opravlja druge naloge, dolo~ene s tem statutom in

drugimi predpisi.

37. ~len
@upan ima pravico, da se udele‘uje sej ob~inskega sveta

in ob~inskih odborov, sej nadzornega odbora pa le na njego-
vo povabilo.

38. ~len
Pod‘upan nadome{~a ‘upana v njegovi odsotnosti v

obsegu pooblastil, ki mu jih da ‘upan ter opravlja druge
naloge po pooblastilu ‘upana. Funkcija pod‘upana je pravi-
loma nepoklicna.

IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

39. ~len
Ob~ani lahko ustanovijo novo krajevno skupnost na

obmo~ju dela naselja ter na obmo~ju enega ali ve~ naselij.
Krajevna skupnost se lahko zdru‘i z drugo krajevno

skupnostjo, o ~emer odlo~ata obe skupnosti.
Del naselja, eno ali ve~ naselij se lahko odcepi od ene in

priklju~i k drugi krajevni skupnosti, o ~emer odlo~ata obe
skupnosti.

Odlo~itve iz tega ~lena se sprejema z referendumom.

40. ~len
Pobudo za ustanovitev in druge statusne spremembe

krajevne skupnosti daje zbor ob~anov krajevne skupnosti ali
svet krajevne skupnosti.

Svet krajevne skupnosti mora o pobudi za ustanovitev
skupnosti, za zdru‘itev z drugo skupnostjo ali spremembo
obmo~ja skupnosti oziroma za odcepitev ali priklju~itev dela
obmo~ja skupnosti k drugi skupnosti, na teh obmo~jih orga-
nizirati javno razpravo na zborih ob~anov.

V javni razpravi iz prej{njega odstavka tega ~lena je
treba ugotoviti, ~e je pobuda utemeljena s prostorskimi, zgo-
dovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kulturnimi razlogi, in
~e je v interesu prebivalcev.
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41. ~len
Krajevna skupnost je konstituirana, ko je izvoljen svet

in sprejet statut skupnosti.

42. ~len
Krajevna skupnost ima svoj statut, ki ga sprejme svet

skupnosti.

43. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki

se izvoli s tajnim glasovanjem.
Svet volijo volivci s stalnim bivali{~em v krajevni skup-

nosti za {tiri leta.

44. ~len
Glede na na~in dela sveta krajevne skupnosti se smisel-

no uporabljajo dolo~be tega statuta, ki urejajo na~in dela
ob~inskega sveta. Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s
poslovnikom.

45. ~len
^lani sveta krajevne skupnosti izvolijo izmed sebe pred-

sednika in podpredsednika.
Svet krajevne skupnosti imenuje tajnika, ki pomaga

predsedniku sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in oprav-
lja druge naloge po nalogu predsednika.

46. ~len
Krajevna skupnost skrbi za urejanje komunalne dejav-

nosti na svojem obmo~ju, in sicer:
– za vodovod in kanalizacijo,
– za krajevne ceste in lokalne poti
– za pokopali{~a in
– izdaja soglasja k lokacijskim in gradbenim dovolje-

njem ter za postopke, za katere je potrebna priglasitev del.

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO^ANJA OB^ANOV

47. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

1. Zbor ob~anov

48. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino, za eno ali

ve~ krajevnih skupnosti ali za va{ke skupnosti.

49. ~len
Ob~ani na zborih ob~anov:
– razpravljajo o zadevah lokalne samouprave;
– razpravljajo o delu ob~inskih organov oz. o delu orga-

nov krajevne skupnosti;
– razpravljajo o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti;
– dajejo mnenja oziroma pobude o zadevah iz prej{njih

alinej in
– opravljajo druge zadeve, dolo~ene s tem statutom in

drugimi predpisi.

50. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj petih odstotkov

volivcev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi
na pobudo najmanj petih odstotkov volivcev v tej skupnosti
ali na pobudo njenega sveta.

2. Referendum

51. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva deset odstotkov volivcev v ob~ini.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

52. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena s tem statutom, veljajo dolo~be zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se
smiselno uporablja tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

53. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{eta svetovalni

referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da
se ugotovi volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj petih odstotkov volivcev v ob~ini oziroma krajevni
skupnosti.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.

3. Ljudska iniciativa

54. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih orga-
nov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov, mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in ljudski iniciativi, ki ureja ljudsko iniciativo.

VI. ORGANIZACIJA OB^INSKE UPRAVE

55. ~len
Organizacija ob~inske uprave je na predlog ‘upana do-

lo~ena s tem statutom. @upan lahko predlaga spremembo
organizacije ob~inske uprave, dolo~ene s tem statutom. Po-
drobnej{a organizacija ob~inske uprave se lahko na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.

56. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.
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Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob-
~inske uprave, ki ga na predlog ‘upana imenuje ob~inski
svet.

@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-
nih aktov poslovanja.

57. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja:
– ob~inski urad, v okviru katerega se lahko ustanavljajo

oddelki za izvajanje dolo~enih nalog uprave.
Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~in-

ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske

dejavnosti na svojem obmo~ju.

58. ~len
Za delo urada je tajnik odgovoren ‘upanu.

59. ~len
Z odlokom ob~inskega sveta se na predlog ‘upana usta-

novijo ob~inski upravni organi, upravne organizacije in stro-
kovne slu‘be ter podrobneje uredijo vpra{anja v zvezi z
njihovo organizacijo in dolo~ijo njihova delovna podro~ja.

60. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovni tehni~ni de-

lavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter
na~rtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju, ki ju
sprejmeta ob~inski svet, dolo~i ‘upan.

61. ~len
Ob~inska uprava izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in

navodila, ki jih izdajata ob~inski svet in ‘upan po pooblastilu
sveta.

Uprava izvr{uje tudi zakone in druge predpise dr‘ave,
kadar ob~inska uprava v skladu z zakonom odlo~a o upravnih
stvareh iz dr‘avne pristojnosti.

62. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odlo~anje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

63. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih predpi-
sih, dolo~enih z zakonom.

64. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

65. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne in usposobljenosti za dejanja v

upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-
ljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in tem statutu.

Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

66. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itve ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

67. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo

vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradne
osebe tajnik.

68. ~len
Funkcija tajnika je poklicna.
Mandatna doba tajnika je {tiriletna in je vezana na man-

dat ob~inskega sveta.

VII. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

69. ~len
Ob~ina po potrebi organizira javne slu‘be.
Ob~ina skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo;
– plakatiranje in okra{evanje naselij;
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost;
– urejanje lokalnih, komunalnih cest in poti;
– deratizacijo in dezinfekcijo in
– druge zadeve, pomembne za ob~ino.

70. ~len
Za izvajanje nalog iz prej{njega ~lena lahko ustanavlja

ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.

71. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni zavod.

VIII. AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti

72. ~len
Ob~ina ureja zadeve iz svoje pristojnosti s statutom,

poslovnikom, odloki, odredbami, pravilniki, navodili in dru-
gimi splo{nimi akti, ki jih dolo~a zakon ali drugi predpisi.
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73. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

74. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki ga sprejme svet

z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta.

75. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

76. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja ob~inske uprave in dolo~a na~in nji-
hovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

77. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

78. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka o procesu njenega izvr{evanja.

79. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

80. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je prejet, ~e zanj glasuje ve~ina vseh
~lanov ob~inskega sveta.

81. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘u-

pan, ob~inski odbor ali najmanj pet odstotkov volivcev v
ob~ini.

Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku ob~in-
skega sveta.

82. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

83. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah ob~inskega sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah ob~inskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

84. ~len
Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog odloka ~la-

nom ob~inskega sveta in ‘upanu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 15 dni pred dnem, dolo~enim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

85. ~len
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka  ter o ciljih in na~elih ter
temeljnih re{itvah predlaganega odloka.

V drugi obravnavi razpravlja ob~inski svet po vrstnem
redu o vsakem ~lenu predlaganega odloka in o naslovu odlo-
ka. Ko ob~inski svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu
predloga odloka, ~lani ob~inskega sveta o njem glasujejo. Na
koncu ~lani ob~inskega sveta glasujejo {e o naslovu odloka
in o predlogu odloka v celoti.

86. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov,
lahko ob~inski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

O uporabi hitrega postopka odlo~i ob~inski svet na za-
~etku seje pri dolo~anju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.

87. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani ob~inskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo‘en ~lanom ob~inskega sveta
najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim za sejo ob~inskega
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma.

Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena ~etr-
tina ~lanov ob~inskega sveta.

88. ~len
Amandma, ~len odloka, naslov odloka in odlok v celoti

je sprejet, ~e zanj na seji ob~inskega sveta, na kateri je
navzo~ih najmanj polovica ~lanov, glasuje ve~ina navzo~ih
~lanov.

89. ~len
O predlogih drugih splo{nih aktov, razen ob~inskega

prora~una, razpravlja in odlo~a ob~inski svet na eni obravnavi.

90. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati petnajsti dan po
objavi (~e ni v njih druga~e dolo~eno).
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2. Posami~ni akti

91. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti - sklepom in odlo~bo - odlo~a ob~i-

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

92. ~len
Organi ob~ine odlo~ajo o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izdajo organi
ob~inske uprave v upravnem postopku odlo~a na drugi stop-
nji ‘upan.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

IX. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

93. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gos-

podar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvah in odtujitvah pre-

mi~nin in nepremi~nin.

94. ~len
Ob~ina financira lokalne zadeve javnega pomena iz last-

nih virov, sredstev dr‘ave in zadol‘itev.

95. ~len
Lastni viri ob~ine so:
– davki in druge dajatve
– dohodki od njenega premo‘enja in
– drugi viri.

96. ~len
Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripa-

dajo ob~ini naslednji prihodki:
1. davek od premo‘enja;
2. davek na dedi{~ine in darila;
3. davek na dobitke od iger na sre~o;
4. davek na promet nepremi~nin;
5. drugi davki, dolo~eni z zakonom in
6. upravne takse in posebne takse za uporabo igralnih

avtomatov zunaj igralnic
Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripa-

dajo ob~ini tudi prihodki iz dohodnine, v vi{ini dolo~eni z
zakonom.

97. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-
vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.

V ra~un financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zadol‘evanje ob~ine.

98. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabljajo, ~e so izpolnje-
ni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

99. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

100. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanje prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ pet odstotkov sprejetega prora~u-
na, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O
najetju posojila odlo~a ‘upan.

101. ~len
Za izdatke, ki v teko~em letu niso predvideni v prora~u-

nu ob~ine, je potrebno pridobiti soglasje ob~inskega sveta.

102. ~len
Dr‘ava je dol‘na zagotoviti ob~ini dodatna sredstva:
– za opravljanje nujnih nalog ob~ine,
– za financiranje nalog, ki jih prenese v opravljanje

ob~ini,
– za sofinanciranje lokalnih zadev javnega pomena, ka-

dar ima poseben interes za njen razvoj in
– za izravnavo z investicijskim vlo‘kom v skladu s pro-

gramom v ob~inah z najni‘jim standardom.

103. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno in

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo pravilom brez obveznosti vra~ila, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1., 2. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ob~inski svet. Z odlokom ob~ine je lahko dolo~eno,
da ‘upan odlo~a o uporabi sredstev za namene iz 1. to~ke
prvega odstavka do zneska, dolo~enega v prora~unu za teko-
~e leto.

104. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni

in dose‘eni dohodki, predvideni in dose‘eni odhodki ter pred-
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videna in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.
Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-

ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni ra~un.

Zaklju~ni ra~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do konca
marca teko~ega leta za preteklo leto.

105. ~len
Ob~ina se sme zadol‘iti z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘iti v tujini, razen na podlagi

zakona.

106. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke od igre na sre~o,
– davek od prometa nepremi~nin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.
Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi

del prihodkov iz dohodnine, v vi{ini, dolo~eni z zakonom.

107. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda,
– prihodki uprave,
– drugi dohodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski

svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.

108. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzoruje ‘upan ali tajnik in

nadzorni odbor.

X. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE IN
[IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

109. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s
predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~ine,
posega v njene pravice.

110. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi ureja razmere, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali

druga ob~ina posega v njeno pristojnost.

111. ~len
@upan oziroma ob~inski odbor po pooblastilu ob~inske-

ga sveta lahko kot stranka v upravnem sporu spodbijata kon-
kretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr‘avni organi
izvr{ujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko spro‘ita tudi,
~e oseba javnega in zasebnega prava z dokon~nimi upravni-
mi akti uveljavlja pravice na {kodo javnih koristi ob~ine.

112. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih, oziroma ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

113. ~len
Ob~inski odbori so dol‘ni za potrebe ob~inskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajo~ih se predpisov, ki se
ti~ejo koristi ob~ine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
ob~inski svet svoje mnenje, ki ga po{lje Dr‘avnemu zboru.

Ob~ina odlo~a s posami~nimi akti o upravnih sporih,
in to:

– o upravnih stvareh iz svoje izvirne pristojnosti;
– o upravnih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in
– o upravnih stvareh na podlagi javnih pooblastil.

XI. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO IN
DRUGO SODELOVANJE

114. ~len
Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov

sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh ali ve~
ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje zadev
{ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva ve~ina
navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem povezo-
vanju izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova volja.

XII. SPREMEMBE STATUTA

115. ~len
Obrazlo‘eno pobudo za spremembo tega statuta lahko

da ‘upan ali najmanj ena ~etrtina ~lanov ob~inskega sveta.
Kadar ni sam pobudnik, pobudo obravnava ustrezen

ob~inski odbor in jo s svojimi stali{~i posreduje ob~inskemu
svetu, ki odlo~i o uvedbi postopka za spremembo statuta.

V kolikor ob~inski svet sprejme sklep o uvedbi postop-
ka za spremembo statuta, dolo~i komisijo za pripravo osnut-
ka spremembe statuta.

XIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

116. ~len
V obdobju uveljavitve predpisov, ki bodo urejali delov-

na razmerja funkcionarjev in delavcev v ob~ini, se smiselno
uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja funkcionar-
jev in delavcev v dr‘avnih organih, ~e ta statut ali drug
predpis ne dolo~a druga~e.

117. ~len
V  {estdesetih dneh po objavi tega statuta v Uradnem

listu se izvedejo tajne volitve v organe vseh krajevnih skup-
nosti na obmo~ju ob~ine.
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118. ~len
Ta statut za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Dobrova, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Dobrova - Horjul -
Polhov Gradec

Anton Gerjolj l. r.

2. ~len
Ob~inska uprava v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine v

skladu z zakoni, drugimi predpisi in statutom Ob~ine Dol pri
Ljubljani samostojno opravlja upravne, strokovno tehni~ne,
organizacijske, razvojne in druge naloge iz svoje pristojnosti
ter izvr{uje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

3. ~len
Funkcije, polo‘aj, pravice in obveznosti ob~inske upra-

ve ter njen odnos do ‘upana, ob~inskega sveta, ter ob~anov
dolo~a zakon in statut Ob~ine Dol pri Ljubljani.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODRO^JA
OB^INSKE UPRAVE

4. ~len
Ob~inska uprava je organizirana kot enoten ob~inski

urad, ki opravlja njene upravne naloge in je individualno
voden.

V sestavi ob~inskega urada delujejo strokovne slu‘be
oziroma strokovnjaki za delovna podro~ja ob~inske uprave.

5. ~len
Ob~insko upravo usmerja in nadzoruje ‘upan, vodi pa

jo tajnik ob~ine. Tajnik je za svoje delo in delo urada odgo-
voren ‘upanu in ob~inskemu svetu, ki ga na predlog ‘upana
imenuje in razre{uje.

6. ~len
Za potrebe nemotenega funkcioniranja ob~ine in njenih

organov ter izvajanje nekaterih strokovnih nalog iz pristojno-
sti ob~ine se lahko izvedba teh nalog poveri strokovnim
zunanjim sodelavcem ali organizacijam in o tem sklene po-
godba, ki jo podpi{e ‘upan, oziroma sprejme ustrezen akt o
sklenitvi koncesije, ki ga sprejme ob~inski svet.

7. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan.

8. ~len
Ob~inska uprava opravlja naloge na podro~jih:
– financ,
– pravnih, kadrovskih in splo{nih zadev,
– pred{olske vzgoje, izobra‘evanja ter {porta,
– kulture in raziskovalne dejavnosti,
– zdravstvenega in socialnega varstva,
– gospodarske dejavnosti in turizma,
– gospodarskih javnih slu‘b in prometa
– prostora in okolja,
– gospodarjenja z nepremi~ninami,
– stanovanjskega gospodarstva,
– varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami,
– in{pekcij.
Ob~inska uprava opravlja:
– strokovne in organizacijske naloge ter administrativ-

no tehni~na opravila za ‘upana, ob~inski svet ter za njegove
odbore, komisije in druga delovna telesa,

– strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi in
ljudsko iniciativo ter

– druge naloge iz ob~inske pristojnosti, ki so dolo~ene z
zakoni in drugimi predpisi.

DOL PRI LJUBLJANI

2015.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94, 45/94) in 13. ~lena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji{~a (Uradni list SRS,
{t. 32/86, 46/88 in 39/89) je Ob~inski svet ob~ine Dol pri
Ljubljani na 5. seji dne 28. marca 1995 sprejel

S K L E P
o vrednosti to~ke za izra~un nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji{~a za leto 1995

1. ~len
Vrednost to~ke za izra~un nadomestila za uporabo stavb-

nega zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Dol pri Ljubljani za leto
1995 zna{a 0,0587 SIT.

2. ~len
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od 1. januarja 1995.

[t. 35/95
Dol pri Ljubljani, dne 28. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

2016.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-65,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95), 51. ~lena statuta Ob~ine Dol pri Ljublja-
ni, je Ob~inski svet ob~ine Dol pri Ljubljani na predlog
‘upana na 8. seji dne 27. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnih podro~jih ob~inske uprave

Ob~ine Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a organizacijo in delovna podro~ja ob-

~inske uprave Ob~ine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: ob-
~inska uprava) in odlo~anje o upravnih stvareh.
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III. ODLO^ANJE O UPRAVNIH STVAREH

9. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz izvirne

pistojnosti ob~inske uprave in iz prenesene dr‘avne pristoj-
nosti izdaja odlo~be na prvi stopnji tajnik ob~inske uprave.

10. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

odlo~a ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz

dr‘avne pristojnosti na prvi stopnji izdaja ob~inska uprava,
odlo~a ministrstvo, pristojno za ustrezno podro~je.

11. ~len
@upan oziroma tajnik lahko pooblasti delavce uprave,

ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje o upravnih
stvareh, za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje
celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih stvareh.

12. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan oziroma tajnik.

IV. KON^NE DOLO^BE

13. ~len
@upan izda sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upra-

vi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.

14. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na obmo~ju

Ob~ine Dol pri Ljubljani veljati odlok o organizaciji in delov-
nem podro~ju upravnih organov mesta Ljubljana (Uradni list
SRS, {t. 13/82, 15/85, 51/86, 28/89 in Uradni list RS, {t 26/90
in 32/91), odlok o sekretariatu Skup{~ine mesta Ljubljane
(Uradni list SRS, {t. 13/82), odlok o ob~inskih upravnih orga-
nih in strokovnih slu‘bah ob~ine Ljubljana Be‘igrad (Uradni
list RS, {t. 43/90), odlok o sekretariatu Skup{~ine ob~ine Ljub-
ljana Be‘igrad (Uradni list RS, {t. 43/90) ter odlok o ob~inskih
upravnih organih in strokovnih slu‘bah ob~ine Ljubljana Mo-
ste-Polje (Uradni list RS, {t. 27/90, 15/91).

15. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 170/95
Dol pri Ljubljani, dne 27. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

R E D N E  V O L I T V E
v organe krajevnih skupnosti Ob~ine Gornji Petrovci

1. Redne volitve predsednika in ~lanov sveta krajevnih
skupnosti Gornji Petrovci, Kri‘evci in [ulinci v Ob~ini Gor-
nji Petrovci bodo 24. 9. 1995. Tega dne bodo ob~ani tudi
volili presednika in ~lane va{kih skupnosti.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim za~nejo te~i roki za
volilna opravila, se {teje 24. 7. 1995.

3. Za izvedbo volitev skrbi Ob~inska volilna komisija
ob~ine Gornji Petrovci.

[t. 008-1/95
Gornji Petrovci, dne 11. julija 1995.

@upan
Ob~ine Gornji Petrovci
Franc [lihthuber l. r.

GORNJI PETROVCI

2017.

Na podlagi 1. odstavka 111. ~lena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 2/94 in 33/94) in 35. ~lena
statuta Ob~ine Gornji Petrovci razpisujem

KAMNIK

2018.

Na podlagi 30. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, {t. 35/85) sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka na delu KS ̂ rna pri Kam-
niku (Uradni list RS, {t 32/95 ) in izida referenduma z dne 2.
7. 1995 objavljamo

S K L E P
o uvedbi samoprispevka na delu obmo~ja Krajevne

skupnosti ^rna pri Kamniku

1. ~len
Za del obmo~ja Krajevne skupnosti ^rna pri Kamniku

se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvaja-
nja srednjero~nih programov dela.

Referendum se razpi{e za vasi: Gozd, Kali{e, Kriv~evo,
Podlom, Podstudenec, Smre~je v ^rni, Zavrh pri ^rnivcu in
@aga.

2. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje 4 let, od 1. 8. 1995

do 31. 7. 1999.

3. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

za:
– financiranje izgradnje mrli{ke ve‘ice in pokopali{~a,
– ureditev javne razsvetljave v naselju Kali{e,
– teko~e vzdr‘evanje va{kih cest in poti v KS,
– funkcionalne izdatke in sofinanciranje dru{tev.

4. ~len
Za uresni~enje programa je potrebno 5,150.000 SIT, s

samoprispevkom pa bo predvideno zbranih 2,450.000 SIT.
Sredstva, ki bodo zaradi valoriziranih prihodkov zbrana

v vi{jem znesku, kot je dolo~en v prvem odstavku tega ~lena
bodo uporabljena v skladu s sprejetim programom.

Dinamika izvajanja programa samoprispevka se bo do-
lo~ala z letnimi plani.
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Denar zbran v ~asu zbiranja samoprispevka se ve‘e pri
LB ali drugih finan~nih organizacijah.

5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in krajani,

ki stalno prebivajo na delu obmo~ja Krajevne skupnosti ̂ rna
pri Kamniku za vasi: Gozd, Kali{e, Kriv~evo, Podlom, Pod-
studenec, Smre~je v ̂ rni, Zavrh pri ̂ ernivcu in @aga:

1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mese~no od oseb-
nih dohodkov, zmanj{anih za davke in prispevke osebnega
dohodka,

2. upokojenci po stopnji 2% od pokojnine mese~no, ki
je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanj{ane za
prispevke in davke,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 2% mese~no od bruto osnove
za obra~un prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

4. zavezanci katerim se davek odmerja od popoldanske
obrti po stopnji 2% od dav~ne osnove - dobi~ka, zmanj{ane
za odmerjene davke,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za prilo‘nostno
opravljanje storitev po stopnji 2% od dav~ne osnove, zmanj-
{ane za odmerjene davke,

6. delovni ljudje in krajani, lastniki zemlji{~ v krajevni
skupnosti ̂ rna, ki imajo stalno bivali{~e na obmo~ju krajev-
ne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih
povr{in po stopnji 6%.

6. ~len
Samoprispevek se ne pla~uje od prejemkov iz socialno

varstvene pomo~i, od priznavalnin, od invalidnine in od dru-
gih prejemkov po predpisih o voja{kih invalidih in civilnih
invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro,
od dodatka za pomo~ in postre‘bo, od pokojnine ki ne prese-
ga zneska najni‘je pokojnine za polno pokojninsko dobo, od
starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kme-
tov, od {tipendij u~encev in {tudentov ter od nagrad ki jih
prejemajo {tudenti in u~enci na proizvodnem delu oziroma
na delovni praksi.

Samoprispevek se ne pla~uje od osebnega dohodka de-
lavcev in drugih ob~anov, ki ne presega zneska osebnega
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delav-
ca; dolo~enega z zakonom.

Znesek obra~unanega in odtegnjenega samoprispevka
od pokojnine oziroma od osebnega dohodka delavcev in dru-
gih delovnih ljudi na sme biti ve~ji od razlike med priznano
pokojnino in pokojnino, ki ne presega najni‘je pokojnine za
polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delav-
ca, dolo~enega z zakonom.

7. ~len
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo

obra~unavali in odtegovali izpla~evalci.
Zavezancem iz 3. do 6. to~ke 5. ~lena tega sklepa pa bo

obra~unavala in odtegovala republi{ka uprava za javne pri-
hodke.

8. ~len
Zavezancem, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samopris-

pevka v roku, se samoprispevek izterja po predpisih, ki velja-
jo za izterjavo prispevkov in davkov ob~anov.

9. ~len
S samoprispevkom zbrana sredstva se zbirajo na poseb-

nem ‘iro ra~unu krajevne skupnosti, {t. 50140-842-043-82154

- samoprispevek za del obmo~ja Krajevne skupnosti ̂ rna pri
Kamniku.

10. ~len
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-

nem ra~unu, bo upravljal Svet Krajevne skupnosti ^rna pri
Kamniku, ki je tudi odgovoren za zbiranje in pravilno in
namensko uporabo sredstev.

Svet krajevne skupnosti je dol‘an o zbranih in porablje-
nih sredstvih najmanj enkrat letno poro~ati na zboru delovnih
ljudi in ob~anov.

