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3064.

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 Slove-
nije, 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 december 1995 zna{ajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 33.711 SIT;
– za 20 let delovne dobe 50.566 SIT;
– za 30 let delovne dobe 67.421 SIT;
2. regres za prehrano med delom 10.481 SIT;
3. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Sloveni-

ji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.824 SIT;
– 8 do 12 ur 2.620 SIT;
– nad 12 ur 5.240 SIT;
4. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.580 SIT;
– brez ra~una 1.572 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 18.866 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 23.058 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 67.421 SIT;

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

– u~encem 7.035 SIT;
– {tudentom 14.405 SIT.

[t. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 17. novembra 1995.

Predsednik
Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve
Tone Anderli~ l. r.

3065.

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
({t. 831-859/95 z dne 15. 11. 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 pri~eli meseca maja 1995, se s slu‘enja voja{kega roka
odpusti 9 (devet) dni pred potekom polnega voja{kega roka.

Vojake iz prvega odstavka odpustijo pristojna povelj-
stva Slovenske vojske.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 830-01/95-14
Ljubljana, dne 20. novembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

3066.

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 168. seji 9. novembra 1995 izdala

O D L O ^ B O
o imenovanju dr‘avnih to‘ilcev

1. Jasna STERLE, rojena 16. maja 1945, je imenovana
za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne dr‘avne to‘ilke na
Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Mariboru.

2. Sonja ERLA^, rojena 24. julija 1954, je imenovana
za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne dr‘avne to‘ilke na
Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu na Ptuju.

3. Marjan GLAVAR, rojen 6. septembra 1954, je ime-
novan za dr‘avnega to‘ilca na mesto okro‘nega dr‘avnega
to‘ilca na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu na Ptuju.

4. Silva CEPEC, rojena 21. decembra 1953, je imenova-
na za dr‘avno to‘ilko na mesto okro‘ne dr‘avne to‘ilke na
Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Slovenj Gradcu.

[t. 111-04/94-2/75-8, 111-04/94-2/76-8
111-04/94-2/77-8, 111-04/94-2/78-8

Ljubljana, dne 9. novembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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3067.

Na podlagi drugega odstavka 74. ~lena zakona o igrah
na sre~o (Uradni list RS, {t. 27/95), 24. ~lena zakona o vladi
(Uradni list RS, {t. 4/93) in 99. ~lena zakona o upravi (Uradni
list RS, {t. 67/94), izdaja minister za gospodarske dejavnosti
v soglasju z lokalnimi skupnostmi na posameznem obmo~ju

O D R E D B O
o dolo~itvi zaokro‘enih turisti~nih obmo~ij za potrebe

posebnih iger na sre~o

1. ~len
S to odredbo se dolo~ajo zaokro‘ena turisti~na obmo~ja

na posameznem obmo~ju, na katerem se prirejajo posebne
igre na sre~o.

2. ~len
Zaokro‘ena turisti~na obmo~ja obsegajo teritorij ene ali

ve~ ob~in.

3. ~len
V posamezna zaokro‘ena turisti~na obmo~ja se uvrstijo

naslednje ob~ine:
– v 1. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrstijo ob~ine:

Mestna ob~ina Nova Gorica, Tolmin, Kobarid, Bovec, Ka-
nal, Miren, Brda;

– v 2. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrstijo ob~ine:
Se‘ana, Komen, Diva~a;

– v 3. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrstijo ob~ine:
Piran, Izola, Mestna ob~ina Koper;

– v 4. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrsti Ob~ina
Kranjska Gora;

– v 5. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrstijo ob~ine:
Bled, Bohinj, Radovljica;

– v 6. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrstijo ob~ine:
Mestna ob~ina Maribor, Pesnica, [entilj;

– v 7. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrsti Mestna
ob~ina Novo mesto;

– v 8. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrsti Ob~ina
Roga{ka Slatina;

– v 9. zaokro‘eno turisti~no obmo~je se uvrsti Mestna
ob~ina Ljubljana.

4. ~len
Nova zaokro‘ena turisti~na obmo~ja se bodo dolo~ala

ob podelitvi koncesij za prirejanje posebnih iger na sre~o.

5. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 471-00/001-95
Ljubljana, dne 13. novembra 1995.

Minister
za gospodarske dejavnosti
dr. Maks Tajnikar l. r.

3068.

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 146,67 SIT.

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

o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, {t. 60/95).

3. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. novembra 1995.

dr. Pavel Gantar  l. r.
Minister

za okolje in prostor

3069.

Na podlagi 24. ~lena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, {t. 4/93) in 83. ~lena zakona o dohodnini
(Uradni list RS, {t. 71/93, popr. {t. 2/94 in 7/95) izdaja
minister za finance

O D R E D B O
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1995

1. ~len
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Uradni

list RS, {t. 71/93, popr. {t.2/94 in 7/95) vlo‘ijo napoved za
odmero dohodnine na obrazcu, ki je sestavni del te odredbe.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 411-4/94
Ljubljana, dne 16. novembra 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
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3070.

Na podlagi 2. to~ke 112. ~lena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, {t. 82/94 in 21/95) izdaja minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in
prevoza po{iljk doma~ih in divjih pra{i~ev ter izdelkov
in surovin, ki izvirajo od doma~ih in divjih pra{i~ev iz

de‘ele Koro{ke v Republiki Avstriji

I
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza po{iljk doma~ih

in divjih pra{i~ev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od
doma~ih in divjih pra{i~ev iz de‘ele Koro{ke v Republiki
Avstriji (Uradni list RS, {t. 50/95), preneha veljati.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 323-02-005/95-2
Ljubljana, dne 14. novembra 1995.

dr. Jo‘e Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3071.

Na podlagi prvega odstavka 15. ~lena zakona o varstvu
udele‘encev vojne (Uradni list RS, {t. 14/90) in 2. ~lena
pravilnika o usklajevanju denarnih prejemkov po zakonu o
voja{kih invalidih in zakonu o civilnih invalidih vojne (Urad-
ni list RS, {t. 20/90), izdaja ministrica za delo, dru‘ino in
socialne zadeve

S K L E P
o uskladitvi priznavalnin

I
Priznavalnine in dodatki za postre‘bo in tujo pomo~,

odmerjeni po dolo~bah zakona o varstvu udele‘encev vojne
(Uradni list RS, {t. 14/90), (v nadaljnjem besedilu: zakon) ter
druge trajne oblike varstva, ki se izpla~ujejo mese~no, se od
1. oktobra 1995 naprej uskladijo glede na uskladitve najni‘je
pokojnine za polno pokojninsko dobo med letom 1995 tako,
da se pove~ajo za 5,35 odstotkov.