11. ~len
Pravilnost obra~unavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolirata Agencija za pla~ilni promet in Republi{ka upra-
va za javne prihodke.

12. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v

Uradnem listu RS ter za~ne veljati dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti

^rna pri Kamniku
Anton Dolin{ek l. r.

2019.

Na podlagi 8. ~lena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka na delu obmo~ja KS ̂ rna
pri Kamniku (Uradni list RS, {t. 32/95) daje volilna komisija
Krajevne skupnosti ̂ rna pri Kamniku

P O R O ^ I L O

o izidu glasovanja na referendumu dne 2. 7. 1995 za
uvedbo samoprispevka na delu obmo~ja Krajevne

skupnosti ^rna pri Kamniku za vasi: Gozd, Kali{e,
Kriv~evo, Podlom, Podstudenec, Smre~je v ̂ rni, Zavrh

pri ^rnivcu in @aga

I
Na delu obmo~ja Krajevne skupnosti ̂ rna pri Kamniku

za vasi: Gozd, Kali{e, Kriv~evo, Podlom, Podstudenec,
Smre~je v ^rni, Zavrh pri ^rnivcu in @aga so bili na referen-
dumu dne 2. 7. 1995 ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 395 glasovalcev,
2. zaradi odsotnosti v tujini in napak v volilnem imeni-

ku se glasovanja ni udele‘ilo 18 krajanov,
3. pri ugotavljanju izida glasovanja je bilo upo{tevano

377 glasovalcev,
4. na referendumu je glasovalo 208 krajanov ali 55,2%,
5. za uvedbo samoprispevka je glasovalo 158 krajanov

ali 75,9%,
6. proti je glasovalo 50 krajanov ali 24,1%,
7. glasovanja se ni udele‘ilo 169 krajanov ali 44,8%.

II
Volilna komisija Krajevne skupnosti ̂ rna pri Kamniku

na podlagi ugotovljenega izida glasovanja in 49. ~lena zako-
na o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t.
15/94) ugotavlja, da je v KS ^rna pri Kamniku sprejeta
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odlo~itev za uvedbo samoprispevka na delu obmo~ja KS
^rna pri Kamniku za vasi: Gozd, Kriv~evo, Kali{e, Podlom,
Podstudenec, Smre~je v ̂ rni, Zavrh pri ̂ rnivcu in @aga.

^rna, dne 2. julija 1995.

Predsednik
volilne komisije
Peter Udov~ l. r.

50 DEM prera~unano v SIT, po srednjem te~aju Banke
Slovenije, vsako leto zavezanci, ki nimajo stalnega bivali{~a
na obmo~ju KS navedenem v 1. ~lenu, imajo pa na tem
obmo~ju hi{e, vinske kleti in druge objekte.

4. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v splo{ni volilni imenik in ob~ani, ki {e nimajo volil-
ne pravice pa so v delovnem razmerju.

5. ~len
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki

vsebuje naslednjo vsebino:

KRAJEVNA SKUPNOST RADOSLAVCI

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu KS Radoslavci za naselja
Godemarci, Radoslavci in Sitarovci dne 13. 8. 1995 o prene-
hanju krajevnega samoprispevka za naselja Godemarci, Ra-
doslavci in Sitarovci, ki je bil sprejet 22. 9. 1991, z veljav-
nostjo do 31. 10. 1996 in razpisu referenduma za krajevni
samoprispevek za naselja Godemarci, Radoslavci in Sitarov-
ci za dobo 5 let od 1. 11. 1995 do 31. 10. 2000, za asfaltiranje
4500 metrov krajevnih cest, sofinanciranje 490 metrov lokal-
ne ceste Radoslavci, Gaj{evci in za sofinanciranje izgradnje
vodovodnega omre‘ja v naselju Radoslavci in Sitarovci. Vi-
{ina samoprispevka bo zna{ala v denarju:

– 3% od neto pla~e oziroma nadomestila,
– 3% od izpla~anih pokojnin,
– 3% mese~no obrtniki od bruto zavarovalne osnove, od

katere pla~ujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje,

– 15% iz katastrskega dohodka, iz kmetijske dejavnosti
lastniki kmetijskih in gozdnih zemlji{~, ne glede na kraj
njihovega stalnega bivali{~a,

100 DEM prera~unano v SIT, po srednjem te~aju Banke
Slovenije, pla~ajo vsako leto v enkratnem znesku zavezanci z
obmo~ja navedenih naselij zaposleni v tujini,

50 DEM prera~unano v SIT, po srednjem te~aju Banke
Slovenije pla~ajo vsako leto zavezanci v enkratnem znesku,
ki nimajo stalnega bivali{~a na podro~ju KS Radoslavci,
imajo pa na tem obmo~ju hi{e, vinske kleti in druge objekte.

GLASUJEM
ZA PROTI

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da izpolni oziroma
obkro‘i besedo ZA, ~e se strinja oziroma besedo PROTI, ~e
se ne strinja s prenehanjem dosedanjega samoprispevka, ozi-
roma z uvedbo novega samoprispevka.

6. ~len
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo

dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

7. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-

ka opravlja Svet Krajevne skupnosti Radoslavci, ki je dol‘an
vsako leto poro~ati ob~anom na zboru o zbranih in porablje-
nih sredstvih.

8. ~len
Svet KS Radoslavci je pristojen, da lahko med letom

dolo~a drugo stopnjo samoprispevka iz katastrskega dohod-

LJUTOMER

2020.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) ter 3. in 56. ~lena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Radoslavci, je Svet Krajevne
skupnosti Radoslavci dne 10. 7. 1995 po predhodni odlo~itvi
delovnih ljudi in ob~anov Krajevne skupnosti Radoslavci
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o prenehanju krajevnega

samoprispevka za naselja Godemarci, Radoslavci in
Sitarovci, kateri je bil sprejet dne 22. 9. 1991 z

veljavnostjo do 31. 10. 1996 in razpisu referenduma za
redni krajevni samoprispevek za naselja Godemarci,

Radoslavci in Sitarovci v KS Radoslavci

1. ~len
Uveden krajevni samoprispevek preneha s 1. 11. 1995,

hkrati se razpi{e referendum za krajevni samoprispevek za
naselja Godemarci, Radoslavci in Sitarovci, in sicer za dobo
5 let od 1. 11. 1995 do 31. 10. 2000.

Samoprispevek se uvede v denarju za sofinanciranje
asfaltiranja krajevnih cest v naseljih Godemarci, Radoslavci
in Sitarovci v skupni dol‘ini 4500 metrov, sofinanciranje
asfaltiranja lokalne ceste Radoslavci–Gaj{evci v dol‘ini 490
metrov in za sofinanciranje izgradnje vodovodnega omre‘ja
v vasi Radoslavci–Sitarovci.

2. ~len
Za izvr{itev programa bo potrebno 66,000.000 SIT. Vi-

{ina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, zna{a
16,000.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi
krajanov po pogodbah in sredstvi {ir{e dru‘bene skupnosti.

3. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki imajo stalno bivali{~e na obmo~ju naselij Godemarci,
Radoslavci in Sitarovci, in sicer v vi{ini:

3% od neto pla~e oziroma nadomestila,
3% od izpla~ane pokojnine,
3% mese~no obrtniki od bruto zavarovalne osnove, od

katere pla~ujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje,

15% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
lastniki kmetijskih in gozdnih zemlji{~ na podro~ju KS Ra-
doslavci, neglede na kraj njihovega stalnega bivali{~a,

100 DEM prera~unano v SIT, po srednjem te~aju Banke
Slovenije, vsako leto zavezanci z obmo~ja navedenih naselij
v 1. ~lenu zaposleni v tujini,
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ka, kolikor bi se med referendumskim obdobjem spremenila
osnova za pla~ilo samoprispevka, tako da se ohrani sedanja
realna vrednost samoprispevka.

Radoslavci, dne 17. julija 1995.

Predsednik Sveta
Krajevne skupnosti Radoslavci

Emil Raku{a l. r.

7. ~len
Ob~inski svet izvaja nadzor nad pravilno in smotrno

porabo prora~unskih sredstev. Porabniki so dol‘ni ‘upanu
po{iljati finan~ne na~rte, zaklju~ne ra~une in vse druge po-
trebne podatke o sredstvih in o izvr{evanju delovnih nalog.

@upan vsaj enkrat letno poro~a ob~inskemu svetu o
realizaciji planov prora~unskih porabnikov in o uporabi sred-
stev za te namene.

8. ~len
Splo{ni in posebni del prora~una sta sestavni del tega

odloka.

9. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

[t. 403-36/95
Metlika, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Metlika
Jo‘e Mihel~i~ l. r.

METLIKA

2021.

Na podlagi 43. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94), 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a
RS, 45/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS in Uradni list RS,
{t. 57/94), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 14/95) in 17. ~lena
statuta Ob~ine Metlika, je Ob~inski svet ob~ine Metlika na
seji dne 29. 6. 1995 sprejel

 O D L O K
o prora~unu Ob~ine Metlika za leto 1995

1. ~len
Prihodki ob~inskega prora~una za leto 1995 zna{ajo:

SIT
- skupni prihodki 355,237.648
- razporejeni prihodki 355,237.648.

2. ~len
Od prihodkov ob~inskega prora~una pripada rezervne-

mu skladu 0,5% prora~unskih prihodkov.

3. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan Ob~ine

Metlika.
@upan je poobla{~en, da usklajuje prora~un zaradi infla-

cijskih gibanj, skladno z republi{kimi izhodi{~i.

4. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o najetju posojil iz

sredstev rezerv, da odlo~a o uporabi sredstev teko~e prora-
~unske rezerve in dajanju posojil plasmajev iz sredstev pro-
ra~una.

5. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se med letom delijo ena-

komerno med porabnike, razen ~e z ustreznim aktom ob~in-
skega sveta ni druga~e dolo~eno. Porabnikom se sredstva
nakazujejo na ustrezne ra~une, vsa ostala sredstva se koristi-
jo neposredno iz prora~una.

6. ~len
Prora~unski porabniki morajo organizirati izvr{evanje

del in nalog iz svojega delovnega podro~ja v mejah sredstev
odobrenim s prora~unom. Sredstva se smejo uporabljati le za
namene, za katere so dana. Porabniki ne smejo na ra~un
ob~inskega prora~una prevzemati obveznosti, ki presegajo
zneske dolo~ene s prora~unom.

MORAVSKE TOPLICE

2022.

Na podlagi 3. ~lena zakona o financiranju ob~ine (Urad-
ni list RS, {t. 80/94), 57. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in 20. ~lena statuta
Ob~ine Moravske Toplice (Uradni list RS, {t. 33/95) je Ob-
~inski svet ob~ine Moravske Toplice na seji dne 4. julija
1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Moravske Toplice za leto 1995

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una

Ob~ine Moravske Toplice za leto 1995 (v nadaljnjem besedi-
lu: prora~un), upravljanje s prihodki in odhodki prora~una ter
ob~inskim premo‘enjem.

2. ~len
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.

3. ~len
Po bilanci prora~unskih prihodkov in odhodkov za leto

1995 se dolo~ijo skupni prihodki in skupni odhodki prora~u-
na za leto 1995 v vi{ini 411,647.000 SIT.

Pri tem se v okviru rednih prihodkov prora~una, ki
dosegajo 411,647.000 SIT sredstva razporedijo za:
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– teko~o porabo v znesku 145,913.800 SIT
– investicijsko porabo 158,033.200 SIT
– namensko porabo 107,700.000 SIT

4. ~len
^e se med izvajanjem prora~una spremeni zaradi spre-

membe zakona, ob~inskega odloka ali sklepa Vlade Republi-
ke Slovenije obseg zagotovljene porabe za prora~un ob~ine
za teko~e leto, ‘upan ob~ine tako spremembo vnese v prora-
~un ob~ine za teko~e leto, ki s tem postane njegov sestavni
del.

5. ~len
Od vseh prihodkov ob~inskega prora~una Ob~ine Mo-

ravske Toplice se 0,5% izlo~i na rezervni sklad Ob~ine Mo-
ravske Toplice.

Sredstva rezerv po prej{njem odstavku se uporabljajo za
namene iz 12. ~lena zakona o financiranju ob~in.

II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORA^UNA

6. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una smejo upo-

rabljati sredstva le za namene, ki so dolo~eni v bilanci od-
hodkov tega prora~una. Sredstva se nakazujejo uporabni-
kom, ~e so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom
predpisani pogoji za uporabo sredstev.

7. ~len
Sredstva za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo za:
– sredstva za pla~e,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stro{ke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se med letom enako-

merno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziro-
ma uporabnike, do vi{ine dose‘enih prihodkov, ~e z odlokom
ali posebnim aktom organov ob~ine ni druga~e dolo~eno.

9. ~len
Uporabniki ob~inskega prora~una morajo izvr{evati svo-

je naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do vi{ine sred-
stev, ki so jim za te namene odobrena v ob~inskem prora~u-
nu. Na ra~un prora~una ne smejo brez soglasja ob~ine
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen
dolo~ena prora~unska sredstva.

10. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni Oddelku za prora~un,

finance in dru‘bene dejavnosti v okviru ob~inskega urada,
kot pristojnemu organu ob~ine, predlo‘iti predra~une in fi-
nan~ne na~rte za teko~e leto ter zaklju~ne ra~une za preteklo
leto do 31. 3. teko~ega leta.

11. ~len
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov prora~unskih

sredstev, ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja ‘upan in nadzorni odbor.

III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

12. ~len
V okviru teko~e porabe prora~una se za potrebe krajev-

nih in va{kih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov krajevnih in va{kih skupnosti,
– za pokrivanje stro{kov uli~ne javne razsvetljave,
– za po~astitev dneva starej{ih ob~anov.

13. ~len
V okviru investicijske porabe prora~una se za potrebe

krajevnih skupnosti v skladu z mo‘nostmi prora~una zago-
tavljajo sredstva za sofinanciranje programov na podro~ju:

– obnove in izgradnje va{kih cest do vi{ine 35% vred-
nosti po kon~ni situaciji,

– obnove in izgradnje sekundarnega vodovodnega
omre‘ja do vi{ine 35% vrednosti po kon~ni situaciji,

– obnove in izgradnje sekundarnega kanalizacijskega
omre‘ja do vi{ine 35% vrednosti po kon~ni situaciji,

– za investicije v druge komunalne objekte do 30%
vrednosti.

14. ~len
Krajevne skupnosti so dol‘ne pristojnemu oddelku ob-

~inskega urada predlo‘iti finan~ne na~rte za teko~e prora~un-
sko leto pred sprejemom ob~inskega prora~una oziroma naj-
pozneje do konca marca teko~ega leta.

Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotr-
nostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samopris-
pevka in drugih prihodkov krajevne skupnosti opravlja ob-
~inski urad - oddelek, pristojen za finance in prora~un in
‘upan.

IV. SREDSTVA REZERV

15. ~len
V prora~unu se zagotavljajo sredstva za teko~o prora-

~unsko rezervo v vi{ini 1,5% prihodkov prora~una.
Sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v prora~unu niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izka‘e, da v prora-

~unu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se

razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana{a-
jo, ~e tak{ne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan in o tem sproti seznanja ob~inski svet.

V. IZVR[EVANJE PRORA^UNA

16. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.

17. ~len
^e prora~unski prihodki pritekajo neenakomerno, se

lahko za za~asno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv ob~ine,
2. najame posojilo do 5% sprejeteta prora~una, ki mora

biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najetju posojila pod to~ko 2 tega ~lena, odlo~a ‘upan

oziroma ob~inski svet v skladu z dolo~ili statuta ob~ine.
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18. ~len
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica

je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ‘upan.

19. ~len
O dajanju poro{tev, dolo~enih v 19. ~lenu zakona o

financiranju ob~in, odlo~a ob~inski svet.

20. ~len
Uporabniki prora~una smejo oddati izvajalska dela brez

javnega razpisa, ~e pogodbena vrednost ne presega 500.000
SIT. Investicijska in investicijsko vzdr‘evalna dela in stori-
tve se oddajajo s pogodbo.

21. ~len
Sredstva za amortizacijo uporabnikom prora~unskih

sredstev se zagotavljajo v skladu z mo‘nostmi prora~una.

22. ~len
S prostimi denarnimi sredstvi na ‘iro ra~unu prora~una,

po na~elu dobrega gospodarja, upravlja ‘upan.

VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

23. ~len
Del prihodkov in odhodkov v skladu z delitvenimi raz-

merji med ob~inami na lo~enem ra~unu pri Mestni ob~ini
Murska Sobota v obdobju za~asnega financiranja v letu 1995
je sestavni del bilance prihodkov in odhodkov prora~una
ob~ine za leto 1995.

24. ~len
Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemlji{~

Ob~ine Moravske Toplice, opravlja dela, povezana s stavbni-
mi zemlji{~i, ‘upan in o tem sproti obve{~a ob~inski svet.

25. ~len
Po sprejetju premo‘enjske delitvene bilance ob~in -

pravnih naslednic dosedanje Ob~ine Murska Sobota, se pre-
se‘ki iz tega naslova vklju~ijo v bilanco prihodkov prora~una
Ob~ine Moravske Toplice za leto 1995 in se razporedijo v
skladu s sprejetimi sklepi.

26. ~len
Ra~unovodsko finan~na opravila za krajevne skupnosti

in administrativno tehni~na dela za organe krajevnih in va{-
kih skupnosti opravljajo zaposleni v ob~inskem uradu.

27. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.

[t. OS 25/95
Moravske Toplice, dne 4. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
[tefan Kuhar l. r.

Bilanca
prihodkov prora~una Ob~ine Moravske Toplice za leto

1995

Zap.
{t. Namen Znesek

1 2 3

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 223,780.000

1.1. Prihodki, ki se razporejajo med
republiko in ob~ino  81,972.000

1.1.1. Dohodnina  81,972.000
1.2. Prihodki, ki pripadajo ob~ini  18,700.000
1.2.1. Davek na dedi{~ine in darila  3,700.000
1.2.2. Davek na dobitke od iger na sre~o  12,000.000
1.2.3. Davek na promet nepremi~nin 2,000.000
1.2.4. Upravne takse  500.000

1.2.5. Taksa na igralne avtomate  500.000
1.3. Finan~na izravnava 123,108.000
1.3.1. Finan~na izravnava 123,108.000

2. PRIHODKI ZA DRUGE NAMENE 114,117.000
2.1. Davki in druge dajatve  99,900.000
2.1.1. Davek od premo‘enja  500.000
2.1.2. Prihodki od prodaje stavbnega zemlji{~a  55,000.000
2.1.3. Od{kodnina za spremembo namembnosti 6,000.000
2.1.4. Prihodki za degradacijo  500.000
2.1.5. Krajevna turisti~na taksa  35,000.000
2.1.6. Komunalna taksa  300.000
2.1.7. Ekolo{ka taksa  200.000
2.1.8. Pristojbina za vzdr‘evanje gozdnih cest  400.000
2.1.9. Pristojbina za vzdr‘evanje melioracij  2,000.000
2.2. Drugi prihodki  14,217.000
2.2.1. Lastni prihodki uprave 617.000

2.2.2. Prihodki od obresti 6,100.000
2.2.3. Od{kodnina za izkori{~anje rudnin  7,000.000
2.2.4. Vra~ila kreditov 300.000
2.2.5. Drugi prihodki 200.000
3. PRIHODKI OD PREMO@ENJA 1,050.000
3.1. Najemnine  50.000
3.2. Prihodki od premo‘enja 1,000.000
4. PRIHODKI IZ NASLOVA

SOFINANCIRANJ  72,700.000
4.1. Sredstva ministrstva za {olstvo  30,000.000
4.2. Sredstva za demografsko ogro‘ene  32,000.000
4.3. Namenska sredstva iz leta 1994 5,000.000
4.4. Sredstva za sanacijo plazov 3,000.000
4.5. Sredstva po‘arnega sklada 2,700.000

SKUPAJ PRIHODKI 411,647.000

Bilanca
odhodkov prora~una Ob~ine Moravske Toplice za leto

1995

Zap.
{t. Namen Znesek

1 2 3

A) TEKO^A PORABA
I. SREDSTVA ZA DELO OB^INSKIH

ORGANOV IN ZAVODOV  69,105.000
01. Sredstva za delo ob~inskih organov  20,495.000
02. Sredstva za delo zavodov  48,610.000
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1 2 3

II. SOCIALNI TRANSFERJI,
DOTACIJE, SUBVENCIJE  53,617.000

03. Socialni transferji  16,980.000
04. Dotacije  3,000.000
05. Drugi skupni stro{ki na podro~ju

dru‘benih dejavnosti 18,637.000
06. Subvencije in intervencije v gospo-

darstvu  15,000.000
III. DRUGE JAVNE POTREBE IN

REZERVE  23,191.800
07. Sredstva za druge javne potrebe  16,091.800
08. Sredstva rezerv  7,100.000

SKUPAJ SREDSTVA TEKO^E
PORABE 145,913.800

B) INVESTICIJSKA PORABA
IV. INVESTICIJSKO VZDR@EVANJE  29,110.000
09. Investicijsko vzdr‘evanje na podro~ju

dru‘benih dejavnosti 7,710.000
10. Investicijsko vzdr‘evanje na podro~ju

gospodarske infrastrukture 20,900.000
11. Sredstva na podro~ju ekologije  500.000
V. INVESTICIJSKI ODHODKI 128,923.200
12. Investicije v gospodarski infrastrukturi  90,453.200
13. Investicije na podro~ju dru‘benih

dejavnosti  38,470.000
SKUPAJ SREDSTVA INVESTI-
CIJSKE PORABE 158,033.200
C) NAMENSKA PORABA

VI. DRUGA PRORA^UNSKA PORABA 107,700.000
14. Urejanje kmetijskih zemlji{~  6,000.000
15. Pridobivanje in urejanje stavbnih

zemlji{~  55,000.000
16. Poraba sredstev krajevne turisti~ne takse  35,000.000
17. Sredstva od izkori{~anja rudnin  7,000.000
18. Vzdr‘evanje melioracijskih sistemov  2,000.000
19. Sredstva po‘arnega sklada  2,700.000

SKUPAJ SREDSTVA NAMENSKE
PORABE 107,700.000
SKUPAJ PORABA PRORA^UNA 411,647.000

2. ~len
Sredstva za razvoj se lahko dodelijo enotam malega

gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamez-
niki ali kot podjetja v zasebni lasti in imajo sede‘ na obmo~ju
Mestne ob~ine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: prosilci).

3. ~len
Prosilec lahko pridobi sredstva za razvoj v obliki poso-

jila ali jamstva za dodeljeno ban~no posojilo.

4. ~len
Prednostni kriteriji dodelitve sredstev so naslednji:
a) vlaganje v razvoj enot malega gospodarstva na demo-

grafsko ogro‘enih obmo~jih ob~ine,
b) vlaganje v dejavnosti, ki omogo~ajo prestrukturira-

nje velikih sistemov,
c) vlaganje v dopolnilne dejavnosti v okviru razvojnih

programov ob~ine,
d) pove~anje zaposlovanja na osnovi novih programov

in samozaposlitev,
e) uvajanje sodobnih tehnologij v enote malega gospo-

darstva, ki so energetsko var~ne in ekolo{ko neopore~ne.

5. ~len
Sredstva za razvoj se dodeljujejo prednostno za projek-

te, ki so v zaklju~ni fazi izvedbe – prvenstveno za financira-
nje opreme, na podro~jih:

– proizvodnih dejavnosti,
– deficitarnih osebnih storitev,
– gostinstva in turizma (samo za celovito ponudbo v

gostinstvu in pove~anje posteljnih zmogljivosti).

II. POSOJILA

6. ~len
Prosilec lahko vlo‘i zahtevek za posojilo v vi{ini do

20% predra~unske vrednosti investicije.

7. ~len
Za pridobitev sredstev v obliki posojila mora prosilec

izdelati investicijski program v skladu z metodologijo pripra-
ve in preverjanja manj{ih investicijskih programov, ali po-
slovni na~rt za nalo‘be s skupno predra~unsko vrednostjo do
60.000 DEM.

8. ~len
Prosilec lahko pridobi sredstva za razvoj v obliki poso-

jila samo, ~e ima zagotovljene tudi ostale vire financiranja.
Dele‘ lastnih sredstev mora zna{ati najmanj 35% investicije.

9. ~len
Posojilo se odobri z valutno klavzulo (srednji te~aj DEM

Banke Slovenije). Vi{ina obrestne mere in rok za vra~ilo
posojila se dolo~i z razpisom za dodeljevanje sredstev za
razvoj.

III. JAMSTVA

10. ~len
Prosilec lahko sklad zaprosi za odobritev jamstva v

vi{ini od 50 do 75% vrednosti ban~nega posojila. Dodeljeno

NOVO MESTO

2023.

Na podlagi odloka o prora~unu Mestne ob~ine Novo
mesto za leto 1995 (Uradni list RS, {t. 41/95) je ‘upan
Mestne ob~ine Novo mesto sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju prora~unskih sredstev za pospe{evanje

razvoja malega gospodarstva v Mestni ob~ini Novo
mesto

I. SPLO[NI POGOJI

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ajo merila, pogoji in posto-

pek za dodeljevanje sredstev za pospe{evanje razvoja obrti in
podjetni{tva iz prora~una Mestne ob~ine Novo mesto (v na-
daljevanju: sredstev za razvoj).
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ban~no posojilo ne sme presegati 20% predra~unske vredno-
sti investicije.

Prednost pri odobritvi jamstva imajo z razpisom dolo~e-
ne dejavnosti.