II
Priznavalnine, ki so jih udele‘enci vojne obdr‘ali na

podlagi dolo~ila prvega stavka drugega odstavka 18. ~lena
zakona se ne uskladijo.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 191-02/95
Ljubljana, dne 7. novembra 1995.

Rina Klinar l. r.
Ministrica za delo,

dru‘ino in socialne zadeve

3072.

Na podlagi 5. ~lena zakona o voja{kih invalidih (Uradni
list RS, {t. 38/90) in 10. ~lena zakona o civilnih invalidih
vojne (Uradni list RS, {t. 56/92) ter 2. ~lena pravilnika o
usklajevanju denarnih prejemkov po zakonu o voja{kih inva-
lidih in zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, {t.
20/90), izdaja ministrica za delo, dru‘ino in socialne zadeve

S K L E P
o uskladitvi denarnih prejemkov po zakonu o voja{kih

invalidih in po zakonu o civilnih invalidih vojne

I
Invalidski dodatek, dodatek za postre‘bo in tujo pomo~,

dodatek za samohranilce, dru‘inski dodatek in oskrbnina po
zakonu o voja{kih invalidih (pre~i{~eno besedilo - Uradni list
RS, {t. 38/90) in po zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni
list RS, {t. 56/92), se od 1. oktobra 1995 naprej uskladijo
glede na uskladitve najni‘je pokojnine za polno pokojninsko
dobo med letom 1995 tako, da se pove~ajo za 5,35 odstotka.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 403-01/95
Ljubljana, dne 7. novembra 1995.

Rina Klinar l. r.
Ministrica za delo,

dru‘ino in socialne zadeve

3073.

Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo te-
meljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-1) v zvezi z 202.
~lenom zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni
list SFRJ, {t. 50/88, 80/89 in Uradni list RS, {t. 29/90 in
11/91) in v zvezi z 42. in 101. ~lenom zakona o obrambi
(Uradni list RS, {t. 82/94) ter 28. ~lenom zakona o grbu,
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi (Uradni list RS, {t. 67/94) minister za obrambo izdaja

P R A V I L N I K
o registraciji in ozna~evanju vozil, zrakoplovov in

vodnih plovil Ministrstva za obrambo

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik ureja registracijo, ozna~evanje, preglede in

barvo motornih vozil ter traktorjev (v nadaljnjem besedilu:
motorna vozila), priklopnih vozil ter traktorskih priklopnikov
(v nadaljnjem besedilu: priklopna vozila), bojnih vozil, zra-
koplovov in vodnih plovil (v nadaljnjem besedilu: plovila)
Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
motornih in bojnih vozil Slovenske vojske, motornih vozil
civilne za{~ite ter ozna~evanje motornih vozil, delovnih in
drugih strojev ter plovil iz popisa, ki se uporabljajo za obram-
bne potrebe oziroma za za{~ito, re{evanje in pomo~.

Bojna vozila so oklepna vozila na gosenicah ali kolesih,
nosilci raket, pontonskih mostov, samovozna artilerijska in
druga transportna sredstva, namenjena za bojno delovanje,
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vklju~no s specializiranimi namenskimi delavnicami in na-
pravami, ki se ne uporabljajo za civilne namene.

2. ~len
Vozila, zrakoplovi in plovila, ki se registrirajo in ozna-

~ujejo v skladu s tem pravilnikom, so motorna in bojna
vozila, zrakoplovi ter plovila ministrstva, Slovenske vojske
in Civilne za{~ite.

Motorna vozila, zrakoplovi in plovila ministrstva, ki so
prete‘no namenjena za civilne potrebe ter za za{~ito, re{eva-
nje in pomo~, se registrirajo po splo{nih predpisih.

Prometna slu‘ba ministrstva, ki jo opravlja pristojna or-
ganizacijska enota ministrstva, dolo~a, katera motorna vozila,
zrakoplovi in plovila ministrstva se registrirajo in ozna~ujejo
po tem pravilniku in katera po splo{nih predpisih. Prometna
slu‘ba ministrstva za motorna vozila, zrakoplove in plovila
ministrstva, ki se registrirajo po tem pravilniku, opravlja regi-
stracijo, izdaja prometna dovoljenja in registrske tablice.

V Slovenski vojski naloge, dolo~ene s tem pravilnikom
ter notranjimi pravili, opravlja voja{ka prometna slu‘ba, ~e s
tem pravilnikom ni dolo~eno druga~e.

II. MOTORNA VOZILA

1. Registracija

3. ~len
Motorno vozilo se registrira tako, da se registrska ozna-

ka, podatki o vozilu, o uporabniku, ki je organizacijska enota
ministrstva oziroma poveljstvo ali enota Slovenske vojske (v
nadaljnjem besedilu: uporabnik), vpi{ejo v evidenco registri-
ranih vozil. Vozilo se registrira na ministrstvo.

Evidenca registriranih motornih vozil obsega podatke:
– registrska oznaka in ozna~ba;
– datum registracije;
– {tevilka vpisa;
– podatki o prvi registraciji (datum, kraj, registrska oz-

na~ba);
– serijska {tevilka izdanega prometnega dovoljenja;
– uporabnik, njegovo ime, sede‘ oziroma naslov;
– znamka, tip, leto izdelave in dr‘ava, v kateri je bilo

vozilo izdelano, {tevilka {asije oziroma karoserije, mo~ in
prostornina motorja, masa praznega vozila, dovoljena nosil-
nost, {tevilo sede‘ev in stoji{~, oblika in namen karoserije,
barva vozila in vrsta goriva, ki ga uporablja vozilo;

– podatki o tehni~nem pregledu vozila in organizacija,
ki je opravila tehni~ni pregled;

– zavarovalnica, pri kateri je sklenjeno obvezno zavaro-
vanje in {tevilka zavarovalne police.

Evidenco iz prej{njega odstavka sestavljajo eviden~ni
listi motornih vozil.

Za bojna vozila se vodi lo~ena evidenca registriranih
vozil, v kateri se ne vodijo podatki iz pete in devete alinee
drugega odstavka tega ~lena. Evidenca registriranih bojnih
vozil je zaupna in ozna~ena z “OBRAMBA, VOJAŠKA
SKRIVNOST, STROGO ZAUPNO”.

4. ~len
Vozilo se registrira na predlog uporabnika. Predlogu se

prilo‘i:
– dokaz o izvoru (prometno dovoljenje oziroma drug

ustrezen dokument in dokazilo o spremembi lastni{tva od
zadnje registracije);

– dokazilo o obveznem zavarovanju;
– dokazilo o tehni~ni brezhibnosti vozila, ki ne sme biti

starej{e od 30 dni;

– dokazilo o carinjenju;
– dokazilo o pla~ilu oziroma o oprostitvi pla~ila pro-

metnega davka;
– dokazilo o pla~ilu drugih dajatev.
Za motorna vozila iz voznega parka ministrstva dokazi-

la iz prej{njega odstavka zbere prometna slu‘ba ministrstva.
Za registrirana motorna vozila izda prometna slu‘ba

ministrstva prometno dovoljenje in predpisano {tevilo regi-
strskih tablic. Prometno dovoljenje se izda na obrazcu, ki je
predpisan s splo{nimi predpisi.