IV. POSTOPEK

11. ~len
Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki

ga objavi Mestna ob~ina Novo mesto na podlagi odloka o
prora~unu Mestne ob~ine Novo mesto in sklepa ‘upana Mest-
ne ob~ine Novo mesto.

12. ~len
Prosilec mora skladno z razpisom za pridobitev posojila

iz sredstev za razvoj, predlo‘iti vlogo Mestni ob~ini Novo
mesto – Sekretaritu za finance in podjetni{tvo.

Vlogi mora prosilec prilo‘iti {e naslednjo dokumen-
tacijo:

– izpolnjen in podpisan obrazec za pridobitev sredstev
za razvoj, ki ga prosilci dobijo na Sekretariatu za finance in
podjetni{tvo Mestne ob~ine Novo mesto,

– potrdilo o registraciji obrtne, podjetni{ke ali kmetij-
ske dejavnosti,

– samostojni podjetniki – potrdilo o poravnanih davkih
in prispevkih ter napoved za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti v predhodnem letu,

– podjetja – bilanco stanja in bilanco uspeha za pred-
hodno leto,

– dokazila o namenu sredstev (lokacijsko in gradbeno
dovoljenje pri novogradnjah, predra~une pri nakupu opreme,
pogodbe...),

– izjavo o zaposlitvi delavcev po zaklju~ku investicije
– izjavo o roku za zaklju~ek investicije,
– investicijski program oziroma poslovni na~rt.

13. ~len
Poleg pogojev, opredeljenih v tem pravilniku, se lahko

ob vsakokratnem razpisu za pridobitev sredstev za razvoj
dolo~ijo tudi ostali pogoji, ki jih potrdi ‘upan Mestne ob~ine
Novo mesto.

V. KON^NE DOLO^BE

14. ~len
Prejemnik sredstev za razvoj mora v primeru ugotovlje-

ne nenamenske porabe posojila, ali ~e ne zaposli v investicij-
skem programu predvidenega {tevila delavcev, vrniti posoji-
lo s pripadajo~imi kazenskimi obrestmi.

Iz navedenih razlogov se lahko tudi odvzame odobreno
jamstvo za dodeljeno posojilo.

15. ~len
Pravilnik velja z dnem objave v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije.

[t. 012-13/95-11
Novo mesto, dne 11. julija 1995.

@upan
Mestne ob~ine Novo mesto

Franci Koncilija l. r.

ODRANCI

2024.

Na podlagi 3. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni
list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet ob~ine Odranci dne 5. 5.
1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Odranci za leto 1995

1. ~len
Prora~un Ob~ine Odranci za leto 1995 sestavljata bilan-

ca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov
in odhodkov prora~una Ob~ine Odranci, ki sta sestavni del
tega odloka.

2. ~len
Skupni prihodki ob~inskega prora~una zna{ajo

54,000.000 SIT in se razporedijo za:
SIT

– delo ob~inskih organov 8,500.000
– socialni transferji 0
– pla~. na podro~. dru‘b. dejavnosti 18,112.000
– storitve, subvencije in intervencije 4,200.000
– drugi odhodki 1,478.000
– odhodki investicijskega zna~aja 20,900.000
– oblikovanje rezerv in druge obveznosti 810.000.

3. ~len
V stalne rezerve Ob~ine Odranci se izlo~i 0,5% od

dose‘enih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za
namene iz 1. in 2. to~ke prvega odstavka 12. ~lena zakona o
financiranju ob~in odlo~a ‘upan, in sicer do zneska dolo~e-
nega v prora~unu za leto 1995.

4. ~len
O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a

‘upan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogo~e
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Odranci

Jo‘e Mau~ec, in‘. l. r.

OSILNICA

2025.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in 22. ~lena statuta Ob~ine Osilnica
(Uradni list RS, {t. 25/95 in 35/95) je Ob~inski svet ob~ine
Osilnica na seji dne 6. 7. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Osilnica za leto 1995
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I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

S prora~unom Ob~ine Osilnica za leto 1995 (v nadalj-
njem besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sredstva za
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom oprav-
lja Ob~ina Osilnica.

2. ~len

Skupni prihodki ob~inskega prora~una Ob~ine Osilnica
za leto 1995 zna{ajo 33,770.000.

Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova raz-
poreditev, vklju~no z predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci, ki je sestavni del prora~una.

3. ~len

V rezervni sklad Ob~ine Osilnica se izlo~a 0,5% skupno
dose‘enih izvirnih prora~unskih prihodkov.

4. ~len

@upan lahko za~asno zmanj{a znesek sredstev, ki so v
posebnem delu prora~una razporejena na posebne namene,
ali pa za~asno zadr‘i uporabo teh sredstev, ~e prihodki ob~in-
skega prora~una niso dose‘eni v predvideni vi{ini.

O ukrepu mora ‘upan obvestiti Ob~inski svet ob~ine
Osilnica in predlagati ukrepe, oziroma ustrezno spremembo
ob~inskega prora~una.

5. ~len

Prora~unski uporabniki morajo organizirati izvr{evanje
del in nalog iz svojega podro~ja v mejah sredstev odobrenih s
prora~unom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma
enakomerno kot mese~ne dotacije. Sredstva se smejo uporab-
ljati za namene, za katere so dana. Uporabniki prora~una
morajo nakup opreme oziroma vzdr‘evalna in investicijska
dela oddati praviloma s pogodbo na podlagi javnega razpisa.
Uporabniki sredstev prora~una poro~ajo ‘upanu o realizaciji
nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaklju~-
ku leta oziroma po potrebi.

6. ~len

Za izvr{evanje prora~una Ob~ine Osilnica je odgovoren
‘upan Ob~ine Osilnica.

7. ~len

@upan Ob~ine Osilnica je poobla{~en, da:
– odlo~a o porabi sredstev teko~e prora~unske rezerve v

skladu z 8. ~lenom zakona o financiranju ob~in,
– odlo~a o za~asni uporabi teko~ih likvidnostnih sred-

stev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– odlo~a o uporabi sredstev rezerv za namene 12. ~lena

zakona o financiranju ob~in,
– odlo~a o kratkoro~nem zadol‘evanju za financiranje

nalog javne porabe, vendar le do vi{ine 5% sprejetega prora-
~una, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.

– v okviru skupnega obsega prora~unskih sredstev spre-
minja namen in vi{ino sredstev, ki so v prora~unu razporeje-
na za posamezne namene, ~e s tem ni bistveno ogro‘eno
izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva in o
tej odlo~itvi obvesti ob~inski svet.

8. ~len

Ob~inski svet Ob~ine Osilnica odlo~a o dolgoro~ni za-
dol‘itvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Ob~i-
ne Osilnica najve~ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe
v letu pred letom zadol‘evanja: odpla~ilo obresti in glavnice
pa ne sme prese~i 5% zagotovljene porabe.

Kreditne pogodbe na podlagi odlo~itev iz prvega od-
stavka tega ~lena sklepa ‘upan Ob~ine Osilnica.

9. ~len

Nadzorni odbor pri ob~inskem svetu opravlja nadzor
nad:

– finan~nim, materialnim in ra~unovodskim poslova-
njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz ob~inskega prora~una.

^e pri ugotavljanju prora~unskega nadzora pri uporab-
nikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene,
za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zah-
tevati, da se sredstva vrnejo v ob~inski prora~un in o tem
obvesti ‘upana ob~ine. Tudi o pomanjkljivostih, ki so bile
ugotovljene pri vodenju finan~nega in materialnega knjigo-
vodskega stanja obvesti ‘upana ob~ine.

II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINAN^NO
IZRAVNAVO

10. ~len

Ker ob~ina s svojimi prihodki ne more zagotoviti finan-
ciranja zagotovljene porabe, se ji zagotavljajo sredstva za
finan~no izravnavo v dr‘avnem prora~unu.

11. ~len

Ob~ini pripadajo sredstva za fina~no izravnavo v vi{ini
razlike med predvidenimi prilivi zagotovljene porabe ob~ine
in dolo~enim obsegom sredstev za zagotovljeno porabo.

Kot zagotovljena poraba ob~ine se {tejejo predvideni
prilivi po 21. ~lenu zakona o financiranju ob~in.

Sredstva za finan~no izravnavo se zagotavljajo po dva-
najstinah.

III. KON^NI DOLO^BI

12. ~len

Prihodki in odhodki, ki so bili dose‘eni na podlagi
sklepa o za~asnem financiranju prora~unskih potreb v ob~ini
Osilnica v letu 1995 so sestavni del prora~una za leto 1995.

13. ~len

Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 491/95
Osilnica, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Osilnica

Jo‘e [timec  l. r.
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Bilanca
prihodkov in odhodkov prora~una Ob~ine Osilnica za

leto 1995

P R I H O D K I
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO

PORABO 11,733.750
a) Prihodki, ki se razporejajo med

republiko in ob~ino 2,709.000
b) Prihodki, ki pripadajo ob~ini 317.100
c) Finan~na izravnava 8,707.650
II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 20,578.389
III. PRENOS PRIHODKOV IZ

PRETEKLEGA LETA  1,457.861
a) prora~un 1,023.780
b) organ 143.636
c) drugi ra~uni 290.445

PRIHODKI SKUPAJ 33,770.000
O D H O D K I

1. Dejavnost ob~inskih organov in
dejavnost uprave ob~ine 7,800.000

2. Izobra‘evanje 1,900.000
3. Socialno varstvo 1,000.000
4. Zdravstvo 430.000
5. Razvoj, turizem 500.000
6. Cestno in komunalno gospodarstvo 21,180.000
7. Urejanje prostora 500.000
8. Varstvo pred nesre~ami 200.000
9. Druge javne potrebe 100.000
10. Oblikovanje rezerv

a) rezervni sklad 60.000
b) teko~a prora~unska rezerva 100.000
ODHODKI SKUPAJ 33,770.000

Vrednost to~ke je dolo~ena z zakonom o turisti~ni taksi
in jo usklajuje Vlada Republike Slovenije v skladu z giba-
njem drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji na podlagi
uradnih statisti~nih podatkov.

4. ~len
Razporejanje krajevne takse se opravi v skladu z zako-

nom o turisti~ni taksi in programov turisti~nih dru{tev ter
programom razvoja turizma ter vzdr‘evanjem ~istega okolja
v Ob~ini Osilnica. Sredstva razporeja Ob~inski svet ob~ine
Osilnica.

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 6. 7. 1995 dalje.

[t. 488/95
Osilnica, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Osilnica
Jo‘e [timec l. r.

2026.

Na podlagi 7. in 15. ~lena zakona o turisti~ni taksi
(Uradni list RS, {t. 18/91) ter 22. ~lena statuta Ob~ine Osilni-
ca (Uradni list RS, {t. 25/95) je Ob~inski svet ob~ine Osilnica
na 7. seji dne 6. julija 1995 sprejel

O D L O K
o krajevni turisti~ni taksi v Ob~ini Osilnica

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a v to~kah krajevna taksa za

celo obmo~je Ob~ine Osilnica, ki jo pla~ujejo gostje za za~a-
sno bivanje v kraju zunaj svojega stalnega prebivali{~a.

2. ~len
Krajevna taksa v Ob~ini Osilnica zna{a 8 to~k in je

enaka za doma~e in tuje goste in ne glede na sezono, preno~i-
tvena taksa zna{a 2 to~ki.

Obe taksi sestavljata turisti~no takso, katero pla~a gost
skupaj s pla~ilom storitev za preno~evanje za vsak dan biva-
nja.

Preno~itvena taksa je prihodek republike, krajevna tak-
sa pa je prihodek ob~ine.

3. ~len
Vi{ina krajevne oziroma turisti~ne takse se izra~una

tako, da se to~kovna vrednost pomno‘i z vrednostjo to~ke.

POD^ETRTEK

2027.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o zavodih (Uradni list
RS, {t. 12/91) in na podlagi 19. ~lena statuta ob~ine Pod~etr-
tek je Ob~inski svet ob~ine Pod~etrtek na 6. redni seji dne 26.
6. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi vzgojnoizobra‘evalnega zavoda Osnovna

{ola Pod~etrtek

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Ob~ina Pod~etrtek kot pravna naslednica biv{e ob~ine

[marje pri Jel{ah, prevzema ustanoviteljske pravice na vzgoj-
noizobra‘evalnem zavodu Osnovna {ola Pod~etrtek, ki je bil
ustanovljen z odlokom o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah na
javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v ob~ini [marje
pri Jel{ah dne 17. 12. 1991 (Uradni list RS, {t. 33/91).

Z uveljavitvijo odloka o razdelitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Roga{ka Slatina bo ta zavod, ustanovljen
z z odlokom o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah na javne
zavode in ustanovitvi javnih zavodov v Ob~ini [marje pri
Jel{ah dne 17. 12. 1991, prenehal delovati. Vzgojnoizobra-
‘evalni zavod Osnovna {ola Pod~etrtek bo v svoji organiza-
cijski enoti Vrtec Pod~etrtek opravljal dejavnost vzgoje in
izobra‘evanja na pred{olskem podro~ju.

Ime javnega zavoda je Osnovna {ola Pod~etrtek.
Sede‘ javnega zavoda je v Pod~etrtku {t. 47.
V njegovi sestavi delujejo organizacijski enoti:
– podru‘ni~na {ola Pristava
– organizacijska enota Vrtec Pod~etrtek.

2. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi, ki jih dolo~ata zakon in ta odlok.
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Organizacijska enota, ki deluje v okviru zavoda ima
lahko pooblastila v pravnem prometu. Ta se dolo~ijo s statu-
tom.

3. ~len
Dejavnost zavodov je:
– osnovno{olsko splo{no izobra‘evanje (M/80.102 –

uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavno-
sti)

– dejavnost vrtcev (M/80.101)
– ra~unovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,

dav~no svetovanje (K/ 74.12)
– storitve menz (H 55.51).

II. ORGANI ZAVODA

4. ~len
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet {teje 9 ~lanov in ga sestavljajo: 3 predstavniki

ustanoviteljev, 3 predstavniki pedago{kih in drugih strokov-
nih delavcev zavoda, 3 predstavniki star{ev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje ob~inski svet ob~ine
ustanoviteljice, predstavnike pedago{kih in drugih strokov-
nih delavcev zavoda volijo delavci zavoda neposredno, pred-
stavnike star{ev volijo star{i na roditeljskih sestankih.

Sestavo sveta, postopek izvolitve predstavnikov posa-
meznih skupin, pristojnosti in na~in dela se dolo~ijo s statu-
tom zavoda.

5. ~len
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonito delo
zavoda.

Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki iz-
polnjuje pogoje, dolo~ene z zakonom in statutom zavoda.

6. ~len
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih dolo~a zakon.
Ravnatelja imenuje in razre{uje svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o

kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.

7. ~len
V organizacijski enoti opravlja naloge pedago{kega vod-

ja vodja organizacijske enote.
Vodja organizacijske enote vrtec je lahko pedago{ki

vodja v dveh ali ve~ organizacijskih enotah, ki opravljajo
vzgojnovarstveno dejavnost.

Vodjo organizacijske enote imenuje in razre{uje svet
zavoda po predhodnem mnenju strokovnega organa zavoda.

Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za ravnatelja.

8. ~len
Ravnatelj in vodja organizacijske enote sta imenovana

na podlagi javnega razpisa po postopku dolo~nim z zakonom
in statutom zavoda.

9. ~len
Strokovni organ v zavodu je u~iteljski zbor.

Strokovni organ v organizacijski enoti Vrtec Pod~etrtek
je vzgojiteljski zbor.

Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe.
Sestava, na~in oblikovanja in naloge strokovnih orga-

nov se dolo~ijo s statutom zavoda.

10. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesov star{ev se v

zavodu oblikuje svet star{ev.
Svet star{ev se oblikuje tudi v organizacijski enoti Vr-

tec Pod~etrtek.
[tevilo ~lanov sveta star{ev, na~in imenovanja oziroma

izvolitev ter pristojnosti dolo~a statut zavoda.

11. ~len
V zavodu lahko delujejo {e drugi organi in strokovni

organi, katerih sestavo, naloge in na~in dela dolo~a statut v
skladu z zakonom.

III. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN
ODGOVORNOST

12. ~len
Sredstva za ustanovitev in za~etek dela vzgojnoizobra-

‘evalnega zavoda zagotavlja ustanovitelj s sredstvi, ki jih je
vzgojnoizobra‘evalni zavod uporabljal ‘e do sedaj in s sreds-
tvi, ki so po delitvi vzgojnovarstvenega zavoda Roga{ka
Slatina pripadle delu, ki ga ustanavlja Ob~ina Pod~etrtek za
obmo~je {olskega okoli{a Pod~etrtek.

Ustanovitelj daje zavodu ta sredstva v upravljanje in
sicer za potrebe opravljanja dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen.

Za gospodarjenje z nepremi~ninami iz tega naslova se
lahko v ob~ini oblikujejo skladi, ki poslujejo v skladu z
zakonom.

13. ~len
Zavod lahko ob osnovni dejavnosti izvaja tudi naloge v

zvezi z vzgojo in izobra‘evanjem otrok in mladine, za katere
je ustanovljen ter pridobiva sredstva s prodajo proizvodov
oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem javne slu‘be.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za
opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju us-
tanovitelja.

O na~inu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
odlo~a svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

14. ~len
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sreds-

tvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda za iz-

vajanje dejavnosti, dolo~ene s tem odlokom, neomejeno sub-
sidiarno.

15. ~len
Ustanovitelj ima pravico opravljati kontrolo nad na-

mensko uporabo sredstev v zavodih.

IV. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

16. ~len
Zavod prevzame delavce, ki so do sedaj delali v vzoj-

noizobra‘evalnem zavodu Osnovna {ola Pod~etrtek in delav-
ce vzgojnovarstvenega zavoda Roga{ka Slatina, ki so delali v
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notranjih organizacijskih enotah prej{njega zavoda, ki le‘ijo
na obmo~ju {olskega okoli{a Pod~etrtek in sorazmerni del
pedago{kih in drugih delavcev, ki so opravljali naloge za
biv{i Vzgojnovarstveni zavod Roga{ka Slatina kot celoto.

17. ~len
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut vzgoj-

noizobra‘evalnega zavoda Pod~etrtek ter druge splo{ne akte,
razen dolo~il, ki so v nasprotju s tem odlokom ali zakonom.

18. ~len
Imenovanje ravnatelja se v skadu s tem odlokom in

statutom zavoda opravi po zaklju~enem mandatu ravnatelja
vzgojnoizobra‘evalnega zavoda Osnovna {ola Pod~etrtek.

Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in
statutom zavoda se podalj{a mandat dosedanjim ~lanom sve-
ta zavoda.

19. ~len
Dolo~ila tega odloka, ki se nana{ajo na notranjo organi-

zacijsko enoto Vrtec Pod~etrtek se uporabljajo po prenehanju
Vzgojnovarstvenega zavoda Roga{ka Slatina.

20. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Ob~ino Pod-

~etrtek veljati odlok o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah na
javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v ob~ini [marje
pri Jel{ah (Uradni list RS, {t. 33/91), razen dolo~b, ki se
nana{ajo na vzgojnoizobra‘evalni zavod Glasbena {ola Ro-
ga{ka Slatina in na vzgojnoizobra‘evalni zavod III. osnovna
{ola Roga{ka Slatina.

21. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 061-40/95
Pod~etrtek, dne 3. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pod~etrtek

Marko Stadler  l. r.

2028.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o zavodih (Uradni list
RS, {t. 12/91) in na  podlagi 19. ~lena statuta ob~ine Pod~etr-
tek je Ob~inski svet ob~ine  Pod~etrtek na 6. redni seji dne
26. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi vzgojnoizobra‘evalnega zavoda Osnovna

{ola Marije Broz Bistrica ob Sotli

I. UVODNE DOLO^BE

1. ~len
Ob~ina Pod~etrtek prevzema ustanoviteljske pravice na

vzgojnoizobra‘evalnem zavodu Osnovna {ola Marije Broz
Bistrica ob Sotli, ki je bil ustanovljen z odlokom o razdelitvi
VIZ [marje pri Jel{ah na javne zavode in ustanovitvi javnih

zavodov v Ob~ini [marje pri Jel{ah dne 17. 12. 1991 (Uradni
list RS, {t. 33/91).

Z uveljavitvijo odloka o razdelitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Roga{ka Slatina bo ta zavod, ustanovljen
z odlokom o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah na javne zavo-
de in ustanovitvi javnih zavodov v ob~ini [marje pri Jel{ah
dne 17. 12. 1991, prenehal delovati. Vzgojnoizobra‘evalni
zavod Osnovna {ola Marije Broz Bistrica ob Sotli bo v svoji
organizacijski enoti Vrtec Bistrica ob Sotli opravljal dejav-
nost vzgoje in izobra‘evanja na pred{olskem podro~ju.

Ime javnega zavoda je Osnovna {ola Marije Broz Bistri-
ca ob Sotli.

Sede‘ javnega zavoda je v Bistrici ob Sotli {t. 63a.
V njegovi sestavi deluje organizacijska enota:
– Vrtec Bistrica ob Sotli.

2. ~len
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi, ki jih dolo~ata zakon in ta odlok.
Organizacijska enota, ki deluje v okviru zavoda ima

lahko pooblastila v pravnem prometu. Ta se dolo~ijo s statu-
tom.

3. ~len
Dejavnost zavodov je:
– osnovno{olsko splo{no izobra‘evanje (M/80.102 –

uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavno-
sti)

– dejavnost vrtcev (M/80.101)
– ra~unovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,

dav~no svetovanje (K/ 74.12)
– storitve menz (H 55.51).

II. ORGANI ZAVODA

4. ~len
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet {teje 9 ~lanov in ga sestavljajo: 3 predstavniki

ustanoviteljev, 3 predstavniki pedago{kih in drugih strokov-
nih delavcev zavoda, 3 predstavniki star{ev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje ob~inski svet ob~ine
ustanoviteljice, predstavnike pedago{kih in drugih strokov-
nih delavcev zavoda volijo delavci zavoda neposredno, pred-
stavnike star{ev volijo star{i na roditeljskih sestankih.

Sestavo sveta, postopek izvolitve predstavnikov posa-
meznih skupin, pristojnosti in na~in dela se dolo~ijo s statu-
tom zavoda.

5. ~len
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonito delo
zavoda.

Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela zavoda.

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki iz-
polnjuje pogoje, dolo~ene z zakonom in statutom zavoda.

6. ~len
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih dolo~a zakon.
Ravnatelja imenuje in razre{uje svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o

kandidatu pridobi mnenje strokovnega organa zavoda.
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7. ~len
V organizacijski enoti opravlja naloge pedago{kega vod-

ja vodja organizacijske enote.
Vodja organizacijske enote vrtec je lahko pedago{ki

vodja v dveh ali ve~ organizacijskih enotah, ki opravljajo
vzgojnovarstveno dejavnost.

Vodjo organizacijske enote imenuje in razre{uje svet
zavoda po predhodnem mnenju strokovnega organa zavoda.

Za vodjo organizacijske enote je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za ravnatelja.

8. ~len
Ravnatelj in vodja organizacijske enote so imenovani

na podlagi javnega razpisa po postopku dolo~nim z zakonom
in statutom zavoda.

9. ~len
Strokovni organ v zavodu je u~iteljski zbor.
Strokovni organ v organizacijski enoti Vrtec Bistrica ob

Sotli je vzgojiteljski zbor.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe.
Sestava, na~in oblikovanja in naloge strokovnih orga-

nov se dolo~ijo s statutom zavoda.

10. ~len
Za organizirano uresni~evanje interesov star{ev se v

zavodu oblikuje svet star{ev.
Svet star{ev se oblikuje tudi v notranji organizacijski

enoti.
[tevilo ~lanov sveta star{ev, na~in imenovanja oziroma

izvolitev ter pristojnosti dolo~a statut zavoda.

11. ~len
V zavodu lahko delujejo {e drugi organi in strokovni

organi, katerih sestavo, naloge in na~in dela dolo~a statut v
skladu z zakonom.

III. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN
ODGOVORNOST

12. ~len
Sredstva za ustanovitev in za~etek dela vzgojnoizobra-

‘evalnega zavoda zagotavlja ustanovitelj s sredstvi, ki jih je
vzgojnoizobra‘evalni zavod uporabljal ‘e do sedaj in s sreds-
tvi, ki so po delitvi vzgojnovarstvenega zavoda Roga{ka
Slatina pripadle delu, ki ga ustanavlja ob~ina Pod~etrtek za
obmo~je {olskega okoli{a Bistrica ob Sotli.

Ustanovitelj daje zavodu ta sredstva v upravljanje in
sicer za potrebe opravljanja dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen.

Za gospodarjenje z nepremi~ninami iz tega naslova se
lahko v ob~ini oblikujejo skladi, ki poslujejo v skladu z
zakonom.

13. ~len
Zavod lahko ob osnovni dejavnosti izvaja tudi naloge v

zvezi z vzgojo in izobra‘evanjem otrok in mladine, za katere
je ustanovljen ter pridobiva sredstva s prodajo proizvodov
oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem javne slu‘be.

Prese‘ek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za
opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju us-
tanovitelja.

O na~inu kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
odlo~a svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

14. ~len
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sreds-

tvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda za iz-

vajanje dejavnosti, dolo~ene s tem odlokom, neomejeno sub-
sidiarno.

15. ~len
Ustanovitelj ima pravico opravljati kontrolo nad na-

mensko uporabo sredstev v zavodih.

PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

16. ~len
Zavod prevzame delavce, ki so do sedaj delali v vzoj-

noizobra‘evalnem zavodu Osnovna {ola Marije Broz Bistri-
ca ob Sotli in delavce vzgojnovarstvenega zavoda Roga{ka
Slatina, ki so delali v notranjih organizacijskih enotah prej{-
njega zavoda, ki le‘ijo na obmo~ju {olskega okoli{a Bistrica
ob Sotli in sorazmerni del pedago{kih in drugih delavcev, ki
so opravljali naloge za biv{i Vzgojnovarstveni zavod Roga{-
ka Slatina kot celoto.

17. ~len
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut

Vzgojnoizobra‘evalnega zavoda osnovna {ola Marije Broz
Bistrica ob Sotli ter druge splo{ne akte, razen dolo~il, ki so v
nasprotju s tem odlokom ali zakonom.

18. ~len
Imenovanje ravnatelja se v skadu s tem odlokom in

statutom zavoda opravi po zaklju~enem mandatu ravnatelja
vzgojnoizobra‘evalnega zavoda Osnovna {ola Marije Broz
Bistrica ob Sotli.

Do imenovanja sveta zavoda v skladu s tem odlokom in
statutom zavoda se podalj{a mandat dosedanjim ~lanom sve-
ta zavoda.

19. ~len
Dolo~ila tega odloka, ki se nana{ajo na notranjo organi-

zacijsko enoto Vrtec Bistrica ob Sotli se uporabljajo po pre-
nehanju Vzgojnovarstvenega zavoda Roga{ka Slatina.

20. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za Ob~ino Pod-

~etrtek veljati odlok o razdelitvi VIZ [marje pri Jel{ah na
javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v Ob~ini [marje
pri Jel{ah, razen dolo~b, ki se nana{ajo na Vzgojnoizobra‘e-
valni zavod Glasbena {ola Roga{ka Slatina in Vzgojnoizo-
bra‘evalni zavod III. osnovna {ola Roga{ka Slatina.

21. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 041-41/95
Pod~etrtek, dne 3. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Pod~etrtek

Marko Stadler  l. r.
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POSTOJNA

2029.

Na podlagi 45. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) in 2. ~lena za~asnega statutarnega sklepa
Ob~ine Postojna (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet
ob~ine Postojna na 6. seji dne 29. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Postojna za leto 1995

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una

Ob~ine Postojna za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: ob~in-
ski prora~un).

2. ~len
Prora~un Ob~ine Postojna se za leto 1995 dolo~a v

naslednjih zneskih:

Bilanca prihodkov Ra~un
in odhodkov financiranja

Prihodki 864.342
Odhodki 914.045 70.370
Primanjkljaj 49.703 70.370

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v ra~unu financiranja so dolo~eni v posebnem delu ter so
sestavni del odloka o prora~unu.

3. ~len
Od prihodkov iz 2. ~lena tega odloka se 0,5% sredstev

izlo~a v sredstva rezerv ob~ine.
O uporabi sredstev rezerv ob~ine iz 1. to~ke 12. ~lena

zakona o financiranju ob~in do vi{ine 300 tiso~ SIT, kakor
tudi v kratkoro~nem plasiranju prora~unskih sredstev odlo~a
‘upan.

4. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se delijo med letom pra-

viloma enakomerno med vse uporabnike v okviru dose‘enih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.

5. ~len
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme pro-

ra~una le v okviru sredstev, ki so v prora~unu predvidena za
posamezne namene.

Zagotovljena sredstva v prora~unu morajo uporabniki
uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.

Nabava opreme, investicijska, vzdr‘evalna dela, storitve
se morajo do sprejetja zakona o javnih naro~ilih oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un.

6. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.

7. ~len
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi prora~una opravlja

komisija oziroma odbor, ki ga imenuje ob~inski svet v skladu
s statutom Ob~ine Postojna.

8. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una so dol‘ni

predlo‘iti finan~ne na~rte za leto 1995 ter zaklju~ne ra~une
za leto 1994.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 06100/001-95
Postojna, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Postojna

Danijel Mislej, dipl. in‘. l. r.

2030.

Na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93) ter 33. ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 28/93, 57/94, 14/95)
izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

zazidalnega na~rta “Ov~je staje” Postojna

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ZN

Ov~je staje Postojna, ki ga je izdelal Investbiro Koper, pod
{t. 95-47 v juniju 1995.

2
Osnutek iz 1. to~ke tega sklepa bo razgrnjen v avli v 1.

nadstropju stavbe Ob~ine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna,
v delovnem ~asu upravnih organov ter v prostorih Krajevne
skupnosti Postojna, 30 dni od objave v Uradnem listu Repub-
like Slovenije.

V ~asu javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va osnutka. Javnost bo o tem pravo~asno obve{~ena na kra-
jevno obi~ajen na~in.

3
Ob~ani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge predloge na kraju razrgnitve ali pa jih po{-
ljejo Zavodu za urbanisti~no na~rtovanje, Ljubljanska 4, Po-
stojna.

4
Ta sklep za~ne veljati takoj.

Postojna, dne 5. julija 1995.

@upan
Ob~ine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

RIBNICA

2030.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94) in 21. ~lena statuta Ob~ine Ribnica je Ob~inski
svet ob~ine Ribnica na seji dne 29. 6. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Ribnica za leto 1995
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1. ~len
S prora~unom Ob~ine Ribnica za leto 1995 se zagotav-

ljajo sredstva za financiranje javnih nalog v ob~ini Ribnica.

2. ~len
Skupni prihodki ob~inskega prora~una za leto 1995 zna-

{ajo 410,223.000 SIT.
Prihodki se razdelijo za financiranje zagotovljene pora-

be in financiranje drugih nalog ob~ine.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v

bilanci, ki je sestavni del tega odloka.
@upan Ob~ine Ribnica v soglasju z ob~inskim svetom

med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov
v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance Republike
Slovenije.

3. ~len
Od prihodkov ob~inskega prora~una za leto 1995 se

izlo~i 0,5% v sredstva rezerv Ob~ine Ribnica.

4. ~len
Sredstva prora~una se med letom delijo praviloma ena-

komerno kot mese~na akontacija, vendar v odvisnosti od
zapadlih obveznosti ter ob upo{tevanju likvidnostnega polo-
‘aja ob~inskega prora~una.

5. ~len
@upan lahko za~asno zmanj{a znesek sredstev, ki so v

posebnem delu ob~inskega prora~una razporejena na poseb-
ne namene ali pa za~asno zadr‘i uporabo teh sredstev, ~e
prihodki ob~inskega prora~una med letom niso dose‘eni v
predvideni vi{ini.

O ukrepu iz prej{njega odstavka mora ‘upan obvestiti
ob~inski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo ob-
~inskega prora~una.

6. ~len
Uporabniki ob~inskega prora~una so dol‘ni uporabljati

sredstva prora~una le za namene v okviru sredstev, ki so jim
odobrena in ne smejo prevzemati na ra~un prora~una obvez-
nosti, ki bi presegale odobrena sredstva.

Uporabniki prora~una morajo nakup opreme oziroma
vzdr‘evalna in investicijska dela oddati s pogodbo na podlagi
javnega razpisa v skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni
prora~un.

Uporabniki prora~una poro~ajo ‘upanu, le-ta pa ob~in-
skemu svetu, o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in
sicer ob polletju oziroma ob zaklju~ku leta.

7. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan Ob~ine

Ribnica.

8. ~len
@upan je poobla{~en da v soglasju z odlo~itvami ob~in-

skega sveta:
– razporeja teko~o prora~unsko rezervo za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
prora~una ni bilo mogo~e predvideti.

@upan je poobla{~en, da odlo~a:
– o uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. ~lena

zakona o financiranju ob~in,
– dinamiki porabe sredstev za teko~e potrebe,
– o kratkoro~nem zadol‘evanju za financiranje nalog

javne porabe, vendar najve~ do vi{ine 5% sprejetega prora~u-
na, ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.

9. ~len
@upan odlo~a o pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi pre-

mi~nin do zneska 300.000 SIT mese~no, pri ~emer kumula-
tivni znesek neporabljenih sredstev iz prej{njega meseca ne
sme presegati vi{ine, za katero je potrebno izvajati javni
razpis.

10. ~len
Ob~inski svet ob~ine Ribnica odlo~a o dolgoro~ni za-

dol‘itvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni ob~i-
ne najve~ v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu
pred letom zadol‘evanja, odpla~ilo glavnice in obresti v po-
sameznem letu ne sme prese~i 5% zagotovljene porabe.

11. ~len
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finan~nim, materialnim in ra~unovodskim poslova-

njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno

ali v celoti zagotavljajo iz ob~inskega prora~una.
^e se pri prora~unskem nadzoru pri uporabnikih ugoto-

vi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so
bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico predlagati, da se
ta sredstva vrnejo v ob~inski prora~un in o tem obvesti ob~in-
ski svet. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotov-
ljene pri vodenju finan~nega in materialnega knjigovodstva.

12. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o za~asni uporabi teko-

~ih likvidnostnih prora~unskih sredstev zaradi ohranitve nji-
hove realne vrednosti in teko~e likvidnosti prora~una.

13. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 01-MR-402-2-95
Ribnica, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

SVETI JURIJ OB [^AVNICI

2032.

Na podlagi 3. ~lena zakona o financiranju ob~in (Uradni
list RS, {t. 80/94), 57. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in 19. ~lena statuta
Ob~ine Sveti Jurij ob [~avnici (Uradni list RS, {t. 39/95) je
Ob~inski svet ob~ine Sveti Jurij ob [~avnici na seji dne 20. 6.
1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Sveti Jurij ob [~avnici za leto 1995

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se ureja na~in izvr{evanja prora~una

Ob~ine Sveti Jurij ob [~avnici za leto 1995 (v nadaljnjem
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besedilu: prora~un), upravljanje s prihodki in odhodki prora-
~una ter ob~inskim premo‘enjem.

2. ~len
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovanimi odhodki.

3. ~len
Prora~unski prihodki za leto 1995 se dolo~ijo v vi{ini

106,429.918 SIT in se razporedijo za:
– teko~e obveznosti 82,615.128 SIT
– investicijske obveznosti 23,814.790 SIT

4. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una smejo upo-

rabljati ta sredstva le za namene, ki so dolo~eni v bilanci
odhodkov tega prora~una.

5. ~len
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotovijo za:
– sredstva za pla~e
– sredstva za druge osebne prejemke
– sredstva za prispevke delodajalca
– sredstva za materialne stro{ke
– sredstva za amortizacijo
– sredstva za druge odhodke.

6. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se med letom dodeljuje-

jo praviloma enakomerno kot mese~ne akontacije med vse
uporabnike prora~una, vendar v odvisnosti od zapadlih ob-
veznosti ter ob upo{tevanju likvidnostnega polo‘aja ob~in-
skega propra~una.

7. ~len
Uporabniki ob~inskega prora~una morajo izvr{evati svo-

je naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do vi{ine
sredstev, ki so jim za te namene odobrene v ob~inskem
prora~unu.

Na ra~un prora~una ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegala za ta namen dolo~ena prora~unska
sredstva.

8. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni pristojnemu organu

predlo‘iti predra~une in finan~ne na~rte za leto 1995 ter
zaklju~ne ra~une za leto 1994 do 30. aprila 1995.

9. ~len
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov prora~unskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja nadzorni odbor.

10. ~len
Od prihodkov prora~una za leto 1995 izkazanih v bilan-

ci prihodkov in odhodkov, se izlo~i 1% v rezervo Ob~ine Sv.
Jurij ob [~avnici.

11. ~len
Sredstva rezerve se uporabijo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih

nesre~, kot so su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e v skladu z zakonom, epidemije,
‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci;

2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke se dajejo praviloma

brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2. to~ke morajo biti
vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. to~ke tega
~lena odlo~a ob~inski svet za namene po 2. to~ki pa ‘upan.

12. ~len
V prora~unu se zagotavljajo sredstva za teko~o prora-

~unsko rezervo.
Sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v prora~unu niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izka‘e, da v prora-

~unu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za teko~o prora~unsko rezervo se

razporejajo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana{a-
jo, ~e tak{ne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve odlo~a
‘upan.

13. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine.

14. ~len
^e prora~unski prihodki pritekajo neenakomerno se lah-

ko za za~asno kritje odhodkov uporabijo:
1. sredstva rezerve ob~ine
2. najeme posojila do 5% sprejetega prora~una, ki mora

biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najetju posojila po 2. to~ki tega ~lena odlo~a ‘upan.

15. ~len
Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica

je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.

16. ~len
O dejanju poro{tev dolo~enih v 19. ~lena zakona o

financiranju ob~in odlo~a ob~inski svet.

17. ~len
Uporabniki prora~una so dol‘ni nabavo opreme, inve-

sticijsko vzdr‘evalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v
skladu s predpisi, ki veljajo za dr‘avni prora~un, dokler ne bo
sprejet ustrezni zakon.

18. ~len
Pristojni ob~inski upravni organ lahko opravlja nadzor

nad materialnim, finan~nim in ra~unovodskim poslovanjem
porabnikov prora~una po namenu, obsegu in dinamiki po-
rabe. Uporabniki prora~una pa so dol‘ni predlo‘iti vse zaht-
evane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.

19. ~len
Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo uporabnikom

le za amortizacijo premi~nin (ali v skladu s prora~unskimi
mo‘nostmi).

20. ~len
S prostimi denarnimi sredstvi na ra~un prora~una up-

ravlja ‘upan.
Prosta denarna sredstva morajo biti nalo‘ena tako, da so

na razpolago, ~e se poka‘e potreba. Prihodki od upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi se vpla~ujejo v prora~un.
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II. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

21. ~len
Prihodki in odhodki vodeni na lo~enem ra~unu v obdob-

ju za~asnega financiranja v letu 1995 so sestavni del bilance
prihodkov in odhodkov prora~una leta 1995.

 22. ~len
Obstoje~i delavci organov KS v ob~ini postanejo delav-

ci ob~inske uprave.
Pla~e teh delavcev se usklajujejo z zakonom o razmer-

jih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organov in organih lokal-
nih skupnosti. Sredstva za pla~e teh delavcev se zagotavljajo
v prora~unu v skladu z zakonom o financiranju ob~in. Za
nove zaposlitve delavcev v KS v letu 1995 se v prora~unu ne
zagotavljajo dodatna sredstva.

23. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 403-1/95
Sveti Jurij ob [~avnici, dne 20. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta ob~ine

Sv. Jurij ob [~avnici
Franc Lan~i~ l. r.

16.5. Pristojb. za urejanje stavb. zemlj. –
16.6. Po‘arna taksa 300.000
16.7. Od{kodnina za izkop rudnin –
E. PRIHODKI OD PREMO@ENJA 2,348.096
17. Najemnine od stanovanj 755.000
18. Najemnine za poslovne prostore  1,200.000
19. Prodaja premo‘enja –
20. Kupnine od prodanih stanovanj 393.096
21. Prihodki od koncesij
22. Prihodki od kapitala
F. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ
23. Prispevek KS za infrastrukturne objekte
24. Prihodki iz naslova demografsko ogro‘enih
25. Drugi prihodki
III. PRENOS PRIHODKOV IZ PRE-
TEKLEGA LETA (G+H+I) 3,348.904
G. PRENOS PRIHODKOV IZ PRE-
TEKLEGA LETA–PRORA^UN 2,554.550
26. Pokritje sprejetih obveznosti
27. Prenos prese‘ka iz preteklega leta 2,554.550
H. PRENOS PRIHODKOV IZ
PRETEKLEGA LETA–UPR. ORGAN  497.556
28. Prenos prese‘ka iz preteklega leta 497.556
I. PRENOS PRIHODKOV IZ PRETEK-
LEGA LETA–DRUGI RA^UNI 296.798
29. Solidarnostna sredstva 296.798
VSI PRIHODKI SKUPAJ (I+II+III) 103,550.000

Finan~ni na~rt odhodkov prora~una

A. TEKO^I ODHODKI 82,615.128
1. PLA^E, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI
PREJEMKI 22,024.330
1.0. Sof. stro{kov zaposl., ki opravljajo
dela za novo oblik. ob~ine  935.276
1.1. Pla~e ob~inskih uprave  9,413.678
1.2. Pla~e ob~inskih organov –
1.3. Pla~e izvajalskih organizacij  2,609.994
1.4. Sofinan. pla~ javnih zavodov 9,065.382
2. MATERIALNI IN DRUGI STRO[KI 17,587.734
2.0. Sof. mat. strok. zaposlenih, ki opravljajo
dela za novo oblik. ob~ine  280.582
2.1. V ob~inski upravi  1,500.000
2.2. V ob~inskem svetu in drugih organih  1,420.000
2.3. V izvajalskih organizacijah 13,367.122
2.4. Sof. mat. stro{kov za javne zavode  1,020.030
3. SOCIALNI TRANSFERJI 3,967.000
3.1. Denarne pomo~i  741.000
3.2. Zavarovanje kot ob~an 3,126.000
3.3. [tipendije  ––
3.4. Subvencija k stanarini  100.000
4. DOTACIJE 4,470.000
4.1. Dotacije javnim zavodom in dru{tvom 4,470.000
5. PLA^ILA STORITEV 11,247.600
5.1. Mrli{ko ogledna slu‘ba  60.000
5.2. Domska oskrba ob~anov  5,500.000
5.3. Prevozi {olskih otrok  5,677.600
5.4. Sofin. vzgoje v ~asu bolni{kega zdravlj.  10.000

Bilanca
prihodkov in odhodkov prora~una Ob~ine Sv. Jurij ob

[~avnici za leto 1995

P R I H O D K I
I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO (A+B+C) 94,468.000
A. PRIHODKI, KI SE RAZPOREDIJO
MED REP. IN OB^INO 28,874.000
1. Dohodnina 28,874.000
B. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OB^INI 2,594.000
2. Davek na dedi{~ine in darila 150.000
3. Davek na dobitke od iger na sre~o 114.000
4. Davek na promet neprimi~nin 330.000
5. Upravna taksa  1,500.000
6. Posebna taksa za uporabo igr. avtomatov 500.000
C. FINAN^NA IZRAVNAVA 63,000.000
– prenesena sredstva iz leta 1994
– nakazana sredstva v letu 1995
II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE (D+E+F) 5,733.096
D. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 3,385.000
8. Davek od premo‘enja 33.000
9. Nadomestilo za uporabo stavb. zemlji{~ 20.000
10. Krajevna taksa  2.000
11. Komunalna taksa  –
12. Traktorska taksa 620.000
13. Od{kodn. zaradi sprem. namemb. kmet. zem. 200.000
14. Od{kodnina in nad. za degr. in ones. okolja  50.000
15. Prihodki uprave
16. Prihodki dolo~eni z drugimi akti  2,460.000
16.1. Prihodki od obresti 500.000
16.2. Vra~ilo kreditov  1,560.000
16.3. Drugi prihodki
16.4. Pristojbine od gozdnih cest 100.000
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6. SUBVENCIJE IN TRANSFERJI 9,035.569
6.1. Za po�arno varnost, dejavnost GD  3,300.000
6.2. Za varstvo pred narav. in drug. nesre~ami  566.250
6.3. Za vzdr�evanje lokalnih cest  5,169.319
7. SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO 4,000.000
7.1. V kmetijstvo  4,000.000
8. PODJETNI[TVO  500.000
8.1. Razvojne naloge  500.000
9. DRUGI ODHODKI 8,765.145
9.1. Sredstva za delovanje KS 2,000.000
9.2. Javna razsvetljava  700.000
9.3. Sred. za druge javne potrebe 4,416.273
9.4. Krajevna taksa  2.000
9.5. Nakup zemlji{~ za pokopali{~a �
9.6. Nadomestilo za uporabo stavb. zemlji{~  220.000
9.7. Traktorska taksa  620.000
9.8. Financiranje strak (ob~inski svet)  500.000
9.9. Financiranje strank (�upana)  100.000
9.10. Ob. zb. nov. Sv. Jurij  76.872
9.11. Vzdr�evanje grobov  30.000
9.12. Vzgoja in varnost v CP  100.000
10. REZERVE 1,017.750
10.1. Stalna prora~unska rezerva  517.750
10.2. Teko~a prora~unska rezerva  500.000
B. INVESTICIJSKI ODHODKI 23,814.790
11. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI
ODHODKI 23,814.790
11.1. Javni zavodi  6,190.000
11.2. Inv. vzdr. gosp. ing.  7,334.790
11.3. Inv. v komunalno inf. 10,290.000
SKUPAJ ODHODKI  106,429.918
RAZLIKA ODHODKI NAD PRIHODKI  2,879.918

[ENTJERNEJ

2033.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 � odlo~ba US RS, 45/94 � odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
[entjernej na 6. seji dne 29. 5. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju Ob~inske uprave

ob~ine [entjernej

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se dolo~i organizacija in delovna po-

dro~ja Ob~inske uprave ob~ine [entjernej in funkcionarje
Ob~ine [entjernej (v nadaljevanju: ob~inska uprava).

2. ~len
Ob~inska uprava v okviru pravic in dol�nosti ob~ine

opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge
na podro~jih, za katere je ustanovljena.

Svoje naloge opravlja v skladu z zakoni in drugimi
predpisi, ter v skladu s statutom Ob~ine [entjernej.

3. ~len
Funkcije, polo�aj, pravice in obveznosti uprave ter njen

odnos do �upana, ob~inskega sveta, dr�ave, pokrajine ter
ob~anov dolo~a zakon in statut ob~ine.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODRO^JA

1. Organizacija uprave

4. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave opravljajo �upan

in ob~inski urad.

5. ~len
@upan vodi ob~insko upravo in opravlja druge naloge iz

pristojnosti ob~ine, dolo~ene v zakonih in statutu ob~ine.

6. ~len
V okviru ob~inske uprave se ustanovijo naslednje notra-

nje organizacijske enote:
� slu�ba za pravne, splo{ne in finan~ne zadeve,
� oddelek za dru�bene dejavnosti, varstvo okolja in ure-

janje prostora, komunalne in cestne infrastrukture,
� oddelek za kmetijstvo, gospodarstvo in podjetni{tvo.

2. Delovna podro~ja uprave

7. ~len
Slu�ba za pravne, splo{ne in finan~ne zadeve opravlja

pravne, upravne, organizacijske, strokovno-tehni~ne in druge
naloge na podro~jih:

� priprave osnutkov odlokov in drugih ob~inskih aktov
s podro~ja dela ob~inske uprave,

� izvensodne poravnave sporov,
� urejanje premo�enjsko-pravnih zadev,
� upravljanje z ob~inskim premo�enjem, ki ni v pristoj-

nosti drugih upravnih organov,
� upravnega nadzora nad izvajanjem ob~inskih predpi-

sov,
� volilnih opravil in izvajanje referendumov,
� nudenja pravnih pomo~i ob~anom, podjetjem in dru-

gim organizacijam in skupnostim pri uveljavljanju njihovih
pravic in obveznosti v upravnih postopkih,

� nalog, ki se nana{ajo na organizacijo in delovanje
ob~inske uprave, kadrovske zadeve, pla~e delavcev, uprav-
ljanje in vzdr�evanja objektov ter varovanja premo�enja,

� pisarni{kega poslovanja, urejanja dokumentarnega
gradiva in spremljanje vlog v upravnem postopku,

� zagotavljanja vseh organizacijskih, strokovno-tehni~-
nih in administrativnih del za �upana, ob~inski svet in ob~in-
sko upravo, njihove odbore in komisije,

� nalog s podro~ja obrambe in za{~ite, re{evanja za
primere elementarnih nesre~, po�arne varnosti in organizira-
nje gasilstva,

� opravlja druge naloge, ki po svoji naravi ne spadajo v
delovno podro~je drugih upravnih organov,

� spremljanja predpisov s podro~ja javnih in drugih fi-
nanc,

� priprave odloka o prora~unu ob~ine, rebalansa prora-
~una ter odloka o zaklju~nem ra~unu prora~una,

� izvr{evanja prora~una,
� vodenja knjigovodstva prora~una ter analize in poro-

~ila o realizaciji prora~una,
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– vodenje ra~una ob~inskih skladov (finan~ni na~rti,
analize, poro~ila, vodenje knjigovodstva, izdelava periodi~-
nih in zaklju~nih ra~unov skladov),

– vodenje ra~una ob~inske uprave (finan~ni na~rti, po-
ro~ila, vodenje knjigovodstva, obra~un pla~ in drugih oseb-
nih prejemkov, izdelava periodi~nih in zaklju~nih ra~unov
uprave).