Za bojna vozila se namesto prometnega dovoljenja izda
tehni~na knji‘ica in dolo~i registrska oznaka v skladu s tem
pravilnikom. Obrazec tehni~ne knji‘ice dolo~i organizacij-
ska enota ministrstva, pristojna za razvoj.

2. Registrske tablice

5. ~len
Registrske tablice so:
– za motorna vozila;
– za motorna kolesa;
– za priklopna vozila;
– za traktorje;
– za traktorske priklopnike.

6. ~len
Registrska tablica za motorna vozila Slovenske vojske

je bele barve. Obrobljena je s ~rno ~rto. Na njej sta s ~rno
barvo vpisani ~rki “SV”. Za njima je oznaka pripadnosti
Slovenski vojski, dve ~rni ~rki ali {tevilki, ki ozna~ujeta
registrsko oznako General{taba Slovenske vojske, njemu ne-
posredno podrejenih samostojnih bataljonov, njim enakih ali
vi{jih enot, operativnega ali voja{ko teritorialnega poveljstva
ter tri {tevilke ~rne barve. Registrske tablice se pritrdijo na
prednji in zadnji strani motornega vozila na za to dolo~enih
mestih.

Registrska tablica za motorna kolesa Slovenske vojske
je bele barve. Obrobljena je s ~rno ~rto. Na njej sta s ~rno
barvo vpisani ~rki “SV”. Za njima je oznaka pripadnosti
Slovenski vojski. Spodaj sta dve ~rni ~rki ali {tevilki, ki
ozna~ujeta registrsko oznako poveljstva ali enote, sledi po-
mi{ljaj ter dve {tevilki ~rne barve. Pritrdi se na zadnjo stran
motornega kolesa na za to dolo~eno mesto.

Registrska tablica za traktorje je bele barve. Obrobljena
je s ~rno ~rto. Na njej sta s ~rno barvo vpisani ~rki “SV”. Za
njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve
~rni ~rki ali {tevilki, ki ozna~ujeta registrsko oznako po-
veljstva ali enote, sledi pomi{ljaj in dve ~rki ~rne barve.
Registrska tablica se pritrdi na za to dolo~ena mesta.

Registrska tablica za priklopna vozila Slovenske vojske
je po obliki, barvi, merah in ozna~bah enaka kot registrska
tablica za vozila iz prvega odstavka tega ~lena, le da je na
njej spremenjeno zaporedje oznak. Registrska tablica se pri-
trdi na zadnji strani priklopnega vozila na za to dolo~eno
mesto.

Oblika in mere za registrske tablice za motorna vozila
in priklopna vozila iz tega ~lena so dolo~ene na risbah {t. 1.
do 8, ki so sestavni del tega pravilnika.

7. ~len
Registrske tablice za motorna vozila Slovenske vojske,

ki se uporabljajo v poveljstvih in enotah v skladu z material-
no formacijo, so po obliki, velikosti in oznakah enake registr-
skim tablicam iz prej{njega ~lena. ^rkovne in {tevil~ne oz-
na~be so bele barve. Registrska tablica je pobarvana z
maskirno barvo, ki je dolo~ena za bojna vozila Slovenske
vojske. Obrobljena je z belo ~rto.
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Registrska tablica se pritrdi na prednji in zadnji strani
motornega vozila na za to dolo~enih mestih.

8. ~len
Bojna vozila Slovenske vojske se ozna~ujejo na za to

dolo~enih mestih z registrsko oznako “SV” ter dvo- in tri-
mestno {tevilko, ki sta med seboj lo~eni s pomi{ljajem. Dvo-
mestna {tevilka ozna~uje vrsto vozila, trimestna {tevilka pa
uporabnika. Velikost oznake je enaka velikosti registrske
tablice za motorna vozila Slovenske vojske. ^rke in {tevilke
so bele barve. Na sprednjem in zadnjem delu bojnega vozila
je registrska oznaka obrobljena z belim robom. Na bo~nih
povr{inah bojnega vozila se ozna~ijo le {tevil~ne oznake v
beli barvi in z vi{ino {tevilk 15 cm.

9. ~len
Motorna vozila, ki se jih za obrambne potrebe daje na

podlagi materialne dol‘nosti, se v ~asu uporabe v Slovenski
vojski ozna~ujejo z oznako za ozna~evanje vozil iz popisa.
Izdelana je v obliki samolepilne ali magnetne nalepke, na
kateri sta ~rki “SV” ~rne barve, nad njima je oznaka pripad-
nosti Slovenski vojski. Oznaka je dolo~ena na risbi {t. 9, ki je
sestavni del tega pravilnika. Vozila iz popisa se praviloma
ozna~ujejo le na bo~ni strani.

Za vozilo iz popisa se ob vpoklicu izda potrdilo, da se
vozilo uporablja za potrebe Slovenske vojske. V njem mora
biti navedena registrska {tevilka vozila, {tevilka motorja in
{asije ter ime in naslov lastnika ter ~as uporabe vozila v
Slovenski vojski. Potrdilo izda pristojna organizacijska enota
ministrstva, ki vozilo vodi v evidenci, ob vpoklicu vozila.

10. ~len
Motorna in druga vozila, delovni in drugi stroji iz popi-

sa se pri aktivnostih Civilne za{~ite ter pri re{evanju, za{~iti
in pomo~i ozna~ujejo z oznako pripadnosti Civilni za{~iti
Republike Slovenije. Izdelana je v obliki samolepilne ali
magnetne nalepke.

Oznaka pripadnosti Civilni za{~iti Republike Slovenije
ima premer od 35 do 50 cm in se nalepi na leva in desna
prednja vrata vozil oziroma na primerno mesto na levi in
desni strani delovnih in drugih strojev.

11. ~len
Registrske tablice morajo biti na vozilu pritrjene tako,

da so dobro vidne, oziroma, da niso upognjene ali kako
druga~e deformirane. Pritrjene morajo biti na mestu, ki ga je
predvidel proizvajalec vozila, in tako, da so dobro vidne in
~itljive, da niso zakrite, dodatno prevle~ene ali prikrite s
kakr{nokoli snovjo. Barve, mere in oblike registrskih tablic
na vozilu ni dovoljeno spreminjati.

Registrskih tablic ni dovoljeno prenesti na drugega upo-
rabnika.

12. ~len
Registrske tablice se morajo zamenjati za nove:
– kadar je najmanj ena registrska tablica pogre{ana ali

uni~ena;
– kadar postanejo tablice zaradi obrabljenosti ne~itljive;
– kadar se vozilo razporedi drugemu uporabniku.

13. ~len
Prometna slu‘ba ministrstva mora za vozila, registrira-

na po splo{nih predpisih, v 15 dneh prijaviti upravnemu
organu, pristojnemu za notranje zadeve, ki vodi evidenco
motornih vozil, vsako spremembo, ki vpliva na spremembo
podatkov v prometnem dovoljenju.

3. Tehni~ni pregledi

14. ~len
Tehni~ni pregledi motornih in priklopnih vozil se oprav-

ljajo po splo{nih predpisih.

15. ~len
Prometna slu‘ba ministrstva in voja{ka prometna slu‘ba

skrbita za pravo~asno opravljanje tehni~nih pregledov mo-
tornih in priklopnih vozil. Uporabnik je dol‘an pravo~asno
zahtevati tehni~ni pregled motornega ali priklopnega vozila.

Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehni~nem
pregledu ocenjeno za brezhibno, izda prometna slu‘ba mini-
strstva nalepko, na kateri je ozna~en rok veljavnosti tehni~-
nega pregleda.

16. ~len
Tehni~ni pregledi bojnih vozil se opravljajo v skladu z

navodili proizvajalca in normativi za vzdr‘evanje bojnih sred-
stev.

4. Preizkusne tablice

17. ~len
Za motorna vozila Slovenske vojske, ki {e niso registri-

rana in sodelujejo v prometu na dolo~eni relaciji, se na podla-
gi potrdila o tehni~ni brezhibnosti in potrdila o zavarovanju
pred {kodo, povzro~eno tretjim osebam, izdajo preizkusne
tablice, ki veljajo pet dni. Za motorna vozila ministrstva se
izda preizkusna tablica, katere veljavnost ni omejena s petd-
nevnim rokom. Preizkusne registrske tablice izda prometna
slu‘ba ministrstva na zahtevo uporabnika.

Skupaj z preizkusnimi tablicami se izda potrdilo, v ka-
terem je vpisan uporabnik, ime in priimek voznika, namen
uporabe vozila, relacija na kateri se bo vozilo uporabljalo v
prometu, vrsta, znamka in tip vozila, {tevilka motorja in
{asije ter rok uporabe preizkusnih tablic.

18. ~len
Preizkusna tablica za motorna vozila Slovenske vojske

je bele barve in obrobljena s ~rno ~rto. Na njej je napis
“PREIZKUŠNJA”, ~rki “SV”, sledi pomi{ljaj, dve ~rki ali
{tevilki, sledi pomi{ljaj in tri {tevilke. ^rke in {tevilke so
~rne barve. Njihov pomen je enak kot pri registrskih tablicah.

Preizkusna tablica za motorna vozila ministrstva je bele
barve. Obrobljena je s ~rno ~rto. Na njej je napis “PREIZ-
KUŠNJA”, ~rki “MO”, za njima je oznaka pripadnosti Slo-
venski vojski in tri{tevil~na oznaka. ^rke in {tevilke so ~rne
barve.

Oblika in velikost preizkusnih tablic za motorna vozila
iz prej{njih dveh odstavkov je dolo~ena na risbah {t. 10 do
12, ki so sestavni del tega pravilnika.

5. Ozna~evanje in barva motornih vozil

19. ~len
Motorna vozila Slovenske vojske se ozna~ijo glede na

namembnost:
– vozila, na katerih se u~ijo kandidati za voznike, se

ozna~ijo s predpisano tablico z oznako “L” in predpisano
svetlobno tablo;

– sanitetna vozila se ozna~ijo z znamenjem Rde~ega
kri‘a na belem polju in modro utripajo~o ali vrte~o lu~jo;

– vozila za prevoz nevarnih snovi se ozna~ijo v skladu s
splo{nimi predpisi;

– vozila s prednostjo in vozila s spremstvom se ozna~ijo
z modro utripajo~o ali vrte~o lu~jo oziroma modro in rde~o
lu~jo, ki utripata ali se vrtita;
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– motorna vozila, ki se uporabljajo pri vzdr‘evanju,
vleki ali odva‘anju pokvarjenih ali po{kodovanih vozil, so
opremljena z rumeno utripajo~o lu~jo.

Rumeno utripajo~o lu~ morajo imeti tudi motorna vozi-
la, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij,
oziroma motorna vozila, katerih tovor presega dovoljene di-
menzije, delovni stroji in vozila, ki jim je dodano priklopno
vozilo za vleko drugih vozil.

Sanitetna vozila, vozila s prednostjo in vozila s sprem-
stvom morajo biti opremljena tudi s sireno za posebne zvo~-
ne signale.

Vozila Slovenske vojske, ki se ne uporabljajo za bojne
naloge, so enotne olivno zelene barve RAL 6014-F9.

20. ~len
Maskirna barva motornih in bojnih vozil Slovenske voj-

ske je sestavljena iz olivno zelene barve RAL 6014-F9 kot
osnovne barve, srebrno zelene RAL 6031-F9 ter usnjeno
rjave barve RAL 8027-F9 kot pokrivne barve. Maskirna bar-
va je za{~itena in je drugi lastniki motornih vozil ne smejo
uporabljati z razporeditvijo, kot je dolo~ena s tem pravilni-
kom.

21. ~len
Motorna in bojna vozila Slovenske vojske so na levi in

desni strani ozna~ena z oznako pripadnosti Slovenski vojski
v obliki, ki je predpisana z uredbo o oznakah v Slovenski
vojski (Uradni list RS, {t. 3/95).

Obroba in prekri‘ana me~a so asfaltno ~rne barve PUR
EMAJL RAL 9021, barve v notranjem polju pa so od zgoraj
navzdol odtenki rjave PUR EMAJL RAL drap p.vz., bledo
rjave p.vz. in rjava RAL 8027-F9.

22. ~len
Motorna in bojna vozila Slovenske vojske so lahko

ozna~ena z oznako pripadnosti dolo~enemu operativnemu ali
voja{ko teritorialnemu poveljstvu, bataljonu, njemu enaki ali
vi{ji enoti oziroma zavodu Slovenske vojske.

Oznaka pripadnosti iz prej{njega odstavka ne sme biti
na mestu, dolo~enemu za znak pripadnosti Slovenski vojski,
niti prekrivati registrskih oznak vozila.

23. ~len
Motorna vozila Civilne za{~ite so modre barve in ozna-

~ena z opozorilno rumeno ~rto, oznako pripadnosti Civilni
za{~iti Republike Slovenije, modro utripajo~o ali vrte~o lu~-
jo in s sireno za oddajanje posebnih zvo~nih signalov.