8. ~len
Oddelek za dru‘bene dejavnosti, varstvo okolja in ure-

janje prostora, komunalne in cestne infrastukture opravlja
naloge na podro~jih:

– upravnih, strokovnih in razvojnih nalog za pred{olsko
vzgojo in izobra‘evanje, socialnega varstva in skrbstva,
zdravstva in zaposlovanja ter raziskovalne dejavnosti,

– ureja na~in in pogoje urejanja s premo‘enjem ob~ine
na podro~ju pred{olske vzgoje ter izobra‘evanja ter drugih
podro~jih,

– pospe{uje in razvija dejavnosti na teh podro~jih,
– razporeja in upravlja s sredstvi, namenjenimi dejav-

nostim, ki jih pokriva,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi planskih aktov ob~ine

s teh podro~ij,
– strokovne in organizacijske naloge na podro~ju re{e-

vanja romske problematike,
– zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti, ki jih pokriva,
– ureja upravljanje s kulturnimi, {portnimi, rekreativni-

mi, dru{tvenimi in mladinskimi objekti in povr{inami v ob~i-
ni,

– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem ob~i-
ne na podro~ju kulture, {porta, mladine in dru{tev,

– pospe{uje in razvija pred{olsko vzgojo in izobra‘eva-
nje, kulturno, {portno, mladinsko in dru{tveno dejavnost,

– razporeja in upravlja s sredstvi, namenjenimi dejav-
nostim, ki jih pokriva,

– dolo~a pogoje za gradnjo, oddajo in najem objektov
dejavnosti, ki jih pokriva,

– opravlja strokovna in druga opravila na podro~ju kul-
ture, {porta, dru{tev in mladinskih dejavnosti,

– vse naloge in druga strokovna opravila s podro~ja
premo‘enjsko-pravnih zadev, vezanih na urejanje prostora,
ki so v ob~inski pristojnosti,

– vse naloge za delovanje organov pri skladu stavbnih
zemlji{~, stanovanjskem skladu in drugih organov, ki jih
dolo~a zakonodaja in predpisi za to podro~je,

– normativno-pravne, analiti~ne, strokovne in druge ad-
ministrativne naloge in opravila, vezana na varstvo okolja iz
ob~inske pristojnosti,

– strokovne in druge naloge na podro~ju dru‘benega
planiranja in urejanja prostora opravlja v skladu z veljavno
zakonodajo in drugimi predpisi s podro~ja planiranja in ure-
janja prostora zavod za dru‘beno planiranje in urejanje pro-
stora,

– sodeluje pri izvajanju dejavnosti varstva okolja in kul-
turne dedi{~ine,

– normativno-pravna, analiti~na in strokovno-tehni~na
dela in naloge, izvr{uje zakone in druge predpise s podro~ja:

– komunalnega gospodarstva,
– cestnega gospodarstva,
– prometa in zvez,
– vodnega gospodarstva in energetike,
– zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti, ki jih pokriva.
Ta oddelek opravlja tudi in{pekcijski nadzor na podro~-

jih iz svoje pristojnosti.

9. ~len
Oddelek za kmetijstvo, gospodarstvo in podjetni{tvo

opravlja naloge na podro~jih:
– naloge s podro~ja industrije, rudarstva, obrti, trgovi-

ne, gostinstva, prometa blaga in storitev,
– spremlja in analizira teko~a gibanja na podro~ju go-

spodarstva in negospodarstva in ugotavlja skladnost teh gi-
banj v odnosu do sprejetih planskih usmeritev,

– ureja na~in in pogoje upravljanja s premo‘enjem ob~i-
ne,

– predlaga pogoje za gradnjo, oddajo in najem objektov
in povr{in ob~ine,

– sestavlja premo‘enjsko bilanco s katero izkazuje vred-
nost svojega premo‘enja,

– v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi oblikuje
najemnine in zakupnine za oddajo zemlji{~, objektov, loka-
lov in drugega ob~inskega premo‘enja in sodeluje pri oddaja-
nju koncesij,

– dolo~a pogoje in na~in subvencij in teko~ih transfer-
jev v gospodarsko-podjetni{ke dejavnosti,

– upravne, strokovne in organizacijske naloge s podro~-
ja kmetijstva, gozdarstva, veterine, lova in ribolova,

– skrbi za intervencijo na podro~jih, ki jih pokriva,
– razporeja in upravlja s sredstvi namenjenimi dejavno-

stim, ki jih pokriva,
– razvija turisti~no dejavnost,
– dolo~a pogoje za dejavnost v kmetijstvu, gozdarstvu

in turizmu.

10. ~len
Funkcionarji ob~ine so ‘upan, pod‘upan in ~lani ob~in-

skega sveta.

11. ~len
Vi{ji upravni delavci v upravi so svetovalec ‘upana ali

vi{ji svetovalec.
Vi{je upravne delavce imenuje na predlog ‘upana ob-

~inski svet.

12. ~len
Delavce ob~inske uprave sprejema v delovno razmerje

‘upan na podlagi pravilnika o notranji organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest v upravi.

13. ~len
Upravne in strokovno-tehni~ne delavce imenuje ‘upan.

@upan odlo~a tudi o napredovanju delavcev v vi{ji pla~ilni
razred.

Koeficiente za dolo~anje pla~e delavcem dolo~i ‘upan
na osnovi zakona o razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih
organih in organih lokalne skupnosti.

14. ~len
Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo dolo~be

zakona o delavcih v dr‘avnih organih, zakona o razmerjih
pla~ v javnih zavodih in organih lokalnih skupnostih, pravil-
nika o napredovanju zaposlenih v dr‘avni upravi kakor tudi
dolo~be, odredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.

III. ODLO^ANJE O UPRAVNIH STVAREH

15. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~a ‘upan in delavci ob-
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~inske uprave v skladu z zakonom o splo{nem upravnem
postopku.

IV. KON^NA DOLO^BA

16. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, neposredno pa od 1. 6. 1995 dalje.

[t. 012-3/95
[entjernej, dne 29. maja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine [entjernej

Alojz Simon~i~ l. r.

- Kulturni dom Gorica pri Slivnici; parc. {t. 278 v izmeri
128 m², ZKV {t. 363 k.o. Gorica in sicer dvorana za priredi-
tve s pripadajo~imi skupnimi prostori, lastnik je Krajevna
skupnost Slivnica pri Celju,

- Kulturni dom Grobelno, parc. {t. 1073/8 v izmeri
173 m², ZKV 268 k.o. Tratna in sicer dvorana za prireditve s
pripadajo~imi skupnimi prostori. Lastnik je Krajevna skup-
nost [entjur – okolica,

- Kulturni dom Dramlje, parc. {t. 261 v izmeri 143 m²,
ZKV {t. 544 k.o. M. Dobje in sicer dvorana za prireditve s
pripadajo~imi skupnimi prostori, lastnik je Krajevna skup-
nost Dramlje,

- Kulturni dom Prevorje, parc. {t. 246 v izmeri 136 m²,
ZKV {t. 251 k.o. Lopaca in sicer dvorana za prireditve s
pripadajo~imi prostori, lastnik je Ob~ina [entjur pri Celju.

Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a
tudi oprema v navedenih objektih, ki slu‘i za opravljanje
kulturne dejavnosti.

III
Nepremi~nine iz I. in II. to~ke tega sklepa se kot javna

infrastruktura na podro~ju kulture zaznamuje v zemlji{ki
knjigi.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in pri~ne veljati z

dnem objave.

Št. 466-51/95-3/7
Šentjur pri Celju, dne 10. julija 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta

ob~ine [entjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

[ENTJUR PRI CELJU

2034.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 27/93, 57/94), 29. in 63. ~lena zakona o uresni-
~evanju javnega interesa na podro~ju kulture (Uradni list RS,
{t. 75/94) je Ob~inski svet ob~ine Šentjur pri Celju na seji
dne 10. julija 1995 sprejel

S K L E P
o dolo~itvi javne infrastrukture na podro~ju kulture

I
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine Šentjur pri Celju,
ki so bile na dan 17. 12. 1994 v upravljanju javnega zavoda in
so prete‘no namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti.

- Knji‘nica Šentjur, ki je v upravljanju Javnega zavoda
“Ob~inska knji‘nica” – Šentjur, parc. {t. 464 k.o. Šentjur
ZKV {t. 641 v izmeri 369 m².

Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a
tudi oprema, ki se nahaja v zgoraj navedenih nepremi~ninah,
ki slu‘i kulturni dejavnosti.

II
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine Šentjur pri Celju,
ki so bile 17. decembra 1994 dru‘bena lastnina v upravljanju
ob~ine ali krajevne skupnosti in so prete‘no namenjene oprav-
ljanju kulturnih dejavnosti.

- Kulturni dom Šentjur, parc. {t. 308/2 v izmeri 1723 m²,
ZKV {t. 639 k.o. Šentjur in sicer dvorana za prireditve, s
pripadajo~imi skupnimi prostori, lastnik je Ob~ina Šentjur
pri Celju,

- Kulturni dom Ponikva, parc. {t. 746/2 v izmeri 609 m²,
ZKV {t. 166 k.o. Ponikva in sicer dvorana za prireditve s
pripadajo~imi skupnimi prostori, lastnik je Ob~ina Šentjur
pri Celju,

- Kulturni dom Dobje pri planini; parc. {t. 86/2 v izmeri
359 m², ZKV {t. 380 k.o. Suho in sicer dvorana za prireditve
s pripadajo~imi skupnimi prostori, lastnik je Krajevna skup-
nost Dobje pri Planini,

- Kulturni dom Šentvid pri Planini; parc. {t. 39/3 v
izmeri 226 m², ZKV {t. 95 k.o. Šentvid, lastnik Ob~ina
[entjur,

[KOFJA LOKA

2035.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a Re-
publike Slovenije, 45/94 - odlo~ba Ustavnega sodi{~a Re-
publike Slovenije in Uradni list RS, {t. 57/94 in 14/95) in 18.
~lena statuta Ob~ine [kofja Loka (Uradni list RS, {t. 37/95)
je Ob~inski svet ob~ine [kofja Loka na seji dne 15. 6. 1995
sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

Ob~ine [kofja Loka

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a organizacijo in delovno podro~je ob-

~inske uprave Ob~ine [kofja Loka (v nadaljevanju: ob~inska
uprava) ter ureja vpra{anja v zvezi z njihovim delovanjem.

2. ~len
Ob~inska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine, na delovnih po-
dro~jih, dolo~enih s tem odlokom.
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Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne
pristojnosti opravlja ob~inska uprava pod pogoji in na na~in,
ki je dolo~en z zakonom, statutom ob~ine in s tem odlokom.

Ob~inska uprava je samostojna pri opravljanju nalog iz
svoje pristojnosti v skladu z ustavo, zakoni in drugimi pred-
pisi. Za svoje delo je odgovorna ob~inskemu svetu in ‘upanu,
v zadevah, od dr‘ave prenesenih pristojnosti, pa tudi pristoj-
nemu ministrstvu.

3. ~len
Ob~inska uprava izvaja dolo~eno politiko in izvr{uje

zakone, odloke ter druge splo{ne in posami~ne akte ob~in-
skega sveta in ‘upana, odlo~a s posami~nimi akti o upravnih
stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne pristoj-
nosti, pripravlja predloge splo{nih in posami~nih aktov ob~i-
ne, spremlja stanje in daje pobude za re{evanje vpra{anj na
podro~jih za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na
teh podro~jih, in opravlja druga strokovna in administrativna
dela za ob~inski svet, ‘upana, nadzorni odbor, komisije in
odbore ob~inskega sveta.

Ob~inska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena
s krajevnimi skupnostmi oziroma mestnimi ~etrtmi, javnimi
zavodi, gospodarskimi javnimi slu‘bami in drugimi organi-
zacijami.

Ob~inska uprava s svojim delom zagotavlja uspe{no
uresni~evanje pravic, potreb in interesov ob~anov.

4. ~len
Ob~inska uprava lahko naro~i izvajanje nekaterih stro-

kovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posa-
meznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v so-
glasju z ‘upanom ali v skladu s koncesijskim aktom.

5. ~len
Ob~inska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih

nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in
strokovno izobra‘evanje in izpopolnjevanje delavcev.

Ob~inska uprava mora organizirati opravljanje svojega
dela tako, da bo ob~anom omogo~eno, da v ~imkraj{em ~asu
in na najbolj kakovosten na~in uveljavljajo svoje pravice in
potrebe.

6. ~len
Delo ob~inske uprave je javno. O delu ob~inske uprave

obve{~ata javnost ‘upan in tajnik ob~ine.
Ob~inska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati

tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi dolo-
~eni kot osebna, poslovna, dr‘avna ali uradna tajnost.

II. ORGANIZACIJA OB^INSKE UPRAVE

7. ~len
Ob~inska uprava je enovit upravni in strokovni organ

ob~ine za izvajanje upravnih in strokovnih nalog.

8. ~len
Ob~inska uprava ima naslednje notranje organizacijske

enote:
– oddelek za ob~o upravo in prora~un
– oddelek za dru‘bene dejavnosti
– oddelek za javne slu‘be in ob~insko premo‘enje
– oddelek za okolje in prostor
– urad ‘upana.
Oddelek vodi vodja oddelka. Urad vodi ‘upan.

9. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
Za neposredno izvajanje nalog ob~inske uprave skrbi

tajnik ob~ine.
@upan lahko pooblasti tajnika ob~ine za podpisovanje

dolo~enih aktov poslovanja.
Tajnik ob~ine je za svoje delo odgovoren ‘upanu.

10. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski upravi.
Upravne in strokovne naloge ob~inske uprave opravlja-

jo tajnik ob~ine, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni
delavci.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~ine.

11. ~len
Zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do pla~e, ki

jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi, ter aktom o sistemi-
zaciji delovnih mest v ob~inski upravi, dolo~i ‘upan.

12. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti in o uprav-

nih stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~a na prvi
stopnji ob~inska uprava.

13. ~len
Posami~ne akte o upravnih stvareh iz izvirne pristojno-

sti ob~ine izdaja tajnik ob~ine, ki lahko pooblasti delavce
uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje v uprav-
nih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali
za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih
stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

14. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih dolo~enih z zakonom.

15. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

16. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lah-

ko odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravlja-
nje teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh
pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh
odlo~a tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobraz-
bo.

^e ‘upan nima ustrezne strokovne izobrazbe za oprav-
ljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje
odlo~be voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje
upravnega postopka po zakonu in statutu ob~ine.
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Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

17. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan, ~e ni z zakonom druga~e
dolo~eno. Zoper odlo~itev ‘upana je dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil
na prvi stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo,
pristojno za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v
sestavi.

18. ~len
O izlo~itvi ‘upana odlo~a ob~inski svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a ‘upan, ~e pa upravo

vodi po pooblastilu ‘upana tajnik, odlo~a o izlo~itvi uradnih
oseb tajnik.

III. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKE UPRAVE

19. ~len
Oddelek za ob~o upravo in prora~un opravlja:
– dela v zvezi poslovanja s spisi ter vodi evidenco vseh

obravnavanih zadev pri ob~inskih upravnih organih,
– naloge s podro~ja splo{nih upravnih zadev ter naloge,

ki ne spadajo v delovno podro~je drugih oddelkov,
– finan~na, knjigovodska in druga strokovna opravila za

prora~un, ter v zvezi s sredstvi za delo ob~inske uprave in
obra~unom dohodkov zaposlenih ob~inske uprave,

– naloge, ki se nana{ajo na na~rtovanje, razvijanje in
izvajanje informacijskega sistema ter strojne in programske
opreme za potrebe ob~inskega sveta in ob~inske uprave,

– naloge v zvezi z organizacijo dela ob~inske uprave,
izpopolnjevanjem delovnih metod ter modernizacijo dela,

– naloge za uresni~evanje kadrovske politike ob~inske
uprave, urejanjem delovnih razmerij ter skrbi za izobra‘eva-
nje,

– naloge v zvezi z upravljanjem upravnih zgradb, inve-
sticijskim in rednim vzdr‘evanjem opreme in drugih sredstev
za delo ter nemoteno poslovanje ob~inske uprave in ob~in-
skega sveta,

– druge naloge s svojega delovnega podro~ja.

20. ~len
Oddelek za dru‘bene dejavnosti opravlja:
– upravne, strokovne in razvojne naloge za pred{olsko

vzgojo, izobra‘evanje in {port,
– zagotavlja razvoj kulturnih programov,
– skrbi za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti na pri-

marni ravni in opravlja strokovna opravila v zvezi z dolo~a-
njem in zagotavljanjem mre‘e javne zdravstvene slu‘be,

– vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega po-
dro~ja,

– skrbi za izvajanje programov socialnega varstva in
socialnega skrbstva,

– razporeja sredstva namenjena dejavnostim, ki jih po-
kriva,

– planira, spremlja in ugotavlja investicijska vzdr‘eva-
nja in usklajuje nove investicije,

– druge naloge s svojega delovnega podro~ja.

21. ~len
Oddelek za javne slu‘be in ob~insko premo‘enje

opravlja:
– strokovne in upravne naloge s podro~ja premo‘enjsko

pravnih zadev,
– predlaga na~in opravljanja obveznih gospodarskih

slu‘b in izbirnih gospodarskih javnih slu‘b,
– pripravlja razvojne programe in dolo~a standarde ter

normative za gospodarske javne slu‘be,
– vodi postopke podeljevanja koncesij in izbire konce-

sionarjev,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gos-

podarskih javnih slu‘b,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari

z infrastrukturnimi objekti in komunalnimi napravami,
– strokovne naloge v zvezi z oddajo in najemom po-

slovnih in drugih objektov in prostorov,
– pripravlja, organizira in zagotavlja neprofitno stano-

vanjsko gradnjo in gradnjo socialnih stanovanj, ter vodi regi-
ster stanovanj,

– naloge, ki se nana{ajo na komunalne dejavnosti, vod-
no gospodarstvo, stanovanjske zadeve in prometa,

– druge naloge s svojega delovnega podro~ja.

22. ~len
Oddelek za okolje in prostor opravlja:
– strokovne in upravne naloge, ki se nana{ajo na ureja-

nje prostora, naselij in drugih posegov v prostor in varstvo
okolja,

– pripravlja predloge razvojne politike, spremlja in prou-
~uje problematiko za navedena podro~ja in v okviru svojih
pooblastil odgovarja za njeno uresni~evanje.

– spremlja izvajanje v planih dogovorjene politike raz-
voja in predlaga ustrezne ukrepe,

– skrbi za razvoj prostorskega informacijskega sistema
ob~ine,

– zagotavlja opravljanje strokovnih in administrativno
tehni~nih nalog za potrebe sklada stavbnih zemlji{~,

– pripravlja lokacijsko dokumentacijo ter nanjo pridobi-
va soglasja ustreznih organov,

– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni
rabi prostora ter vodi evidenco ter dokumentacijo predpisov
in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor,

– opravlja druge naloge s svojega delovnega podro~ja.

23. ~len
Urad ‘upana opravlja:
– naloge, ki se nana{ajo na pripravo splo{nih aktov za

ob~inski svet in ‘upana,
– re{evanje prito‘b na odlo~be in sklepe I. stopnje v

zadevah iz ob~inske pristojnosti,
– strokovne in administrativne naloge za ob~inski svet,
– druge zadeve s svojega delovnega podro~ja.

24. ~len
Oddelki in urad ob~inske uprave opravljajo strokovne

in administrativno tehni~ne naloge za odbore in komisije
ob~inskega sveta.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

25. ~len
Za zaposlene v ob~inski upravi se uporabljajo predpisi o

delovnih razmerjih, sistemizaciji delovnih mest in pla~ah, ki
veljajo za delavce v dr‘avni upravi.
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26. ~len
@upan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski

upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.

27. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organizaciji in delovnem podro~ju upravnih organov Ob~ine
[kofja Loka (Uradni list RS, {t. 10/92, 63/93).

28. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 021-1/95
[kofja Loka, dne 15. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [kofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

2036.

Na podlagi 10. ~lena statuta Ob~ine [kofja Loka (Urad-
ni list RS, {t. 37/95) je Ob~inski svet ob~ine [kofja Loka na
7. seji dne 15. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o izvzemu zemlji{~ iz javne rabe

1. ~len
Z dnem uveljavitve tega sklepa se izvzamejo iz javne

rabe naslednja zemlji{~a:
1. k.o. Suha
parcela 1199/1, pot v izmeri ca. 104 m²
2. k.o. Zminec
parcela 1184/3, travnik v izmeri 55 m²
parcela 1184/2, travnik v izmeri 125 m²
3. k.o. Rete~e
parcela 1050/1, pot v izmeri 151 m²
4. k.o. Stari dvor
parcela 1366/3, pot v izmeri 700 m².

2. ~len
Nepremi~nine iz 1. ~lena tega sklepa postanejo z dnem

uveljavitve tega sklepa last Ob~in [kofja Loka, Gorenja vas-
Poljane, @iri in @elezniki.

3. ~len
Ta sklep pri~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 465-1/95
465-19/94
466-58/93
466-25/95

[kofja Loka, dne 19. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [kofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

VITANJE

2037.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94) ter statuta Ob~ine Vitanje (Uradni list RS, {t.
20/95) je Ob~inski svet ob~ine Vitanje na seji dne 8. junija
sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Vitanje za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Vitanje za leto 1995 (v nadalj-

njem besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sredstva za
financiranje javne porabe v Ob~ini Vitanje.

2. ~len
Predvideni prihodki prora~una Ob~ine Vitanje za leto

zna{ajo 86,500.000 SIT.
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 500.000 SIT

prese‘ka, ki je porabljen pri ra~unu financiranja za odpla~ilo
kredita.

Pregled prihodkov ob~inskega prora~una in njihova raz-
poreditev s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci
prihodkov in odhodkov kot sestavnem delu prora~una.

Ob~inski svet ob~ine Vitanje poobla{~a ‘upana ob~ine,
da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhod-
kov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za podro~je
javnih financ.

3. ~len
V rezerve Ob~ine Vitanje se izlo~a do najmanj 0,5%

prihodkov za zagotovljeno porabo.

4. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se delijo med letom ena-

komerno med vse nosilce oziroma uporabnike prora~una v
okviru dose‘enih prihodkov, ~e ni s posebnim aktom ob~in-
skega sveta oziroma s posebno pogodbo med Ob~ino Vitanje
in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev druga~e dolo~e-
no.

5. ~len
Uporabniki sredstev ob~inskega prora~una so dol‘ni

uporabljati sredstva ob~inskega prora~una le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu prora~una.

6. ~len
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo pravi-

loma enakomerno kot mese~ne akontacije, vendar v odvisno-
sti od zapadlosti obveznosti ter ob upo{tevanju likvidnostne-
ga stanja prora~una Ob~ine Vitanje.

7. ~len
Sredstva za pla~e delavcev v ob~inski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mese~no glede na
strukturo in {tevilo delavcev.

8. ~len
Ob~inska uprava ter drugi uporabniki prora~una morajo

izvr{evati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena
z ob~inskim prora~unom. Uporabniki ne smejo prevzemati
na ra~un ob~inskega prora~una obveznosti, ki bi presegle z
ob~inskim prora~unom dolo~ena sredstva.
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9. ~len
@upan lahko za~asno zmanj{a zneske sredstev, ki so v

posebnem delu ob~inskega prora~una razporejeni za posa-
mezne namene ali za~asno zadr‘i uporabo teh sredstev, ~e
prihodki ob~inskega prora~una med letom niso dose‘eni v
predvideni vi{ini. O ukrepu iz prej{njega odstavka mora ‘u-
pan obvestiti ob~inski svet in predlagati ukrepe oziroma us-
trezno spremembo ob~inskega prora~una.

10. ~len
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporab-

nikom odobrena v ob~inskem prora~unu, je odgovoren ‘u-
pan, tajnik in predstojnik finan~nega organa kot odredboda-
jalci.

11. ~len
Ob~inski svet odlo~a na svojih sejah o uporabi sredstev

rezerv Ob~ine Vitanje za namene iz 12. ~lena zakona o
financiranju ob~in. V nujnih primerih lahko o uporabi sred-
stev rezerv odlo~a ‘upan, ki o tem obvesti ob~inski svet.

12. ~len
@upan je poobla{~en, da odlo~a o za~asni uporabi teko-

~ih likvidnostnih prora~unskih sredstev zaradi ohranitve nji-
hove realne vrednosti in zagotovitve teko~e likvidnosti pro-
ra~una.

13. ~len
Ob~ina lahko najame posojilo v vi{ini 10% zagotovlje-

ne porabe. Odpla~ilo glavnice in obresti v letu zadol‘evanja
ne sme prese~i 5% zagotovljene porabe.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prej{njim odstav-
kom sklene ‘upan.

14. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.

Vitanje, dne 8. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

2038.

Ob~inski svet ob~ine Vitanje je na podlagi 29. in 64.
~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93
in 57/94), na podlagi statuta Ob~ine Vitanje (Uradni list RS,
{t. 20/95) in na podlagi poslovnika Ob~inskega sveta ob~ine
Vitanje (Uradni list RS, {t. 32/95) na 7. redni seji dne 6. 7.
1995 sprejel

O D L O K
o dolo~itvi ob~inskega praznika Ob~ine Vitanje

1. ~len
Datum ob~inskega praznika Ob~ine Vitanje je 25. junij.

2. ~len
Ob~ina Vitanje ima zelo pestro in daljno preteklost.

Daljnega leta v 14. st. je Kr{ki {kof (menda je bil {kof
Roman), kamor je spadalo Vitanje, podelil tr{ke pravice in
Vitanje je postalo trg. Iz ministerialov, ki so upravljali Vita-
nje, so se povzdignili gospodje Vitanjski, ki so v svojem grbu
imeli tri {koljke in ta grb je kasneje prevzel Vitanje trg. Ta
grb je upodobljen v @upnijski cerkvi Sv. Petra in Pavla v
Vitanju, kjer se nahaja za oltarjem na desnem oknu. Grb, ki
spominja na pestro zgodovino, ima kot svoj grb tudi Ob~ina
Vitanje.

Prvi~ se omenja Vitanje kot kraj leta 1306, kar je opisal
Jo‘e Turk v knjigi Trgi in mesta na Slovenskem [tajerskem,
in sicer je napisal: Naselbina je v letu 1306 omenjena kot
oppidum, kar pomeni zidan in utrjen tr‘ni kraj.

25. junij 1306 je dolo~en kot mejnik in po~astitev do-
ma~e zgodovine ter simbol povezanosti med rodovi, ki se iz
preteklosti preko sedanjosti zazira v prihodnost.