Tip modre barve iz prej{njega odstavka je prometno
modra 1 RAL 5017 in rumene Porche K 211. Barva je za{~i-
tena in jo drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z
razporeditvijo, kot je dolo~ena s tem pravilnikom, razen za
motorna vozila, namenjena za potrebe Civilne za{~ite.

24. ~len
Opozorilna ~rta na motornih vozilih Civilne za{~ite je

{iroka 35 cm in poteka od zadnjega roba prednjega levega
blatnika preko vrat in zadnjega dela vozila do prednjega
desnega blatnika na nasprotni strani vozila. Spodnji rob opo-
zorilne ~rte je 10 cm oddaljen od praga vozila (dovoljena je
sprememba {irine opozorilne ~rte za ±10 cm oziroma premik
spodnjega roba opozorilne ~rte za ±5 cm, glede na razli~na
vozila). Z oznako pripadnosti Civilni za{~iti Republike Slo-
venije, ki ima premer 35 cm (z odstopanjem ±10 cm) se
motorna vozila Civilne za{~ite ozna~ijo na obeh prednjih
vratih in na pokrovu motorja. Oznako na vratih obdaja opo-
zorilna rumena ~rta. Med krogom oznake in opozorilno ~rto
je razmik 5 cm. Nad oznako pripadnosti Civilni za{~iti Re-

publike Slovenije je lahko napis ŠTAB CIVILNE ZAŠ^ITE,
pod njim pa ime ob~ine oziroma drugega ustanovitelja {taba
Civilne za{~ite. Razmik nad napisom je 5 cm, razmik med
zgornjim delom kroga oznake in spodnjim robom ~rk imena
{taba je od 10 do 30 cm. Velikost ~rk je 6 do 8 cm in so
ozna~itveno rumene barve. ^e z oznako pripadnosti Civilni
za{~iti Republike Slovenije ni mogo~e ozna~iti motornega
vozila na pokrovu motorja, se ga ozna~i na strehi.

25. ~len
V vojni se motorna vozila Civilne za{~ite, druga vozila

ter delovni in drugi stroji iz popisa, ki so vklju~eni v za{~ito,
re{evanje in pomo~, dodatno ozna~ujejo s primerno velikimi
samolepilnimi ali magnetnimi nalepkami z oznako Civilne
za{~ite v skladu z mednarodnimi predpisi. Oznake Civilne
za{~ite morajo biti vidne z leve, desne, prednje in zadnje
strani ter iz zraka.

III. ZRAKOPLOVI

26. ~len
Zrakoplovi voja{kega letalstva Slovenske vojske se oz-

na~ijo z zastavo Republike Slovenije.
Zastava se name{~a na zgornjem delu obeh strani smer-

nega stabilizatorja, na zgornji del zunanjih strani smernih
stabilizatorjev, ~e ima zrakoplov dva ali ve~ smernih stabili-
zatorjev, oziroma na obe strani zadnjega dela trupa, ~e zrako-
plov nima smernega stabilizatorja.

Dol‘ina zastave Republike Slovenije je najmanj 40 cm
in se prilagaja velikosti zrakoplova.

Zrakoplovi voja{kega letalstva Slovenske vojske so pra-
viloma maskirne barve z razporeditvijo barv, ki je dolo~ena s
tem pravilnikom za motorna in bojna vozila Slovenske vojske.

27. ~len
Oznako pripadnosti zrakoplova voja{kemu letalstvu Slo-

venske vojske sestavljajo trije koncentri~ni krogi v barvah
dr‘avne zastave. Zunanji krog je bele, srednji modre in notra-
nji rde~e barve. Oznaka pripadnosti voja{kemu letalstvu Slo-
venske vojske se name{~a na obe strani zadnjega dela trupa,
na zgornjo povr{ino desnega krila in na spodnjo povr{ino
levega krila. ^e zrakoplov nima kril, se oznaka pripadnosti
name{~a na obe strani zadnjega dela trupa. Premer oznake je
dve {irini zastave iz prej{njega ~lena.

Oblika oznake pripadnosti voja{kemu letalstvu Sloven-
ske vojske je dolo~ena na risbi {t. 13, ki je sestavni del tega
pravilnika.

28. ~len
Registrska oznaka zrakoplovov Slovenske vojske je se-

stavljena iz dveh delov, ki sta lo~ena s pomi{ljajem. Prvi del
je sestavljen iz kombinacije ~rke in {tevilke in ozna~uje vrsto
ter tip zrakoplova, drugi del je dvomestna registrska {tevilka,
ki se dolo~i ob vpisu v register voja{kih zrakoplovov.

Registrska oznaka se name{~a pod zastavo Republike
Slovenije iz 26. ~lena tega pravilnika. Vi{ina oznake je polo-
vica {irine zastave, {irina oznake pa je enaka dol‘ini zastave.

Samo registrska {tevilka zrakoplova se name{~a na obe
strani sprednjega dela trupa, na zgornjo povr{ino levega krila
in na spodnjo povr{ino desnega krila. ̂ e zrakoplov nima kril,
se registrska {tevilka name{~a na obe strani prednjega dela
trupa. Vi{ina {tevilk je enaka vi{ini oznake pripadnosti vo-
ja{kemu letalstvu Slovenske vojske.

29. ~len
Zrakoplovi voja{kega letalstva Slovenske vojske so lah-

ko ozna~eni tudi z oznako pripadnosti dolo~enemu poveljstvu
ali enoti. Posamezni zrakoplov ima lahko tudi svoje ime.
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30. ~len
Zrakoplovi, ki se dajejo za obrambne potrebe na podlagi

materialne dol‘nosti iz popisa, se v vojni ozna~ijo s primerno
veliko oznako pripadnosti Slovenski vojski.

31. ~len
Zrakoplovi, ki se uporabljajo prete‘no za za{~ito, re{e-

vanje in pomo~, se lahko ozna~ijo z oznako pripadnosti Ci-
vilni za{~iti Republike Slovenije na obeh straneh trupa v
primerni velikosti.

V vojni se zrakoplovi iz prej{njega odstavka ozna~ijo
tudi z znakom Civilne za{~ite v skladu z mednarodnimi pred-
pisi.

Zrakoplovi, ki se dajejo za za{~ito, re{evanje in pomo~
na podlagi materialne dol‘nosti iz popisa, se v vojni ozna~ijo
s primerno veliko oznako pripadnosti Civilni za{~iti Republi-
ke Slovenije in v skladu s prej{njim odstavkom.

32. ~len
Registracijo zrakoplovov voja{kega letalstva Slovenske

vojske ureja poseben predpis.

IV. VODNA PLOVILA

1. Registracija

33. ~len
Ladje in ~olni Slovenske vojske so ladje in ~olni pod

poveljstvom pod~astnika ali ~astnika Slovenske vojske, kate-
rih posadke so voja{ke oziroma pod voja{ko disciplino in ki
morajo imeti zunanje razpoznavne znake vojnih ladij in ~ol-
nov Republike Slovenije.

Ladje Slovenske vojske so plovila, dolga 12 metrov in
ve~ in z izpodrivom 15 ton in ve~.

^olni Slovenske vojske so plovila, kraj{a od 12m in z
izpodrivom manj{im od 15 ton.

34. ~len
Ladje in ~olni Slovenske vojske se vpi{ejo v vpisnik

ladij in ~olnov Slovenske vojske (v nadaljevanju besedila:
vpisnik).

Vpisnik vodi pristojna organizacijska enota ministrstva.
Kopijo vpisnika hrani tudi General{tab Slovenske vojske.

35. ~len
Vpisnik je sestavljen iz knjige vpisov ladij in ~olnov ter

zbirke listin. Knjigo vpisov ladij in ~olnov potrdi minister za
obrambo.

Knjiga vpisov ladij in ~olnov je zaupna in se ozna~i z
“OBRAMBA, VOJAŠKA SKRIVNOST, STROGO ZAUP-
NO”.

36. ~len
V knjigo vpisov ladij in ~olnov se vpi{ejo:
– ozna~ba in ime ladje in ~olna;
– vrsta ladje ali ~olna;
– izpodriv;
– klicni znak po predpisih o mednarodnem radijskem

prometu;
– material, iz katerega je ladja ali ~oln zgrajen;
– dol‘ina, {irina in vi{ina ladje ali ~olna;
– vrsta pogona, vrsta, znamka, {tevilka in mo~ glavnih

pogonskih motorjev, vrsta goriva;
– najve~ja hitrost, izra‘ena v vozlih;
– kraj in leto gradnje ter graditelj;

– nosilnost oziroma {tevilo oseb in koli~ina tovora, ki
ga sme preva‘ati;

– namembnost;
– najmanj{e {tevilo ~lanov posadke, ki je potrebna za

varno plovbo;
– datum in {tevilka vpisa,
– datum pregleda, s katerim je ugotovljena sposobnost

ladje ali ~olna za plovbo.
V knjigo vpisov ladij in ~olnov iz prej{njega odstavka

se vpi{ejo tudi ~olni, ki se uporabljajo v notranjih vodah.

37. ~len
Zbirka listin se vodi za vsako ladjo ali ~oln posebej in se

hrani v posebni mapi. Zbirka listin vsebuje listine, na podlagi
katerih je ladja ali ~oln vpisan v vpisnik.

38. ~len
Vpis v vpisnik se opravi na podlagi ugotovljene sposob-

nosti ladje ali ~olna za plovbo in odredbe ministra za obram-
bo. Ladje in ~olni se izbri{ejo iz vpisnika na podlagi odredbe
ministra za obrambo.

Ladje in ~olni, ki se dajejo za obrambne potrebe na
podlagi materialne dol‘nosti iz popisa, se ne vpisujejo v
vpisnik.

39. ~len
Dovoljenje za plovbo ladje ali ~olna izda pristojna orga-

nizacijska enota General{taba Slovenske vojske, ki opravlja
na ladjah in ~olnih redne in kontrolne preglede.

^e se pri rednem ali kontrolnem pregledu ugotovi, da
ima ladja ali ~oln napake ali pomanjkljivosti, ki ogro‘ajo
varnost ladje ali ~olna, posadke, oseb ali okolja, organizacij-
ska enota General{taba Slovenske vojske iz prej{njega od-
stavka ladji ali ~olnu odvzame dovoljenje za plovbo.

2. Ozna~evanje ter imena ladij in ~olnov

40. ~len
Ladja Slovenske vojske, vpisana v vpisnik, mora imeti

registrsko oznako in ime. ^oln Slovenske vojske, vpisan v
vpisnik, mora imeti registrsko oznako.

Registrske oznake iz prej{njega odstavka so sestavljene
iz ~rk in {tevilk.

Registrska oznaka ladje ali ~olna mora biti na obeh
straneh premca, ime ladje pa na obeh bokih krme.

^rke in {tevilke registrske oznake ladje so bele barve.
Njihova vi{ina je 50 cm in {irina 25 cm. ^rke in {tevilke
registrske oznake ~olna so bele barve. Njihova vi{ina je 20 in
{irina 10 cm.

41. ~len
Maskirna barva ladij in ~olnov Slovenske vojske je

mornarsko modra Bukolit emajl {t. 130. ^olni Slovenske
vojske, ki se uporabljajo v notranjih vodah in gumijasti ~olni,
se ne barvajo z maskirno barvo.

3. Voja{ke, pomorske in polo‘ajne zastave ter
poveljni{ki plamenci

42. ~len
Voja{ki pomorski zastavi Republike Slovenije sta za-

stava ladij in ~olnov Slovenske vojske in zastava na premcu.
Zastava ladij in ~olnov Slovenske vojske je zastava

Republike Slovenije.
Zastava na premcu je temno modre barve in ima na

sredini grb Republike Slovenije. Sredi{~e grba Republike
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Slovenije je v to~ki, v kateri se sekata diagonali zastave.
Zastava na premcu je dolga 66 in {iroka 44 cm.

Oblika zastave na premcu je dolo~ena na risbi {t. 14, ki
je sestavni del tega pravilnika.

43. ~len
Polo‘ajne zastave so:
– zastava predsednika Republike Slovenije;
– zastava predsednika Dr‘avnega zbora Republike Slo-

venije;
– zastava predsednika Vlade Republike Slovenije;
– zastava ministra za obrambo;
– zastava na~elnika General{taba Slovenske vojske.

44. ~len
Zastava predsednika Republike Slovenije je bele barve,

kvadratne oblike, z robom, ki je enak slovenski trobojnici.
Rob je {irok eno osmino dol‘ine kvadratove stranice. V
sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Sredi{~e grba se
ujema s to~ko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb
pokriva eno devetino zastave.

Zastava predsednika Dr‘avnega zbora Republike Slove-
nije je rde~e barve, kvadratne oblike, z robom temno modre
barve. Rob je {irok eno osmino dol‘ine kvadratove stranice.
V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Sredi{~e grba
se ujema s to~ko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb
pokriva eno devetino zastave.

Zastava predsednika Vlade Republike Slovenije je tem-
no modre barve, kvadratne oblike, z robom rde~e barve. Rob
je {irok eno osmino dol‘ine kvadratove stranice. V sredini
kvadrata je grb Republike Slovenije. Sredi{~e oznake se uje-
ma s to~ko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb pokriva
eno devetino zastave.

Zastava ministra za obrambo je rde~e barve, kvadratne
oblike, z robom temno modre barve. Rob je {irok eno osmino
dol‘ine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je oznaka
pripadnosti Slovenski vojski. Sredi{~e oznake se ujema s
to~ko, v kateri se sekata diagonali zastave. Oznaka pokriva
eno devetino zastave.