3. ~len
Prvi ob~inski praznik je ob~ina Vitanje praznovala 25.

6. 1995. S tem odlokom pa se datum 25. junij kot datum
ob~inskega praznika Ob~ine Vitanje tudi potrjuje.

4. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Vitanje, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

2039.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, {t. 72/93), zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t.
72/93), na podlagi statuta Ob~ine Vitanje (Uradni list RS, {t.
20/95) in na na podlagi poslovnika Ob~inskega sveta ob~ine
Vitanje (Uradni list RS, {t. 32/95) je Ob~inski svet ob~ine
Vitanje na 7. redni seji dne 6. 7. 1995 na predlog referenta za
varstvo okolja in urejanje prostora ter komunalnih zadev
sprejel

S K L E P
o dolo~itvi izhodi{~ne vrednosti to~ke za izra~un

nadomestila za uporabo stavbnega zemlji{~a za leto 1995

1. ~len
Izhodi{~na vrednost to~ke za izra~un nadomestila za

uporabo stavbnega zemlji{~a v Ob~ini Vitanje v letu 1995
zna{a 0,12 SIT.

2. ~len
Ta sklep v celoti nadome{~a sklep z dne 30. 3. 1995, ki

ga je ob~inski svet sprejel na 4. redni seji (Uradni list RS, {t.
32/95). Ker se je med tem ~asom ugotovilo, da je izhodi{~na
vrednost to~ke, ki je zna{ala 0,051 SIT premajhna, je Ob~in-
ski svet ob~ine Vitanje sprejel novo izhodi{~no vrednost
to~ke v vi{ini 0,12 SIT. Sklep z dne 30. 3. 1995 s tem
sklepom preneha veljati.
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3. ~len
Ta sklep za~ne veljati takoj po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Vitanje, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

2040.

Na podlagi 10. ~lena statuta Ob~ine Vitanje (Uradni list
RS, {t. 20/95) in na podlagi 12. ~lena zakona o cestah (Uradni
list SRS, {t. 2/82) je Ob~inski svet ob~ine Vitanje, na 7. redni
seji dne 6. 7. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemlji{~a javna last v

splo{ni rabi parc. {t. 1208/1 cesta v izmeri 1225 m², 1210/3
cesta v izmeri 400 m² in 1210/4 cesta v izmeri 16 m², vpisane
v seznam javnega dobra ceste pota S001 k. o. Hudinja. Te
parcele ostanejo dru‘bena lastnina v upravljanju Ob~ine Vi-
tanje, ki je pravni naslednik Ob~ine Slov. Konjice in pripi{e-
jo k enemu izmed zemlji{koknji‘nih vlo‘kov k. o. Hudinja.

II
Pristojno Okrajno sodi{~e v Slov. Konjicah, po uradni

dol‘nosti vpi{e v zemlji{ko knjigo dru‘beno lastnino na zem-
lji{~u, ki je vpisano v I. to~ki tega sklepa.

III
Sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

[t. 465-48/94-8/5
Vitanje, dne 6. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

Predsednica:
Marija KONJAR, roj. 1954, @elezniki, Na Plav‘u 73
Namestnica predsednice:
Marija ROVTAR, roj. 1963, Selca 103
^lan:
Ven~eslav AMBRO@I^, roj. 1937, @elezniki, Na

Kresu 12
Namestnik ~lana:
Vinko MARKELJ, roj. 1927, @elezniki, [kovine 5
^lan:
Jo‘e GARTNER, roj. 1948, Rudno 2/a
Namestnica ~lana:
Cecilija TU[EK, roj. 1967, Selca 81
^lan:
Rafko TORKAR, roj. 1948, Smoleva 5
Namestnik ~lana:
Marjan PINTAR, roj. 1938, Martinj vrh 5

[t. 1091/95
@elezniki, dne 5. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine @elezniki
Miha Prevc l. r.

2042.

Na podlagi 117. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) je Ob~inski svet ob~ine
@elezniki na seji dne 29. 6. 1995 sprejel

S K L E P

Imenuje se Ob~inska volilna komisija ob~ine @elezniki:
Predsednik:
Ale{ HAJNRIHAR roj. 1962, Selca 130
Namestnica predsednika:
Marija ROVTAR, roj. 1963, Selca 103
^lan:
Janez LEBEN, roj. 1932, Studeno 13
Namestnica ~lana:
Marica LU[INA, roj. 1938, Dolenja vas 52
^lan:
Jo‘e GARTNER, roj. 1948, Rudno 2/a
Namestnik ~lana:
Marjan PINTAR, roj. 1938, Martinj vrh 5
^lan:
Rafko TORKAR, roj. 1948, Smoleva 5
Namestnica ~lana:
Tatjana MALEN[EK, roj. 1953, @elezniki, Na Kresu 21

[t. 1092/95
@elezniki, dne 5. julija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine @elezniki
Miha Prevc l. r.

@ELEZNIKI

2041.

Na podlagi 117. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) je Ob~inski svet ob~ine
@elezniki na seji dne 29. 6. 1995 sprejel

S K L E P

Razre{i se Ob~inska volilna komisija ob~ine @elezniki:
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ROGATEC

2043.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) je
Ob~inski svet ob~ine Rogatec na 4. redni seji dne 13. 4. 1995
sprejel

S T A T U T
Ob~ine Rogatec

I. SPLO[NE DOLO^BE TER OBMO^JE IN DELI
OB^INE

1. ~len
Obmo~je ob~ine Rogatec obsega obmo~ja naslednjih

naselij: Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, Dona~-
ka Gora, Log, Rogatec, Sv. Jurij, Tlake, Trli~no, @ahenberc.

2. ~len
Ob~ina varuje koristi svojih ob~anov. V okviru ustave

in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvr{uje
naloge, ki so nanjo prene{ene s podro~nimi zakoni ter naloge,
ki jih s soglasjem ob~ine prenese v ob~insko pristojnost
dr‘ava.

3. ~len
Ob~ini uresni~ujejo lokalno samoupravo v ob~ini nepo-

sredno in prek organov ob~ine.
Ob~ina se pri uresni~evanju skupnih nalog povezuje in

sodeluje s sosednjimi in drugimi ob~inami ter {ir{imi lokalni-
mi samoupravnimi skupnostmi.

4. ~len
Ob~ani se lahko obra~ajo s peticijo ali drugo pobudo na

katerikoli organ ob~ine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v
30 dneh.

5. ~len
Ob~ina je pravna oseba. Sede‘ ob~ine Rogatec je v

Rogatcu 159.
Ob~ina ima svoj pe~at, ki vsebuje ozna~bo, grb in ime

ob~ine. Ob~ina ima svoj grb in zastavo, ki ju dolo~a ob~inski
odlok.

6. ~len
V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti: Rogatec,

Dona~ka gora in Dobovec.
Z odlokom se podrobneje dolo~ijo naloge, ki jih krajev-

ne skupnosti opravljajo samostojno in na~in njihovega finan-
ciranja. Odlok sprejem ob~inski svet z dvetretjinsko ve~ino
vseh ~lanov.

Premo‘enje in naprave, s katerimi upravlja krajevna
skupnost, so lastnina ob~ine.

Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v imenu
in za ra~un ob~ine.

Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s
svojimi sredstvi, oziroma s sredstvi, ki niso lastnina ob~ine
ali s sredstvi, ki niso del ob~inskega prora~una, sklepa prav-
ne posle v svojem imenu in za svoj ra~un.

Krajevna skupnost ima v okviru ob~inskega ra~una po-
seben podra~un.

7. ~len
Ob~inski svet lahko s sklepom prenese upravljanje do-

lo~enih zadev iz ob~inske pristojnosti v upravljanje krajevni
skupnosti. Za ta namen dolo~i ob~inski svet tudi ustrezna
sredstva.

8. ~len
Ob~inski svet mora predhodno dobiti mnenje organov

krajevne skupnosti, kadar odlo~a o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.

9. ~len
Ob~ina Rogatec se lahko povezuje v pokrajino.
Ob~ina Rogatec sodeluje z drugimi ob~inami za oprav-

ljanje skupnih zadev na na~elih prostovoljnosti in solidarno-
sti.

II. NALOGE OB^INE

10. ~len
Ob~ina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena, dolo~ene s tem statutom
in zakonom, zlasti pa:

1. na podro~ju normativnega urejanja:
– sprejema statut ob~ine, odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– sprejema na~rt razvoja ob~ine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge

javne povr{ine;
– ureja javni red v ob~ini;
– ureja delovanje ob~inske uprave;
– ureja ob~inske javne slu‘be;
– ureja na~in in pogoje opravljanja s premo‘enjem ob~i-

ne;
– dolo~a prekr{ke in denarne kazni za prekr{ke, s kateri-

mi se kr{ijo predpisi ob~ine;
– sestavlja premo‘enjsko bilanco, s katero izkazuje vred-

nost svojega premo‘enja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. pospe{uje:
– slu‘be socialnega skrbstva, pred{olskega varstva, os-

novnega varstva otrok in dru‘ine, za socialno ogro‘ene, inva-
lide in ostarele;

– vzgojno, izobra‘evalno, raziskovalno, informacijsko
dokumentacijsko, dru{tveno, turisti~no in kulturno dejavnost;

– razvoj {porta in rekreacije.
– zdravstveno in preventivno dejavnost za vse vrste zas-

vojenosti.
3. na podro~ju upravljanja:
– upravlja ob~insko premo‘enje;
– upravlja lokalne javne slu‘be;
– vodi javna in druga podjetja;
– upravlja ob~inske javne povr{ine in drugo javno do-

bro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi pot-

mi;
4. s svojimi sredstvi:
– gradi in vzdr‘uje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospe{uje kulturno, dru{tveno, vzgojno in knji‘ni~no

dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– gradi stanovanja za socialno ogro‘ene;
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– zagotavlja delovanje lokalnih javnih slu‘b;
– zagotavlja delovanje ob~inskega sveta, ‘upana in od-

borov ter ob~inske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na podro~-

ju osnov nega izobra‘evanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, {porta, socialnega varstva, otro{kega varstva, zdravstve-
nega varstva in drugih dejavnosti;

– zagotavlja subvencije in teko~i transferji v gospodar-
ske javne slu‘be (komunalna dejavnost, stanovanjska dejav-
nost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge de-
javnosti);

– sredstva za po‘arno varnost;
– opravljanje pokopali{ke, pogrebne in mrli{ko ogledne

slu‘be.
– vlaga denarna sredstva v zasebnopravne subjekte in

kupuje vrednostne papirje v obsegu, ki ne ovira opravljanja
njenih javno pravnih funkcij.

5. vzdr‘evanje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne povr{ine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte;
6. s svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj ob~ine;
– pospe{uje razvoj {porta in rekreacije;
– skrbi za po‘arno varnost in organizira re{evalno po-

mo~;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred

hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
7. zagotavlja in organizira:
– pomo~ in re{evanje za primere elementarnih nesre~;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov.
8. pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premo‘enja,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj ob~ine.
9. sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premi~nin in ne-

premi~nin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih v katere stopa ob~ina.

10. Ustanavlja:
– zavode s podro~ja dru‘benih dejavnosti
– zavode s podro~ja prostorskega planiranja in gospo-

darjenje s premo‘enjem
– gospodarska in druga pridobitna podjetja in ustanove

v obsegu, ki ne ovira opravljanja njenih javnopravnih funk-
cij.

11. ~len
Ob~ina opravlja tudi zadeve, ki se nana{ajo na:
– vodenje evidence volilne pravice,
– razgrinjanje volilnih imenikov
– volitve predstavnikov lokalnih interesov v Dr‘avni

svet,
– ob~insko upravno nadzorstvo,
– nadzorstvo nad izvajanjem ob~inskih javnih slu‘b in

javnih prireditev,
– evidenco ob~inskih zemlji{~ in drugega premo‘enja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe

ob~ine,
– dolo~anje pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~,
– odlo~anje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno slu‘bo,
– civilno za~{ito, opazovanje in obve{~anje,
– varstvo naravne in kulturne dedi{~ine, ki ni v pristoj-

nosti mestne ob~ine,
– ukrepe za za{~ito okolja,

– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odlo~anje o namembnosti urbanega prostora,
– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
– javno zdravstveno slu‘bo na primarni ravni ter lekar-

ni{ko dejavnost;
– dolo~anje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske slu‘be,
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omre‘ij,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja,
– graditev in vzdr‘evanje vodovodnih in energetskih

objektov,
– pospe{evanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine,
– varstvo zrako, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom,
– urejanje lokalnega prometa,
– dolo~anje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma,
– dolo~anje kazni za nepravilno parkiranje, dolo~anje

parkirnih povr{in, na~ina parkiranja, prepovedi parkiranja,
– predpisovanje prometne ureditve,
– urejanje lokalnega potni{kega prometa,
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
– zagotavljanje javne slu‘be za osebno pomo~ ter za

pomo~ na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov,
– statisti~no, eviden~no in analiti~no funkcijo za svoje

potrebe.

12. ~len
Ob~ina predpisuje pod pogoji, ki jih dolo~a zakon na-

slednje davke in druge ob~inske dajatve:
– davek od premo‘enja,
– davek na dedi{~ino in darila,
– davek na dobitke od iger na sre~o,
– krajevne in komunalne takse
– davek na promet nepremi~nin,
– dolo~a najemnine in zakupnine za oddana zemlji{~a,

stanovanja, lokale in druge ob~inske objekte,
– dolo~a pogoje za oddajo in najem objektov in drugega

premo‘enja,

III. ORGANI OB^INE

1. Skupne dolo~be

13. ~len
Organi ob~ine so ob~inski svet, ‘upan in nadzorni od-

bor. Organ ob~ine je tudi ob~inska volilna komisija.
^lani organov ob~ine opravljajo svojo funkcijo pravilo-

ma neprofesionalno.

14. ~len
Organi ob~ine se volijo za {tiri leta.

15. ~len
Delo ob~inskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, z navzo~nostjo ob~anov in predstav-
nikov javnih ob~il na sejah ob~inskega sveta in ob~inskih
odborov ter na druge na~ine, ki jih dolo~a ta statut in poslov-
nik ob~inskega sveta.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
drugih ob~inskih organov, ki so zaupne narave.
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16. ~len
Ob~inski organi so sklep~ni, ~e je na njihovih sejah

navzo~a ve~ina njihovih ~lanov.

2. Ob~inski svet

17. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja v ob~ini.
Ob~inski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ob~ine,
– sprejema odloke in druge ob~inske akte,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

~ine
– potrjuje za~asne nujne ukrepe,
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un,
– ustanavalja ob~inske odbore ter imenuje in razre{uje

njihove ~lane,
– imenuje in razre{uje ~lane komisij
– imenuje in razre{uje ~lane nadzornega odbora,
– imenuje volilne komisije za ob~inske volitve,
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote,
– imenuje in razre{uje ~lane sveta ob~ine za varstvo

uporabnikov javnih dobrin,
– na predlog ‘upana imenuje in razre{uje pod‘upana,
– nadzoruje delo ‘upana in pod‘upana
– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno po-

dro~je ob~inske uprave,
– nadzoruje delo ob~inske uprave glede izvr{evanja od-

lo~itev ob~inskega sveta,
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi ob~inskega premo‘en-

ja, kolikor z odlokom ob~inskega sveta za odlo~anje o tem ni
poobla{~en ‘upan,

– odlo~a o najemu ob~inskega posojila,
– razpisuje referendum,
– daje ponudbo za sklice zborov ob~anov,
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nado-

mestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega od-
bora,

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be,

– odlo~a o na~inu izvajanja ob~inskih javnih slu‘b,
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog,
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in ta

statut
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesre~ami,
– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi

in drugimi nesre~ami,
– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter

na~in njihovega delovanja v vojni,
– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi

sredstvi po‘arnega sklada.
Ob~inski svet lahko z odlokom posamezne pristojnosti

iz drugega odstavka tega ~lena prenese na ‘upana ali ob~in-
sko upravo.

18. ~len
Ob~inski svet daje tudi mnenje k imenovanju na~elni-

kov upravnih enot.
Ob~inski svet odlo~a o vseh na ob~ino prene{enih pri-

stojnosti iz dr‘avne pristojnosti, ~e zakon ne dolo~a, da o teh
zadevah odlo~a drug ob~inski organ.

19. ~len
Ob~inski svet ima 12 ~lanov.

20. ~len
Ob~inski svet se voli na podlagi splo{ne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volilno pravico imajo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stal-

no prebivali{~e.
Ob~inski svet se voli po proporcionalnem na~elu.
Za volitve ob~inskega sveta se ob~ina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih dolo~i odlok ob~inskega sveta.

21. ~len
Ob~inski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo ob~inskega sveta skli~e dotedanji predsednik

ob~inskega sveta, do izvolitve novega predsednika ob~inske-
ga sveta vodi sejo najstarej{i ~lan sveta.

22. ~len
Ob~inski svet izmed sebe izvoli predsednika in pod-

predsednika.
Predsednik sveta predstavlja ob~inski svet in vodi nje-

govo delo.
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve
z njegovega delovnega podro~ja.

Ob~inski svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku
pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in oprav-
lja druge zadeve po nalogu predsednika. Sekretarja imenuje
ob~inski svet.

23. ~len
Kandidata za predsednika ob~inskega sveta lahko pred-

laga najmanj ~etrtina ~lanov sveta.
Kandidat je izvoljen z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta.

^e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane
ve~ine, se glasovanje ponovi, Pri ponovnem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov.

Predsednik sveta je lahko razre{en na predlog najmanj
~etrtine ~lanov sveta. Predsednik je razre{en, ~e za predlog
za razre{itev glasuje ve~ina vseh ~lanov sveta.

Na enak na~in kot predsednik se voli in razre{uje tudi
podpredsednik sveta.

24. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje pred-

sednik ob~inskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih skli-
cati na zahtevo sveta, nadzornega odbora ali na zahtevno
najmanj ~etrtine ~lanov.

Predsednik mora sklicati sejo ob~inskega sveta tudi na
zahtevo ‘upana.

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v
treh mesecih.

^e predsednik sveta ne skli~e sejo na zahtevo iz 1. in 2.
odst. tega ~lena jo skli~e ‘upan.

Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno
pobudo ali na predlog najmanj ~etrtine ~lanov sveta. Dnevni
red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnev-
nega reda odlo~i svet.

25. ~len
Seje ob~inskega sveta so javne.
^e to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost

izklju~i.
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^lani delovnih teles ob~inskega sveta so se na zahtevo
ob~inskega sveta dol‘ni udele‘iti seje sveta in odgovarjati na
vpra{anja ~lanov ob~inskega sveta.

26. ~len
Ob~inski svet veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina njegovih ~lanov.
Ob~inski svet sprejema odlo~itve z ve~ino navzo~ih

~lanov, razen, ~e zakon ali ta statut dol~a druga~no ve~ino.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

dolo~a zakon ali ta statut, in kadar tako zahteva najmanj
~etrtina ~lanov sveta.

27. ~len
Ob~inski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje

ureja na~in dela, postopek odlo~anja in razmerja do drugih
ob~inskih organov.

Svet sprejema poslovnik z dvotretjinsko ve~ino navzo-
~ih ~lanov.

3. Stalna in ob~asna delovna telesa ob~inskega sveta

28. ~len
Ob~inski svet lahko ustanovi odbore, komisije in druga

stalna in ob~asna delovna telesa:
– za obravnavo strokovnih podlag za odlo~itve sveta,
– za prou~evanje posameznih podro~ij,
– za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj iz pri-

stojnosti sveta,
– za pripravo in obravnavo odlokov in drugih splo{nih

aktov sveta.

29. ~len
Delovna telesa ustanovi ob~inski svet z aktom, s kate-

rim dolo~i sestavo, delovno podro~je in na~in dela delovnega
telesa.

4. Nadzorni odbor

30. ~len
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premo‘enjem

ob~ine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

ob~inskega prora~una
– nadzoruje finan~no poslovanje uporabnikov prora~un-

skih sredstev.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poro~a ob~inske-

mu svetu o svojih ugotovitvah.

31. ~len
Nadzorni odbor je tri~lanski.
^lane nadzornega odbora imenuje ob~inski svet izmed

ob~anov.
^lani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste

kandidatov z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov ob~inskega sve-
ta. Listo kandidatov dolo~i predsednik ob~inskega sveta na
podlagi predlogov najmanj ~etrtine ~lanov ob~inskega sveta,
zainteresiranih organizacij v ob~ini in ob~anov.

^lani nadzornega odbora ne morejo biti ~lani ob~inske-
ga sveta, delavci ob~inske uprave ter ~lani poslovodstev or-
ganizacij, ki so uporabniki prora~unskih sredstev.

5. @upan

32. ~len
Ob~ina ima ‘upana.
@upan je izvoljen na neposrednih volitvah.
Ob~ina ima lahko pod‘upana, ki ga na predlog ‘upana

imenuje ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.

33. ~len
@upan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa ob~ino,
– predlaga ob~inskemu svetu v sprejem prora~un ob~ine

in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in druge akte iz pristoj-
nosti ob~inskega sveta,

– skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta,
– nadzoruje in usmerja delo ob~inske uprave,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesre~ami in uresni~evanje za{~itnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~;

– imenuje poveljnike in {tabe civilne za{~ite ob~ine,
sektorjev in krajevnih skupnosti ter poverjenike za civilno
za{~ito;

– sprejme na~rte za{~ite in re{evanja;
– dolo~i dru{tva, gospodarske dru‘be, zavode in druge

organizacije, ki opravljajo javno slu‘bo oziroma naloge za{-
~ite, re{evanja in pomo~i;

– vodi za{~ito, re{evanje in pomo~;
– dolo~i ostale gospodarske dru‘be, zavode in druge

organizacije na obmo~ju ob~ine, ki morajo izdelati na~rte
za{~ite in re{evanja;

– ugotavlja in razgla{a stopnjo po‘arne ogro‘enosti v
naravnem okolju na obmo~ju ob~ine;

– odredi evakuacijo ogro‘enih in prizadetih prebivalcev
ter izjemoma dolo~i lastnike in uporabnike stanovanjskih hi{,
ki morajo za~asno sprejeti na stanovanje evakuirane in
ogro‘ene osebe;

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, ~e se ob~in-
ski svet ne more sestati;

– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev
delavcev oziroma dr‘avljanov na delovno dol‘nost oziroma
na dol‘nost v civilni za{~iti ter uresni~evanje materialne
dol‘nosti.

– opravlja druge zadeve, ki jih dolo~a zakon in ta statut.

34. ~len
@upan mora zadr‘ati izvajanje nezakonite odlo~itve ob-

~inskega sveta. ̂ e to stori, mora navesti razloge za zadr‘anje
take odlo~itve na seji ob~inskega sveta.

@upan zadr‘i objavo splo{nega akta ob~inskega sveta,
~e meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga ob~inske-
mu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi naslednji seji, pri
~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. ^e ob~inski svet
vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi, ‘upan pa
lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.

^e se odlo~itev sveta nana{a na zadevo, ki je bila z
zakonom poverjena ob~ini, mora ‘upan opozoriti pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo-
~itve.

35. ~len
@upan ima pravico udele‘evati se sej ob~inskega sveta

in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje
ob~inskega sveta ter predlagati obravnavanje dolo~enih za-
dev na seji ob~inskega sveta.
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36. ~len
Pod‘upan pomaga ‘upanu pri njegovem delu in ga na-

dome{~a v odsotosti. @upan lahko pooblasti pod‘upana za
opravljanje posami~nih nalog iz 33. ~lena tega statuta.

37. ~len
@upan je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta odgovoren svetu.

6. Organi krajevnih skupnosti

38. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet KS Rogatec {teje 7 ~lanov. Svet KS Dona~ka gora

{teje 4 ~lane. Svet KS Dobovec {teje 5 ~lanov.
^lani sveta KS se volijo po ve~inskem sistemu. Za

volitve se smiselno uporabljajo dolo~ila Zakona o lokalnih
volitvah za volitve v ob~inski svet.

Svet volijo volivci s stalnim prebivali{~em v krajevni
skupnosti za {tiri leta.

39. ~len
Svet odlo~a o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samo-

stojno opravlja krajevna skupnost.
Glede na~ina dela sveta se smiselno uporabljajo dolo~-

be tega statuta, ki urejajo na~in dela ob~inskega sveta.
Svet podrobneje uredi na~in svojega dela s poslovni-

kom.

40. ~len
Svet izvoli izmed sebe predsednika.
Svet imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri

njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po
nalogu predsednika.

7. Neposredne oblike odlo~anja ob~anov

41. ~len
Neposredne oblike odlo~anja ob~anov o lokalnih zade-

vah so zbor ob~anov, referendum in ljudska iniciativa.

42. ~len
Zbor ob~anov se lahko skli~e za vso ob~ino ali pa za

eno ali ve~ krajevnih skupnosti.

43. ~len
Zbor ob~anov v ob~ini:
– lahko razpravlja o spremembah statuta ob~ine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi ob~inami v {ir{e

samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu ob~inskega sveta, ‘upana in drugih

ob~inskih organov,
– razpravlja o spremembah obmo~ja ob~ine,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

44. ~len
Zbor ob~anov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravla o delu svojega sveta oziroma o njegovem

poro~ilu,
– razpravlja o delu ob~inskih organov z vidika interesov

svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prej{njih alinej.

45. ~len
Zbor ob~anov skli~e ‘upan na lastno pobudo, na pobudo

ob~inskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volil-
cev v ob~ini, zbor ob~anov v krajevni skupnosti pa tudi na
pobudo najmanj pet odstotkov volicev v tej skupnosti ali na
pobudo njenega sveta.

46. ~len
Ob~inski svet lahko o kak{nem svojem aktu ali drugi

odlo~itvi razpi{e referendum na lastno pobudo, mora pa ga
razpisati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v
ob~ini.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki
imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta.

Odlo~itev na referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje
ve~ina volivcev, ki so glasovali.

47. ~len
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vpra{anj, ki

niso urejena v tem statutu, veljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

48. ~len
Ob~inski svet oziroma ‘upan lahko razpi{eta svetovalni

referendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da
se ugotovi volja ob~anov.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za vso ob~ino
ali za posamezno krajevno skupnost.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini, o vpra{anjih, ki se
nana{ajo na celo ob~ino.

O vpra{anjih, ki se nana{ajo na dolo~eno krajevno skup-
nost se mora razpisati referendum na zahtevo najmanj pet
odstotkov volilcev v konkretni krajevni skupnosti.

Svetovalni referendum ne zavezuje ob~inskih organov.
Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno

uporabljajo dolo~be 46. in 47. ~lena tega statuta.

49. ~len
Najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali druge odlo~itve iz
pristojnosti ob~inskega sveta oziroma drugih ob~inskih orga-
nov.

^e se zahteva nana{a na razveljavitev splo{nega akta
ob~inskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo
naslednjo sejo, o njej pa odlo~iti najkasneje v treh mesecih.

^e se zahteva nana{a na druge odlo~itve ob~inskih or-
ganov mora pristojni organ o njej odlo~iti najkasneje v enem
mesecu.

Glede postopka vlo‘itve zahteve iz prvega odstavka
tega ~lena se smiselno uporabljajo dolo~be zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

OB^INSKA UPRAVA

Organizacija ob~inske uprave

50. ~len
Organizacija ob~inske uprave ja na predlog ‘upana do-

lo~ena s tem statutom. @upan lahko predlaga spremembo
organizacije ob~inske uprave, dolo~ene s tem statutom. Po-
drobnej{a organizacija ob~inske uprave se lahko na predlog
‘upana dolo~i z odlokom.
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51. ~len
Naloge ob~inske uprave opravlja:
– ob~inski urad v okviru katerega se lahko ustanovijo

oddelki za izvajanje dolo~enih nalog uprave.
Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti ob~in-

ske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki.
Ob~inski urad ima v okviru ob~inskega ra~una poseben

podra~un.
Ob~inska uprava zagotavlja opravljanje informacijske

dejavnosti na svojem obmo~ju.

52. ~len
Ob~insko upravo vodi tajnik, ki ga imenuje ‘upan.
Tajnik je za izvajanje ob~inskih predpisov in odlo~itev

ob~inskega sveta ter za pravilno in zakonito delovanje ob~in-
ske uprave odgovoren ‘upanu.Za delo urada je tajnik odgo-
voren ‘upanu.

53. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vi{ji

upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
@upan imenuje v skladu s sistematizacijo, vi{je uprav-

ne, upravne in strokovno tehni~ne delavce.

54. ~len
Tajnik, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni de-

lavci so upravi~eni do pla~e, ki jo v skladu z zakonom ter
sistematizacijo in pravilnikom o nagrajevanju, dolo~i ‘upan.

55. ~len
Ob~inska uprava pripravlja gradivo za ob~inski svet,

izvr{uje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izda-
jata ob~inski svet in ‘upan.

56. ~len
Posami~ne akte iz izvirne pristojnosti ob~ine izdaja taj-

nik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje

za odlo~anje v upravnih stavreh, za opravljanje posa-
meznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka
in za odlo~anje v upravnih stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, ~e ni z zakonom druga~e dolo~eno.

57. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske in

prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo uradne osebe po za-
konu o splo{nem upravnem postopku in po posebnih postop-
kih dolo~enih z zakonom.

58. ~len
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje za-

kona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpisov o
upravnem postopku.

@upan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih
stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.

59. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske izvirne pristojnosti lahko

odlo~a samo uradna oseba, ki je poobla{~ena za opravljanje
teh zadev in ima vi{jo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko
na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odlo~a tudi urad-
na oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

Administrativna dela v organih in slu‘bah ob~ine lahko
opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.

60. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

ob~inske uprave odlo~a ‘upan. Zoper odlo~itev ‘upana je
dopusten upravni spor.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz
dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo, pristojno
za ustrezno podro~je, oziroma njegov organ v sestavi.

61. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnih zadevah odlo~a ob~inski

svet.
O izlo~itvi tajnika odlo~a ‘upan.
O izlo~itvi uradne osebe odlo~a tajnik.

Nadzor nad zakonitostjo dela uprave

62. ~len
Ministrstvo vsako na svojem podro~ju, nadzoruje zako-

nitost splo{nih in posami~nih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo ‘upan, ob~inski svet in poobla{~eni de-
lavci ob~inske uprave.

V zadevah, ki jih na organe ob~ine prenese dr‘ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej{njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpi{e organizacijo slu‘b za izvajanje
nalog iz dr‘avne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz dr‘avne pristojnosti.

63. ~len
Ob~ani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzo-

ruje delo ob~inske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, ~e
ugotovi, da uprava, ‘upan ali ob~inski svet pri odlo~anju ne
ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi
predpisi.

V. OB^INSKE JAVNE SLU@BE

64. ~len
Ob~ina Rogatec organizira javne slu‘be na naslednjih

podro~jih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje javnih poti, povr{in za pe{ce in zelenih povr-

{in,
– pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov zaradi varstva zraka.

65. ~len
Ob~ina Rogatec skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okra{evanje naselij,
– urejanje pokopali{~ ter pokopali{ko in pogrebno de-

javnost,
– urejanje lokalnih cest,
– skrbi za komunalni nadzor
– deratizacijo in dezinfekcijo.
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66. ~len
Za izvjanje nalog iz prej{njih dveh ~lenov ustanavlja

ob~ina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje
koncesije in oblikuje re‘ijske obrate v okviru ob~inske uprave.

67. ~len
Ob~inski svet z odlokom o gospodarskih javnih slu‘bah

dolo~i vrste javnih slu‘b ter na~ine in oblike njihovega izva-
janja.

Ob~inski svet z odlokom ustanovi posamezno javno
podjetje ali posamezni javni zavod.

VI. PREMO@ENJE IN FINANCIRANJE OB^INE

68. ~len
Premo‘enje ob~ine sestavljajo nepremi~ne in premi~ne

stvari v lasti ob~ine, denarna sredstva in pravice.
Ob~ina mora s premo‘enjem gospodariti kot dober gos-

podar.
Ob~inski svet odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin

in nepremi~nin.

69. ~len
Ob~ina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

70. ~len
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v prora~unu ob~ine.
Prora~un ob~ine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter ra~un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo na~rto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
ob~inskim premo‘enjem in na~rtovani odhodki.

V ra~unu financiranja se izka‘e odpla~evanje dolgov in
zado‘evanje ob~ine.

71. ~len
Sredstva prora~una se smejo uporabljati le za namene,

ki so dolo~eni s prora~unom. V imenu ob~ine se smejo prev-
zemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v prora~unu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva prora~una se lahko uporabijo, ~e so izpolnjeni
vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

72. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan ob~ine, ~e

ni z odlokom ob~ine druga~e dolo~eno.

73. ~len
^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

ra~una izvr{evanja prora~una ne more uravnovesiti, se lahko
za za~asno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve ob~ine
ali najame posojilo najve~ 5 % sprejetega prora~una, ki mora
biti odpla~ano do konca prora~unskega leta. O najetju posoji-
la odlo~a ‘upan.

74. ~len
Ob~ina oblikuje svoje rezerve, v katere izlo~a del skup-

no dose‘enih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
se dolo~i vsako leto s prora~unom, vendar najmanj 0,5 %
prihodka. Odstotek izlo~anja sredstev dolo~i ob~inski svet na
predlog ‘upana.

Izlo~anje v rezervo se izvr{i vsak mesec.
Izlo~anje prihodkov v rezerve preneha, ko dose‘ejo re-

zerve ob~ine 2 % letni dose‘enih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov za zadnje leto.

75. ~len
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so zlasti su{a, potres, po‘ar, poplave in druge naravne
oziroma ekolo{ke nesre~e, epidemije oziroma prepre~evanje
epidemij, ‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci:

2. Za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. Za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. to~ke prej{njega odstavka

se dajejo praviloma brez obveznosti vra~anja, sredstva iz 2.
to~ke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke prvega odstavka
odlo~a ‘upan.

76. ~len
Po preteku leta, za katero je bil sprejet prora~un, sprej-

me ob~inski svet zaklju~ni ra~un prora~una za preteklo leto.
V zaklju~nem ra~unu prora~una se izka‘ejo predvideni

in dose‘eni prihodki, predvideni in dose‘eni odhodki, ter
predvidena in dose‘ena izvr{itev ra~una financiranja.

Ob~inski svet sprejme hkrati z zaklju~nim ra~unom pro-
ra~una tudi premo‘enjsko bilanco ob~ine na dan 31. decem-
bra leta, za katerega se sprejema zaklju~ni prora~un.

Zaklju~ni prora~un se predlo‘i ob~inskemu svetu do
konca marca teko~ega leta za preteklo leto.

77. ~len
Ob~ina se sme zadol‘evati z izdajo vrednostnih papirjev

ali z najetjem posojil.
Ob~ina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Ob~ina se ne sme zadol‘evati v tujini, razen na podlagi

zakona.

78. ~len
Ob~ina se lahko zadol‘i le za financiranje investicij v

infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih slu‘b.

O zadol‘itvi odlo~a ob~inski svet.
O zadol‘itvi ob~ina obvesti Ministrstvo za finance v

osmih dneh po sprejetju odlo~itve.

79. ~len
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustavnoviteljica

je ob~ina, se smejo zadol‘evati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odlo~a ob~inski svet.
Ob~ine smejo dajati poro{tva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, kateri ustanoviteljice so,
vendar najve~ do 5 % zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poro{tvo.

80. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje zagotovljene porabe so:
– davek na dedi{~ine in darila,
– davek na dobitke iger na sre~o,
– davek na promet nepremi~nin,
– upravne takse,
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– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj
igralnic.

Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-
ni, ki je dolo~ena z zakonom o njihovi uvedbi.

Za financiranje zagotovljene porabe pripada ob~ini tudi
del prihodkov od odhodnine, v vi{ini dolo~eni z zakonom.

81. ~len
Prihodki ob~ine za financiranje drugih nalog so:
– davek od premo‘enja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji{~a,
– krajevne takse
– komunalne takse,
– pristojbine,
– od{kodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemlji{~a in gozda
– prihodki uprave,
– drugi prihodki, dolo~eni s posebnimi zakoni.
Prihodki iz prej{njega odstavka pripadajo ob~ini v vi{i-

ni, ki je dolo~ena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka lahko ob~inski

svet predpi{e, da se davek od premo‘enja pla~uje v vi{ini, ki
je do petkrat ve~ja od vi{ine, ki je dolo~ena z zakonom.

82. ~len
Sredstva za teko~o finan~no izravnavo se zagotavljajo

za primer, ~e ob~ina ne more zagotoviti zagotovljene porabe.

83. ~len
Finan~no poslovanje izvr{uje knjigovodska slu‘ba.
Delo knjigovodske slu‘be nadzorujejo ‘upan ali tajnik

in nadzorni odbor.

VII. SPLO[NI IN POSAMI^NI AKTI OB^INE

1. Splo{ni akti ob~ine

84. ~len
Ob~inski svet sprejme statut ob~ine in poslovnik za delo

ob~inskega sveta.
Ob~inski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splo{ne pravne akte.
Ob~inski odbor lahko sprejme poslovnik za svoje delo

in izdaja pravilnike.
Ob~inski svet sprejema prostorske in druge plane razvo-

ja ob~ine, ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un.

85. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine,ki ga sprejme svet z

dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov ob~inskega sveta na
dveh obravnavah.

86. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvotretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta, postopek sprejemanja splo{nih aktov
ob~ine ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti ~lanov ob~inske-
ga sveta.

87. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ureja podro~je javnih slu‘b.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

Odlok lahko predlaga vsak ~lan ob~inskega sveta, ‘upan
ali najmanj pet odstotkov volilcev v ob~ini.

Ob~inski svet razpavlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

88. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

spo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

89. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

90. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

91. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje najmanj
ve~ina navzo~ih ~lanov ob~inskega sveta.

92. ~len
Statut, odloki in drugi predpisi ob~ine morajo biti ob-

javljeni v uradnem glasilu in pri~nejo veljati 15 dni po objavi
(~e ni v njih druga~e odlo~eno).

2. Posami~ni akti ob~ine

93. ~len
Posami~ni akti ob~ine so odlo~be in sklepi.
S posami~nimi akti - sklepom ali odlo~bo - odlo~a ob~i-

na o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.

94. ~len
Ob~inska uprava odlo~a o pravicah in dol‘nostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih izda ob~inska
uprava v upravnem postopku odlo~a na drugi stopnji ‘upan.

O prito‘bah zoper posami~ne akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene pristojnosti, odlo~a dr‘avni organ, ki ga
dolo~i zakon.

O zakonitosti dokon~nih posami~nih aktov ob~inskih
organov odlo~a v upravnem sporu pristojno sodi{~e.

VIII. VARSTVO OB^INE V RAZMERJU DO DR@AVE
IN [IR[IH LOKALNIH SKUPNOSTI

95. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko vlo‘i zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov dr‘ave, s katerimi se po-
sega v ustavni polo‘aj in v pravice ob~ine oziroma, ~e se s



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3310 [t. 42 – 21. VII. 1995

spredpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja ob~i-
ne, posega v njene pravice.

96. ~len
Ob~inski svet ali ‘upan lahko za~neta pred ustavnim

sodi{~em spor o pristojnosti, ~e Dr‘avni zbor ali vlada s
svojimi predpisi

urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojno-
sti ob~ine. Enako lahko postopa, ~e pokrajina ali druga ob~i-
na posega v njeno pristojnost.

97. ~len
@upan po pooblastilu ob~inskega sveta lahko kot stran-

ka v upravnem sporu spodbijata konkretne upravne akte in
ukrepe, s katerimi dr‘avni organi izvr{ujejo oblstni nadzor.
Upravni spor lahko spro‘ita tudi, ~e osebe javnega in zaseb-
nega prava z dokon~nimi upravnimi akti uveljavljajo pravice
na {kodo javnih koristi ob~ine.

98. ~len
@upan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski interevenient, ~e bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, ~e so z ‘e izdanimi akti prizadete pravice
in koristi ob~ine, dolo~ene z ustavo in zakoni.

IX. POVEZOVANJE OB^INE V POKRAJINO
IN DRUGO SODELOVANJE

99. ~len
Ob~ina Rogatec se lahko pove‘e z drugimi sosednjimi

ob~inami v {ir{o lokalno skupnost zaradi uresni~evanje skup-
nih koristi svojega prebivalstva.

Odlo~itev o vklju~itvi ob~ine v pokrajino sprejme ob-
~inski svet z dvotretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

O odlo~itvi ob~inskega sveta se v ob~ini izvede referen-
dum.

S statutarnim sklepom o vklju~itvi ob~ine v pokrajino
se dolo~ijo okvirne naloge, ki jih bo ob~ina prenesla na
pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine ob~inski svet do-
kon~no dolo~i prenesene ob~inske pristojnosti pokrajine.

100. ~len
Na pokrajino prenesene lokalne zadeve {ir{ega pomena,

za katere ob~ina daje soglasje pokrajini in so dolo~ena s
pokrajinskim statutom so:

– dolo~itev skupne lokacije odlagali{~a odpadkov na
svojem obmo~ju,

– gradnja medob~inskih komunalnih objektov in naprav,
– izvajanje nalog skupnega pomena za varstvo pred na-

ravnimi in drugimi nesre~ami;
– gradnja in financiranje medob~inskih cest.

101. ~len
^lane pokrajinskega sveta izvoli ob~inski svet izmed

svojih ~lanov in ‘upana na tajnem glasovanju. Izvoljeni so
tisti predlagani kandidati, ki so dobili najve~ glasov. Med
kandidati, ki so dobili enako {tevilo glasov, se glasovanje
ponovi.

102. ~len

Ob~inski svet lahko z dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov
sklene, da se ob~ina pove‘e v skupnost ali zvezo dveh ali ve~
ob~in, ~e je to koristno za urejanje in opravljanje zadev
{ir{ega pomena, pomembnih za ob~ino. ^e zahteva ve~ina
vseh ~lanov ob~inskega sveta, se lahko o takem povezovanju
izvede razprava med ob~ani in ugotovi njihova volja.

103. ~len

Ob~ine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesre~ami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
zdru‘ujejo sredstva in organizirajo skupne strokovne slu‘be
ter organe in enote za opravljanje teh nalog.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA

104. ~len

Predlog za spremembo in dopolnitev statuta oziroma za
pripravo novega statuta lahko da najmanj ~etrtina ~lanov
sveta, predsednik sveta in ‘upan.

O predlogu za spremembo, dopolnitev oziroma pripravo
novega statuta odlo~a ob~inski svet.

105. ~len

Osnutek dopolnitev in sprememb statuta in osnutek no-
vega statuta izdela komisija pristojna za pripravo statuta,
sprejme pa ga ob~inski svet z ve~ino glasov vseh ~lanov.

Ob~inski svet da sprejet osnutek sprememb, dopolnitev
oziroma osnutek novega statuta v javno razpravo.

Javna razprava osnutka sprememb in dopolnitev statuta
ni potrebna, ~e so te spremembe in dopolnitve izdelane na
podlagi odlo~be Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije, ali
zaradi spremembe zakonodaje.

106. ~len

Po kon~ani javni razpravi pripravi pristojna komisija za
pripravo statuta predlog sprememb in dopolnitev statuta ter
predlog novega statuta in ga da v sprejem ob~inskemu svetu,
ki ga sprejme z dvotretjinsko ve~ino vseh ~lanov sveta.

107. ~len

Splo{ni akt ob~ine se do sprejema akta, ki bo dolo~il
uradno glasilo ob~ine, objavljajo v Uradnem listu Republike
Slovenije.

108. ~len

Ta statut stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 061-1/95
Rogatec, dne 14. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Rogatec

Anton Ro{kar, dipl. in‘. l. r.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2044.

Na podlagi 45.c ~lena in v povezavi s 45.f ~lenom
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, {t. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) in prvega odstavka 26. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o lokacijskem na~rtu
za vzhodno avtocesto od Malenc do [entjakoba in del
severne obvozne ceste od Toma~evega do Zadobrove v

Ljubljani

1. ~len

V uredbi o lokacijskem na~rtu za vzhodno avtocesto od
Malenc do [entjakoba in del severne obvozne ceste od To-
ma~evega do Zadobrove v Ljubljani (Uradni list RS, {t. 27/94)
se v 4. ~lenu dodajo v

- katastrski ob~ini Bizovik, M1 : 1000: parcelna {tevilka
’552/2’,

- katastrski ob~ini Slape, M1 : 1000: parcelna {tevilka
’434/1, 479/4, 526/2, 528/2’,

- katastrski ob~ini Zadobrova, M1 : 2880: parcelna {te-
vilka ’1405/3’,

- katastrski ob~ini Podgorica, M1 : 1000: parcelna {te-
vilka ’865/2, 912/2, 952/2’,

- katastrski ob~ini Podgorica, M1 : 2880: parcelna {te-
vilka ’788’.

2. ~len

V 4. ~lenu uredbe se v
- katastrski ob~ini Slape, M1 : 1000: parcelna {tevilka

’328’ nadomesti s {tevilko ’328/5’, parcelna {tevilka
’5p49/2p’ nadomesti s {tevilko ’549/2’,

- katastrski ob~ini Zadobrova, M1 : 1000: parcelna {te-
vilka ’334/1’ nadomesti s {tevilko ’334’.

3. ~len

V 5. ~lenu uredbe se v
- katastrski ob~ini Sto‘ice, M1 : 1000: parcelna {tevilka

’130p6/2’ nadomesti s {tevilko ’1306/2’, parcelna {tevilka
’181p7/4’ nadomesti s {tevilko ’1817/4’.

4. ~len

Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 350-04/93-1/8-8
Ljubljana, dne 20. julija 1995.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnov{ek l. r.

2045.

Na podlagi 7. in 9. ~lena zakona o cenah (Uradni list
RS, {t. 1/91-I) je Vlada Republike Slovenije na 155. seji 20.
julija 1995 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi

tr‘nega reda za p{enico 1995/96

1. Za 9. to~ko sklepa o vzpostavitvi tr‘nega reda za
p{enico 1995/96 (Uradni list RS, {t. 28/95) se doda 10. to~ka,
ki se glasi:

’10. Dolo~ila tega tr‘nega reda veljajo tudi za odkup v
Sloveniji pridelane r‘i letine 1995.

10.1. Odkupna cena r‘i zna{a 25,53 SIT/kg fco odkup-
no mesto in velja za naslednje lastnosti r‘i:

– koli~ina vlage: 13%
– koli~ina vseh primesi: 5%
– hektolitrska masa: 72 kg/100 l.
10.2. Odkupna cena za posamezne oddane koli~ine r‘i

se ugotovi na podlagi dolo~ene odkupne cene iz 10.1. to~ke
tega tr‘nega reda in dejanskih kakovostnih lastnosti r‘i, in
sicer:

10.2.1. Koli~ina vlage (%)
Odkupna cena se ugotovi glede na neto koli~ino r‘i

(prera~unano na 13 % vlage).
Su{enje r‘i, ki vsebuje nad 13 % vlage, pla~a prodaja-

lec.
10.2.2. Hektolitrska masa (kg/100 l)
Odkupna cena za r‘, ki odstopa od r‘i s hektolitrsko

maso 72 kg/100 l, se ugotovi tako, da se za vsakih 0,1% cena
zmanj{a ali pove~a za 0,05%.

10.2.3. Koli~ina vseh primesi (%)
Odkupna cena r‘i se ugotovi glede na neto koli~ine r‘i

(prera~unano na 5 % primesi).
Vsebnost surovih beljakovin se pri r‘i ne ugotavlja, zato

se odkupna cena na osnovi te lastnosti ne obra~unava.’
2. Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 331-04/94-2/9-8
Ljubljana, dne 20. julija 1995

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnov{ek l. r.

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2046.

Na podlagi 15. to~ke 56. ~lena zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o obveznem sodelovanju imetnikov pri zatiranju

{kodljivih organizmov na ‘elezni{kih objektih

1. ~len
Ta odredba dolo~a obvezno sodelovanje imetnikov pri

kemi~nem zatiranju {kodljivih organizmov na ‘elezni{kih
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objektih, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati imetniki, izvajal-
ci zatiranja {kodljivih organizmov ter objekti zatiranja, teh-
ni~no opremljenost, na~in zatiranja, nadzor in omejitve pri
zatiranju.

2. ~len
Imetniki po tej odredbi so pravne in fizi~ne osebe, ki so

posestniki zemlji{~ na in ob ‘elezni{kih progah, industrijskih
tirih ter drugi podobni ‘elezni{ki infrastrukturi in morajo
vzdr‘evati te povr{ine.

Objekti po tej odredbi so gramozne grede in bankine na
odprtih progah, poleg teh pa tudi povr{ine ob in na ‘elezni{-
kih progah, povr{ine med progami, postajali{~a, skladi{~a ob
‘elezni{kih progah, viadukti in druge povr{ine, za katere
morajo imetniki skrbeti.

3. ~len
Imetniki morajo imeti v delovnem razmerju najmanj tri

delavce s srednjo strokovno izobrazbo strojne, prometne,
elektrotehni~ne ali kemijske usmeritve, od tega najmanj ene-
ga s kmetijsko, gozdarsko ali biolo{ko usmeritvijo, ki so
zadol‘eni za zatiranje {kodljivih organizmov na objektih (iz-
vajalci zatiranja).

Delavci iz prvega odstavka tega ~lena morajo imeti
opravljen preizkus znanja s podro~ja naprav za tretiranje
fitofarmacevtskih sredstev.

4. ~len
Kemi~no zatiranje {kodljivih organizmov na ‘elezni{-

kih objektih se lahko opravlja s pomo~jo {kropilne naprave
(v nadaljevanju: {kropilni vlak), ali z uporabo nahrbtne {kro-
pilnice primerne za {kropljenje s herbicidi. Z nahrbtnimi
{kropilnicami se {kropi povr{ine izven gramoznih gred, ban-
kin in na postajali{~ih, ki jih s {kropilnim vlakom ni mogo~e
po{kropiti.

Naprava za me{anje in doziranje fitofarmacevtskih sred-
stev za {kropljenje s {kropilnim vlakom mora biti avtomatsko
krmiljena.

5. ~len
Pri uporabi {kropilnega vlaka je treba upo{tevati navo-

dila za uporabo, ki jih je izdal proizvajalec {kropilnega vlaka.
Med {kropljenjem mora eden od delavcev spremljati

vremenske razmere, zato mora biti obvezno vklju~en termo-
meter ali anemometer.

Delovna hitrost {kropilnega vlaka v naseljenih obmo~-
jih ne sme presegati 20 km/h. Izjema so odseki na odprtih
progah, kjer zaradi obremenjenosti proge to ne bi bilo mogo-

~e. Na teh odsekih je dovoljena hitrost najve~ 30 km/h, pod
pogojem, da je {kropilna armatura opremljena z za{~itnimi
zavesami za prepre~evanje odna{anja {kropiva.