Zastava na~elnika General{taba Slovenske vojske je
temno modre barve, kvadratne oblike, z robom rde~e barve.
Rob je {irok eno osmino dol‘ine kvadratove stranice. V
sredini kvadrata je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Sre-
di{~e oznake se ujema s to~ko, v kateri se sekata diagonali
zastave. Oznaka pokriva eno devetino zastave.

Polo‘ajne zastave so dolge in {iroke 50 cm. Njihove
oblike so dolo~ene na risbah {t. 15 do 19, ki so sestavni del
tega pravilnika.

45. ~len
Poveljni{ki plamenci so plamenec poveljnika pomorske

enote in plamenec poveljnika ladje.

46. ~len
Plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka divi-

zionu ali bataljonu, je rde~e barve in trikotne oblike. Na
rde~em polju je ob trikotnikovi osnovnici stilizirano sidro
zlate barve. Vi{ina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovni-
ce.

47. ~len
Plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka odre-

du ali ~eti, je temno modre barve in trikotne oblike. Na
modrem polju ob trikotnikovi osnovnici je sidro zlate barve.
Vi{ina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.

48. ~len
Plamenec poveljnika ladje je bele barve in trikotne obli-

ke. Po{evne stranice so obrobljene z robom rde~e barve.
Širina roba zna{a eno desetino trikotnikove osnovnice. Na
belem polju ob trikotnikovi osnovnici je sidro zlate barve.
Vi{ina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.

49. ~len
Poveljni{ki plamenci so dolgi 60 in na prednjem koncu

{iroki 30 cm. Njihove oblike so dolo~ene na risbah {t. 20 do
22, ki so sestavni del tega pravilnika.

50. ~len
Zastavo ladij in ~olnov Slovenske vojske imajo ladje in

~olni v privezu izobe{eno od 8. ure zjutraj do son~nega
zahoda na krmnem drogu. Ladje v vo‘nji imajo izobe{eno
zastavo na jamboru, ~olni pa na krmnem drogu.

Zastave na premcu imajo ladje Slovenske vojske izobe-
{ene ob nedeljah in praznikih, voja{kih in drugih sve~ano-
stih. Zastava na premcu je izobe{ena od 8. ure zjutraj do
son~nega zahoda.

^e je na ladji oseba, ki ima pravico do polo‘ajne zasta-
ve ali plamenca, ima ladja izobe{eno ustrezno polo‘ajno
zastavo oziroma plamenec. ^e je na ladji ve~ oseb, ki imajo
pravico do polo‘ajne zastave ali plamenca, se izobesi najvi{-
ja polo‘ajna zastava oziroma plamenec.

Druga plovila

51. ~len
Plovila, ki se prete‘no uporabljajo v Civilni za{~iti ali

za za{~ito, re{evanje in pomo~, so lahko ozna~ena in v bar-
vah, ki so dolo~ena s tem pravilnikom za motorna vozila
Civilne za{~ite. Opozorilna ~rta in oznaka pripadnosti Civil-
ne za{~ite Republike Slovenije se prilagaja konstrukciji plo-
vila.

Z oznako pripadnosti Civilne za{~ite Republike Slove-
nije v primerni velikosti in izvedbi se lahko ozna~ujejo tudi
plovila, ki se dajejo za potrebe za{~ite, re{evanja in pomo~i
na podlagi materialne dol‘nosti. V vojni morajo biti taka
plovila ozna~ena tudi z znakom Civilne za{~ite v skladu s
prvim dopolnilnim protokolom k ‘enevskim konvencijam.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

52. ~len
Dosedanje registrske oznake in oznake pripadnosti mo-

tornih vozil, zrakoplovov in plovil ministrstva se uskladijo s
tem pravilnikom ob njihovi prvi naslednji registraciji.

53. ~len
Organizacijska enota ministrstva, pristojna za razvoj, in

tehni~ni zavod ministrstva izdelata tehni~no in tehnolo{ko
dokumentacijo za registrske oznake, oznake pripadnosti ter
barvanje motornih vozil, zrakoplovov in plovil ter dolo~ita
mesta ozna~evanja na motornih vozilih, zrakoplovih in plovi-
lih v skladu s tem pravilnikom.

54. ~len
^e posamezno vpra{anje v zvezi z registracijo in ozna-

~evanjem motornih vozil, zrakoplovov in plovil, ki so v
uporabi v ministrstvu, Slovenski vojski oziroma Civilni za{-
~iti, s tem pravilnikom ni urejeno, se uporabljajo splo{ni
predpisi.

Uporabo motornih vozil, zrakoplovov in plovil mini-
strstva in Slovenske vojske urejajo posebni predpisi.
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55. ~len

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati
navodilo o identifikaciji motornih vozil, namenjenih za po-
trebe Teritorialne obrambe (Uradni list RS, {t. 21/91) in
pravilnik o registraciji, ozna~evanju in uporabi motornih vo-
zil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, {t. 31/92).

56. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
Št. 012-199/95
Ljubljana, dne 10. novembra 1995.

Jelko Kacin l. r.
Minister za obrambo
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3074.

Na podlagi 96. ~lena zakona o igrah na sre~o (Uradni
list RS, {t. 27/95) 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 uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik predpisuje tehni~ne in druge pogoje, ki jim

morajo ustrezati igralni avtomati in prostori, v katerih so
lahko name{~eni igralni avtomati pravnih oseb in podjetni-
kov, ki prirejajo posebne igre na sre~o na igralnih avtomatih
zunaj igralnic (v nadaljevanju: prirediteljev), najmanj{e in
najve~je {tevilo igralnih avtomatov, na~in opravljanja dejav-
nosti prireditelja, kontrolo nad opravljanjem te dejavnosti,
vi{ino najvi{jega vlo‘ka in stave ter druge obveznosti prire-
diteljev pri opravljanju te dejavnosti.

II. IGRALNI AVTOMATI

2. ~len
Za igralne avtomate po tem pravilniku se {tejejo napra-

ve, ki so dolo~ene v 54. ~lenu in drugem odstavku 93. ~lena
zakona o igrah na sre~o (Uradni list RS, {t. 27/95, v nadalj-
njem besedilu: zakon).

Igralni avtomat, na katerega lahko igra ve~ igralcev
isto~asno se {teje za en igralni avtomat, ~e deluje samo z eno
programsko plo{~o.

3. ~len
Prireditelj mora prijaviti igralne avtomate s prijavnim

listom, ki je dolo~en v prilogi 1 in je sestavni del tega
pravilnika.

Pri igralnih avtomatih, ki delujejo na podlagi video
elektronske tehnologije s pomo~jo programske plo{~e, mora
prireditelj prijaviti vsako programsko plo{~o.