Delovna {irina {kropljenja {kropilnega vlaka na odprtih
progah je najve~ 5,7 m, pri ~emer morajo biti lo~eni desni,
levi in sredinski krak {kropilne naprave.

6. ~len
Imetniki oziroma izvajalci morajo pred vsakokratnim

zatiranjem na dolo~enem obmo~ju dolo~iti primerna fitofar-
macevtska sredstva, njihove odmerke, ~as in na~in zatiranja.

Pred vsakim pri~etkom {kropilne sezone morajo imetni-
ki {kopilnega vlaka preveriti tudi ustreznost njegovega delo-
vanja za {kropljenje.

7. ~len
Izvajalci morajo voditi evidenco o zatiranju {kodljivih

organizmov na obrazcu, ki je priloga 1 in je sestavni del te
odredbe.

8. ~len
Izvajalci morajo o nameravanem izvajanju zatiranja {ko-

dljivih organizmov obvestiti kmetijskega, vodnogospodar-
skega, okoljevarstvenega in prometnega in{pektorja na ob-
mo~ju, kjer se opravlja zatiranje.

9. ~len
Imetniki lahko naprave, ki so bile v rabi in v obratova-

nju pred uveljavitvijo zakona o zdravstvenem varstvu rastlin,
uporabljajo, ne da bi bile certificirane in ozna~ene z znakom
o skladnosti.

Imetniki naprav iz prvega odstavka tega ~lena, morajo v
enem letu od uveljavitve zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin naprave dati v pregled za pridobitev znaka o rednem
pregledu, ki velja tri leta.

 10. ~len
Ta odredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 321-13-132/95
Ljubljana, dne 14. julija 1995.

dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
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2047.

Na podlagi 33. alinee 55. ~lena zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 P R A V I L N I K
o strokovnem izobra‘evanju ter vsebini in na~inu

opravljanja preizkusa znanja s podro~ja zdravstvenega
varstva rastlin in izpita iz fitomedicine

1. ~len
Ta pravilnik ureja obvezno izobra‘evanje:
– odgovornih oseb in delavcev, ki izdajajo fitofarma-

cevtska sredstva;
– izvajalcev ukrepov zdravstvenega varstva rastlin (v

nadaljnjem besedilu: izvajalci ukrepov);
– vsebino in na~in opravljanja preizkusa znanja iz

zdravstvenega varstva rastlin in izpita iz fitomedicine ter iz
tehni~nega znanja o napravah za tretiranje fitofarmacevtskih
sredstev.

2. ~len
Izvajalci ukrepov so:
1. tr‘ni pridelovalci rastlin za prehrano ljudi in ‘ivali,

ki pridelujejo in prodajajo pridelke za prehrano ljudi in
‘ivali na trgu;

2. tr‘ni pridelovalci okrasnih rastlin, ki gojijo okrasne
rastline za prodajo na trgu;

3. uporabniki naprav za tretiranje fitofarmacevtskih sred-
stev, ki izvajajo ukrepe zdravstvenega varstva drugim, so
lahko gospodarske dru‘be, zadruge, samostojni podjetniki, ki
izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku in tudi izvajalci med-
soseske pomo~i pri tretiranju s fitofarmacevtskimi sredstvi;

4. delavci poobla{~enih organizacij za redno testiranje
naprav;

5. delavci, ki izvajajo zatiranje {kodljivih organizmov
na ‘elezni{kih objektih;

6. delavci, ki izvajajo dezinsekcijo, dezinfekcijo in de-
ratizacijo.

3. ~len
Izobra‘evanje poteka po programu za visoko in srednjo

izobrazbo.
Odgovorne osebe morajo opraviti izpit iz fitomedicine

po programu za visoko izobrazbo, delavci, ki izdajajo fitofar-
macevtska sredstva po programu za srednjo izobrazbo.

Izvajalci ukrepov morajo opraviti preizkus znanja iz
varstva rastlin.

4. ~len
Po programu za visoko izobrazbo se izobra‘ujejo odgo-

vorne osebe in predavatelji za izvajanje programa za srednjo
izobrazbo, ki so lahko: kmetijski svetovalci, tehnologi rast-
linske pridelave, predavatelji srednjih kmetijskih {ol in drugi
visoko izobra‘eni agronomi rastlinske usmeritve.

Po programu za srednjo izobrazbo se izobra‘ujejo delav-
ci, ki izdajajo fitofarmacevtska sredstva in izvajalci ukrepov.

Izobra‘evanje po programu za srednjo izobrazbo izvaja-
jo slu{atelji iz prvega odstavka tega ~lena po uspe{no oprav-
ljenem preizkusu znanja.

Izvajalci izobra‘evanja po programu za visoko izobraz-
bo so: Biotehni{ka fakulteta Ljubljana, Visoka kmetijska
{ola Maribor, v sodelovanju s strokovnjaki za zdravstveno
varstvo rastlin Slu‘be za varstvo rastlin.

5. ~len
Podrobno vsebino izobra‘evanja za oba programa izde-

lajo: Slu‘ba za varstvo rastlin, Biotehni{ka fakulteta Ljublja-

na in Visoka kmetijska {ola Maribor v sodelovanju z Mini-
strstvom za zdravstvo, ki odobri program s podro~ja strupov.

Vsebina izobra‘evanja obsega:
1. na podro~ju strokovno-teoreti~nih znanj:
a) integrirano varstvo rastlin;
b) povzro~itelji po{kodb na rastlinah, rastlinskih pridel-

kih in izdelkih;
c) neposredni in posredni ukrepi za varstvo rastlin;
d) lastnosti fitofarmacevtskih sredstev;
e) postopki tretiranja fitofarmacevtskih sredstev in rav-

nanje z napravami za tretiranje;
f) varstveni ukrepi za prepre~evanje zdravstvenih ne-

varnosti (zlasti uporaba za{~itne obleke ali za{~ita dihal),
takoj{nji ukrepi pri nezgodah;

g) prepre~evanje {kodljivih vplivov rastlinskozdravstve-
nih ukrepov na ljudi, ‘ivali in naravne vire (naravno ravno-
vesje);

h) hramba in skladi{~enje fitofarmacevtskih sredstev;
i) strokovno pravilno odstranjevanje ostankov in rablje-

ne embala‘e;
j) varstvo pred nevarnimi snovmi in strupi;
k) predpisi (posebej s podro~ja varstva rastlin, varstva

pri delu, ‘ivil, voda, varstva okolja in narave);
2. na podro~ju strokovno-prakti~nih znanj:
a) strokovno pravilno ravnanje s fitofarmacevtskimi

sredstvi;
b) uporaba in oskrba naprav za tretiranje.
Preizkus znanja sestoji iz strokovno teoreti~nega in stro-

kovno prakti~nega dela. Preizkus iz strokovno teoreti~nega
znanja se opravlja pisno ali ustno.

6. ~len
Odgovorne osebe dobijo po uspe{no opravljenem izpitu

iz fitomedicine po programu za visoko izobrazbo potrdilo z
veljavnostjo petih let.

Delavci, ki izdajajo fitofarmacevtska sredstva in izva-
jalci ukrepov iz 3. ~lena dobijo po uspe{no opravljenem
izpitu iz fitomedicine po programu za srednjo izobrazbo potr-
dilo o opravljenem preizkusu znanja iz fitomedicine z veljav-
nostjo petih let.

Potrdilo je v obliki izkaznice, katere obrazec je priloga
1 in je sestavni del tega pravilnika.

Odgovorne osebe, ki ‘elijo predavati in predavatelji
programa za srednjo izobrazbo, dobijo potrdilo o opravlje-
nem izpitu iz fitomedicine, ki je trajnega zna~aja. Obrazec
potrdila je priloga 2 in je sestavni del tega pravilnika.

Potrdilo in izkaznice za slu{atelje za oba programa izda
izvajalec izobra‘evanja.

7. ~len
Odgovorne osebe in delavci, ki izdajajo fitofarmacevt-

ska sredstva morajo opraviti izpit iz fitomedicine in varstva
pred nevarnimi snovmi in strupi v treh letih od uveljavitve
tega pravilnika.

Izvajalci ukrepov morajo opraviti preizkus znanja iz 47.
~lena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin v petih letih od
uveljavitve zakona.

8. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 16100-003/95
Ljubljana, dne 14. julija 1995.

dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
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2048.

Na podlagi prvega odstavka 20. ~lena zakona o statisti~-
nih raziskovanjih, pomembnih za republiko (Uradni list SRS,
{t. 11/88), objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko

P O R O ^ I L O
o gibanju pla~ za maj 1995

Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za maj 1995 zna{a 111.313 SIT, kar
pomeni 2,6-odstoten porast v primerjavi z aprilom 1995.

Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za maj 1995 zna{a 104.161
SIT in je za 2,2% vi{ja kot v aprilu 1995.

Povpre~na mese~na bruto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje marec–maj
1995 zna{a 103.154 SIT.

Povpre~na mese~na neto pla~a na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje marec–maj
1995 zna{a 66.215 SIT.

Indeks povpre~ne bruto pla~e na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za maj 1995 na povpre~no bruto pla~o na
zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje junij1994–
maj 1995 zna{a 107,9.

[t. 052-35-13/95
Ljubljana, dne 19. julija 1995.

Toma‘ Banovec l. r.
Direktor

Popravek

V odredbi o metodologiji za izra~un vi{ine solventne
meje, garancijskega sklada in za ugotavljanje virov teh sred-
stev, objavljeni v Uradnem listu RS, {t. 37-1828/95 z dne 30.
junija 1995 popravljamo tele napake:

– v drugem stavku 5. to~ke drugega odstavka 1. ~lena je
potrebno ~rtati ~rko “l” v besedi “opazovalnih” in besedi
“opazovalnega”; prav tako je potrebno ~rtati ~rko “l” v bese-
di “opazovalnega” v prvem stavku 6. to~ke drugega odstavka
1. ~lena.

– v 3. to~ki drugega odstavka 2. ~lena je v besedni zvezi
“najni`ji znesek” besedo “znesek” potrebno nadomestiti z
besedo “zneski”, besedico “ti” za besedilom “za ve~ kot 10
odstotkov, pa so” pa z besedico “to”.

– v 1. to~ki drugega odstavka 3. ~lena je potrebno na-
mesto 76. ~lena navesti 75. ~len.

Uredni{tvo

Popravek

Preambola in 1. ~len odloka o prora~unu Ob~ine Dobre-
polje za leto 1995, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t.
30-1483/95 z dne 2. 6. 1995 se pravilno glasita:

“Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS {t. U-I-13/
94-95, 45/94 – odlo~ba US RS {t. U-I-144/94-18 in  Uradni
list RS, {t. 57/94 in 14/95) in 16. ~lena statuta Ob~ine Dobre-
polje (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~ine
Dobrepolje na 5. seji dne 8. maja 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Dobrepolje za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Dobrepolje za leto 1995 (v na-

daljnjem besedilu: ob~inski prora~un) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v
Ob~ini Dobrepolje (v nadaljnjem besedilu: ob~ina) v letu
1995.”

Uredni{tvo

Popravek

V poro~ilu Ob~inske volilne komisije Ob~ine Nazarje o
izidu nadomestnih volitev enega ~lana Ob~inskega sveta ob-
~ine Nazarje iz volilne enote {t. 4, objavljenem v Uradnem
listu RS, {t. 41-1959/95 z dne 14. 7. 1995, je na koncu
pomotoma izpadel zadnji odstavek, ki glasi:

“Ob~inska volilna komisija je ugotovila, da je bila v
Ob~inski svet ob~ine Nazarje v volilni enoti {t. 4, izvoljena
Vida CAJNER ROZENSTEIN.”

Uredni{tvo

POPRAVEK

V Uradnem listu RS, {t. 41 z dne 14. VII. 1995 je
pri{lo do napake pri o{tevil~enju predpisov.

Tako nosi uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim
cenam zdravil za humano rabo in pomo‘nih zdravilnih
sredstev pravilno {tevilko 1977 (stran 3213); uredba o
spremembah in dopolnitvah uredbe o carinskih kvotah
za uvoz blaga v letu 1995 ima pravilno {tevilko 1978
(stran 3213); uredba o finan~nih intervencijah za celost-
no urejanje pode‘elja in obnovo vasi za drugo polletje
1995 ima pravilno {tevilko 1979 (stran 3214); uredba o
vodnih povra~ilih ima pravilno {tevilko 1980 (stran 3214);
uredba o taksi za obremenjevanje voda ima pravilno {te-
vilko 1981 (stran 3215) in sklep o dopolnitvi sklepa o
na~inu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo ima pra-
vilno {tevilko 1982 (stran 3218).

Uredni{tvo
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VSEBINA

DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE

1983. Sklep o dopolnitvi sklepa o drugih osebnih
prejemkih in povra~ilih delavcev slu‘b Dr-
‘avnega zbora Republike Slovenije 3221

1984. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra~il
poslancev Dr‘avnega zbora Republike Slove-
nije in delavcev slu‘b Dr‘avnega zbora Re-
publike Slovenije 3221

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

1985. Odlok o pred~asnem odpustu s slu‘enja vo-
ja{kega roka 3222

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

1986. Uredba o ustanovitvi dru‘be Rudnik Zagorje
v zapiranju, d.o.o. 3222

1987. Uredba o ustanovitvi dru‘be Rudnik Kani‘a-
rica v zapiranju, d.o.o. 3224

1988. Uredba o ustanovitvi dru‘be Rudnik Senovo
v zapiranju, d.o.o. 3225

1989. Uredba o ustanovitvi javnega podjetja Rud-
nik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o. 3227

1990. Uredba o omejevanju obte‘b in porabe elek-
tri~ne energije v elektroenergetskem sistemu 3229

1991. Uredba o dolo~itvi kmetijskih in ‘ivilskih
proizvodov, za katere se ob uvozu pla~uje
posebna dajatev in o postopku za povra~ilo
pla~ane posebne dajatve 3231

1993. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza 3241

1994. Uredba o podeljevanju ~inov, o povi{evanju
in o odvzemu ~inov v Slovenski vojski 3241

2044. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
lokacijskem na~rtu za vzhodno avtocesto od
Malenc do [entjakoba in del severne obvoz-
ne ceste od Toma~evega do Zadobrove v
Ljubljani 3311

1992. Sklep o spremembi nomenklature carinske
tarife 3241

2045. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vzpostavitvi tr‘nega reda za p{enico 1995/96 3311

1995. Odlo~ba o imenovanjih dr‘avnih to‘ilcev 3244
1996. Odlo~ba o napredovanju 3244

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

1997. Odredba o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugoto-
vitev vrednosti stanovanja 3244

1998. Odredba o dolo~itvi carinskih izpostav, ki so
pristojne za carinjenje kmetijskih proizvo-
dov in ‘ivil 3245

2046. Odredba o obveznem sodelovanju imetnikov
pri zatiranju {kodljivih organizmov na ‘elez-
ni{kih objektih 3311

2000. Pravilnik o no{enju, uporabi in hrambi oro‘-
ja poobla{~enih uradnih oseb carinske slu‘be 3246

2047. Pravilnik o strokovnem izobra‘evanju ter vse-
bini in na~inu opravljanja preizkusa znanja
s podro~ja zdravstvenega varstva rastlin in
izpita iz fitomedicine 3314

2048. Poro~ilo o gibanju pla~ za maj 1995 3317
1999. Navodilo za uveljavljanje pravice do uvoza

blaga po 5. ~lenu uredbe o merilih, ki se bodo
uporabljala pri zni‘anju carinske stopnje ozi-
roma dolo~itvi carinske stopnje “prosto” pri
uvozu blaga v letu 1995 in 50. ~lenu carinske-
ga zakona 3245

2001. Koli~nik mo‘ne rasti pla~ za leto 1995 3249

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE

2002. Odlo~ba o odlo~itvi, da dolo~ba 73. ~lena za-
kona o denacionalizaciji (Uradni list RS, {t.
27/91 in 31/93) ni v neskladju z ustavo 3249

SODNI SVET

2003. Sklep o imenovanju sodnikov na polo‘aj svet-
nika okrajnega sodi{~a 3253

2004. Sklep o imenovanju sodnikov na sodni{ka me-
sta vi{jih sodnikov in o imenovanju sodnice
na sodni{ko mesto okro‘ne sodnice 3254

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

2005. Sklep o dolo~itvi kadrovskih pogojev za u~i-
telje in sodelavce – laborante v programih
srednjih in osnovnih {ol 3254

2006. Spremembe kolektivne pogodbe za goz-
darstvo Slovenije 3260

2007. Aneks {t. 1 h kolektivni pogodbi grafi~ne de-
javnosti (Uradni list RS, {t. 20/95) 3261

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

2008. Odlok o ustanovitvi Komisije za priznanja
(Ljubljana) 3262

2009. Odlok o delnem povra~ilu stro{kov za orga-
niziranje in financiranje volilne kampanje na
lokalnih volitvah v Ob~ini Bre‘ice v letu 1994
ter o financiranju politi~nih strank v Ob~ini
Bre‘ice 3262

2010. Sklep o revalorizaciji vrednosti to~ke nado-
mestila za uporabo stavbnega zemlji{~a v
Mestni ob~ini Celje 3263

2011. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobra-
‘evalnega zavoda (Dobrepolje) 3263

2012. Odlok o pla~ilu sorazmernega dela stro{kov
za pripravo in opremljanje stavbnega zem-
lji{~a na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje 3266

2013. Sklep o izhodi{~ni ceni za izra~un sorazmer-
nega dela stro{kov opremljanja stavbnega
zemlji{~a na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje 3267

2014. Statut Ob~ine Dobrova – Horjul – Polhov
Gradec 3268

Stran Stran
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StranStran
2015. Sklep o vrednosti to~ke za izra~un nadome-

stila za uporabo stavbnega zemlji{~a za leto
1995 (Dol pri Ljubljani) 3276

2016. Odlok o organizaciji delovnih podro~ij ob-
~inske uprave Ob~ine Dol pri Ljubljani 3276

2107. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti
Ob~ine Gornji Petrovci 3277

2018. Sklep o uvedbi samoprispevka na delu ob-
mo~ja Krajevne skupnosti ^rna pri Kamni-
ku (Kamnik) 3277

2019. Poro~ilo o izidu glasovanja na referendumu
dne 2. 7. 1995 za uvedbo samoprispevka na
delu obmo~ja Krajevne skupnosti ^rna pri
Kamniku za vasi: Gozd, Kali{e, Kriv~evo,
Podlom, Podstudenec, Smre~je v ^rni, Za-
vrh pri ^rnivcu in @aga (Kamnik) 3278

2020. Sklep o razpisu referenduma o prenehanju
krajevnega samoprispevka za naselja Gode-
marci, Radoslavci in Sitarovci, kateri je bil
sprejet dne 22. 9. 1991 z veljavnostjo do 31.
10. 1996 in razpisu referenduma za redni kra-
jevni samoprispevek za naselja Godemarci,
Radoslavci in Sitarovci v KS Radoslavci (Lju-
tomer) 3279

2021. Odlok o prora~unu Ob~ine Metlika za leto
1995 3280

2022. Odlok o prora~unu Ob~ine Moravske Topli-
ce za leto 1995 3280

2023. Pravilnik o dodeljevanju prora~unskih sred-
stev za pospe{evanje razvoja malega gospo-
darstva v Mestni ob~ini Novo mesto 3283

2024. Odlok o prora~unu Ob~ine Odranci za leto
1995 3284

2025. Odlok o prora~unu Ob~ine Osilnica za leto
1995 3284

2026. Odlok o krajevni turisti~ni taksi v Ob~ini
Osilnica 3286

2027. Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobra‘evalnega
zavoda Osnovna {ola Pod~etrtek (Pod~etr-
tek) 3286

2028. Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobra‘evalnega
zavoda Osnovna {ola Marije Broz Bistrica ob
Sotli (Pod~etrtek) 3288

2029. Odlok o prora~unu Ob~ine Postojna za leto
1995 3290

2030. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega na~rta “Ov~je sta-
je” Postojna 3290

2031. Odlok o prora~unu Ob~ine Ribnica za leto
1995 3290

2032. Odlok o prora~unu Ob~ine Sveti Jurij ob
[~avnici za leto 1995 3291

2033. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
Ob~inske uprave ob~ine [entjernej 3294

2034. Sklep o dolo~itvi javne infrastrukture na po-
dro~ju kulture ([entjur pri Celju) 3296

2035. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave Ob~ine [kofja Loka 3296

2036. Sklep o izvzemu zemlji{~ iz javne rabe ([kof-
ja Loka) 3299

2037. Odlok o prora~unu Ob~ine Vitanje za leto
1995 3299

2038. Odlok o dolo~itvi ob~inskega praznika Ob~i-
ne Vitanje 3300

2039. Sklep o dolo~itvi izhodi{~ne vrednosti to~ke
za izra~un nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemlji{~a za leto 1995 (Vitanje) 3300

2040. Sklep o ukinitvi zemlji{~a v splo{ni rabi (Vi-
tanje) 3301

2041. Sklep o razre{itvi Ob~inske volilne komisije
ob~ine @elezniki 3301

2042. Sklep o imenovanju Ob~inske volilne komisi-
je ob~ine @elezniki 3301

2043. Statut Ob~ine Rogatec 3302
– Popravek o{tevil~enja predpisov 3317
– Popravek odredbe o metodologiji za izra~un

vi{ine solventne meje, garancijskega sklada
in za ugotavljanje virov teh sredstev 3317

– Popravek preambole in 1. ~lena odloka o pro-
ra~unu Ob~ine Dobrepolje za leto 1995 3317

– Popravek poro~ila Ob~inske volilne komisije
Ob~ine Nazarje o izidu nadomestnih volitev
enega ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Nazarje
iz volilne enote {t. 4 3317

MEDNARODNE POGODBE

44. Akt o nasledstvu Mednarodne konvencije o
Mednarodnem in{titutu za hlajenje 725

45. Zakon o ratifikaciji Ve~stranskega sporazu-
ma  o pristojbinah na zra~nih poteh 725

46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Polj-
ske o rednem zra~nem prometu 735

47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Ma-
d‘arske o sodelovanju pri varstvu pred na-
ravnimi in civilizacijskimi nesre~ami 744

48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelova-
nju pri varstvu rastlin med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Mad‘arske 751

49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o
znanstvenem in tehnolo{kem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Mad‘arske 754

50. Uredba o ratifikaciji Protokola, ki spreminja
Konvencijo o zastaranju terjatev na podro~ju
mednarodnega nakupa in prodaje blaga 758

51. Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi
diplomatskih odnosov med Republiko Slove-
nijo in Kraljevino Saudsko Arabijo 762

52. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Ruske federa-
cije o trgovini in gospodarskem sodelovanju
v letu 1995 763

53. Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega
centra za registracijo serijskih publikacij 764

– Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve o
veljavnih dvostranskih sporazumih z Repub-
liko Hrva{ko 768
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Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e – Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo
– telefaks 125 01 99, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo, naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)

URADNI LIST
NA ELEKTRONSKEM MEDIJU

Pospe{enemu razvoju informacijskih tehnologij sledi tudi Uradni list RS. Najprej je bila
uvedena tak{na priprava za tisk, ki omogo~a, da je celotna {tevilka pripravljena, urejana in
stavljena v elektronski obliki. Kot samoumevna se pojavlja dilema, v tak{ni obliki (elek-
tronski) vsebino UL tudi distribuirati tistim, ki so za to zainteresirani.

Med tremi mo‘nostmi (diskete, CD-ROMi, on-line) se kot realni pojavljata (slednji) dve.
Uradni list bo prvi~ iz{el na CD-ROMu v za~etku leta 1996, na njem pa bo celotna
vsebina letnika 1995. Kasneje bodo CD-ROMi izhajali pogosteje, predvidoma mese~no.

Uradni list prou~uje tudi mo‘nost sprotnega (on-line) izhajanja, tako da ga bodo naro~niki
lahko prebirali s pomo~jo ra~unalnika, modema in ustrezne komunikacijske povezave
(telefonska linija, Internet itd.). Kot prva stopnja (prakti~ni preizkus poteka ‘e drugo leto)
je bila uvedena sprotna (on-line) uporaba razglasnega dela uradnega lista (javni razpisi,
razpisi delovnih mest, privatizacijski programi, ste~aji). Baza je name{~ena na Pravnem in
poslovnem informacijskem sistemu IUS-INFO, uporablja pa se na naslednji na~in:

SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA
DELA URADNEGA LISTA RS

Razglasni del UL (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikova-
nja, in ste~aji) je dosegljiv tudi sprotno (on-line) na Pravnem in poslovnem informacij-
skem sistemu IUS-INFO, in sicer od 15. ure dalje na dan izida posamezne {tevilke
uradnega lista.

Na~in dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom je potrebno poklicati na tele-
fonsko {tevilko 090-7230. Ob prijavi je potrebno DVAKRAT (kot uporabni{ko ime in kot
geslo) vnesti ~rki “ul”. V terminalskem na~inu uporabe so dostopni menuji in sprotna
pomo~. Uporabnikom se manipulativni stro{ki vzdr`evanja baze zara~unavajo tako, da
TELEKOM obra~unava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske zveze. Od
septembra 1995 naprej bo mo`no nabaviti tudi poseben program, s katerim bo mogo~e z
enim klikom na mi{ko spro`iti samodejen prenos podatkov npr. o (zadnjih) javnih razpisih
do uporabnikovega ra~unalnika.

Podrobne informacije: tel., faks (061) 371-473, 16-12-464, e-mail: ul@ius-software.si

^Z Uradni list RS
Ljubljana, Slovenska 9