Prijavnemu listu mora prireditelj prilo‘iti:
– dokument o igralnih avtomatih in programskih

plo{~ah, iz katerega mora biti razviden proizvajalec, proizva-
jal~eva {tevilka avtomata, proizvajal~eva {tevilka program-
ske plo{~e,

– navodilo proizvajalca o uporabi, vzdr‘evanju in po-
pravilih igralnih avtomatov v slovenskem jeziku,

– pravila vseh iger, ki se lahko igrajo na avtomatih in
navodila za igranje, v slovenskem jeziku,

– izjavo prireditelja, ki je dolo~ena v prilogi 2 in je
sestavni del tega pravilnika.

^e programska plo{~a ni tovarni{ko o{tevil~ena, jo o{-
tevil~i proizvajalec iz 15. ~lena tega pravilnika ob vgradnji
merilnika iz 4. ~lena tega pravilnika.

4. ~len
Igralni avtomat v uporabi mora biti opremljen z elek-

tronsko kontrolno napravo za izvajanje nadzora nad njego-
vim delovanjem. V uporabi je igralni avtomat, ki je na-
me{~en v igralnem prostoru.

Elektronsko kontrolno napravo sestavljajo elektronski
merilnik (v nadaljevanju: merilnik), ‘ice za priklju~ek na
konektor (povezovalnik) in na napajalnik ter dioda za od~ita-
vanje podatkov.

5. ~len
Merilnik je merilo za obra~un po zakonu o meroslovju

(Uradni list RS, {t. 1/95).

6. ~len
Merilnik registrira in shranjuje podatke o vseh vpla~ilih

za udele‘bo pri igri in izpla~ilih dobitkov ter druge podatke,
dolo~ene s tem pravilnikom.

Obvezno mora registrirati in hraniti najmanj naslednje
podatke:

– unikatno identifikacijsko {tevilko merilnika, ki jo do-
lo~i dav~ni organ,

– podatke o prireditelju, ki so navedeni na prijavnem
listu,

– podatke o lastniku, ki so navedeni na prijavnem listu,
– podatke o lokalu, ki so navedeni na prijavnem listu,
– vpla~ila za udele‘bo (kumulativno in mese~no),
– izpla~ila dobitkov (kumulativno in mese~no),
– {tevilo obratov klju~a (kumulativno in mese~no),
– razmerje input/obrat klju~a (1, 10, 100, 1000),
– unikatne identifikacijske {tevilke programskih plo{~

prireditelja,
– {tevilo poskusov uporabe programskih plo{~ brez vgra-

jenih ~ipov iz 8. ~lena tega pravilnika.

7. ~len
Merilnik mora biti programiran tako, da:
– so podatki dostopni samo poobla{~enim osebam dav~-

nega organa,
– se programska plo{~a brez vgrajenega ~ipa iz 8. ~lena

tega pravilnika ne more uporabljati,
– podatkov iz prve, pete, {este, sedme, osme in desete

alineje 6. ~lena tega pravilnika ni mogo~e spreminjati ali
druga~e vanje posegati,

– programske plo{~e, ki nima enakega razmerja iput/
obrat klju~a kot je dolo~eno v osmi alinei predhodnega ~lena,
ni mo‘no uporabljati.

8. ~len
Programska plo{~a mora imeti vgrajen elektronski ele-

ment (v nadaljevanju: ~ip), ki je usklajen (kompatibilen) z
merilnikom na igralnem avtomatu.

^ip mora hraniti unikatno identifikacijsko {tevilko pro-
gramske plo{~e.

Programska plo{~a, na katero se vgradi ~ip, mora imeti
zunanje izhode na izvorno (tovarni{ko) vgrajene {tevce in ne
sme imeti znakov (sledov) mehanskih posegov.

Programska plo{~a mora biti programirana tako, da one-
mogo~a igranje, pri katerem bi bil prese‘en znesek iz 25. in
26. ~lena tega pravilnika.

9. ~len
Merilnik mora biti pritrjen na notranji strani igralnega

avtomata tako, da je mo‘no pridobiti podatke, ki so shranjeni
v merilniku brez odpiranja igralnega avtomata.

Na merilniku mora biti vgravirana {tevilka merilnika.
[tevilka je sestavljena iz ~rke in trimestne teko~e {tevilke.
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10. ~len
Podatke iz merilnika dav~ni organ od~ita z elektron-

skim ~italcem, kompatibilnim z merilnikom. Podatke mora
od~itati najmanj enkrat letno. Od~itavanje podatkov je ob-
vezno, ~e prireditelj prekine prirejanje posebnih iger na sre~o
na igralnem avtomatu. [teje se, da prireditelj prekine prireja-
nje, ~e ne pla~a posebne mese~ne takse za naslednji mesec.

11. ~len
Dav~ni organ naro~a izdelavo za{~itnih nalepk in je

odgovoren za njihovo hrambo in uporabo. Na za{~itni nalep-
ki mora biti naziv dav~nega organa in teko~a {tevilka nalep-
ke. Izdelana mora biti tako, da je za{~itena pred ponareja-
njem ter da so na njej takoj vidni poskusi posegov ali posegi
na elementih, ki jih nalepka {~iti.

Z za{~itnimi nalepkami dav~nega organa morajo biti
za{~iteni naslednji elementi:

– vsi epromi na programski plo{~i,
– priklopno mesto na napajalniku,
– priklopno mesto na konektorju.

12. ~len
Uporaba switchev (preklopnih stikal) in drugih elemen-

tov, s katerimi bi bilo mo‘no spreminjati naravnanost igral-
nega avtomata iz prvega odstavka 94. ~lena zakona, je prepo-
vedana.

Prireditelj mora v prostoru iz 20. ~lena tega pravilnika
na vidnem mestu objaviti napis: “Vsak igralni avtomat v tem
prostoru je naravnan tako, da igralcem vra~a povpre~no 90%
vlo`enega denarja”.

13. ~len
Na igralnem avtomatu morajo biti nedvoumno prikaza-

ne vrednosti mo‘nih dobitkov glede na izid igre.
Na vidnem sprednjem delu vsakega igralnega avtomata

v uporabi mora biti napis: “Igranje osebam mlaj{im od 18 let
prepovedano !”.

14. ~len
Odstranitev ali po{kodovanje elektronske kontrolne na-

prave, ~ipa in za{~itnih nalepk je prepovedano. Eventualne
po{kodbe mora prireditelj javiti pristojnemu dav~nemu orga-
nu takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan dav~nega
organa. V prijavi mora navesti kratek in natan~en opis po{-
kodbe, njen vzrok, identifikacijske podatke o povzro~itelju
po{kodbe ter datum in uro nastanka po{kodbe.

Dav~ni organ mora pri opravljanju nadzora najmanj
dvakrat letno opraviti pregled stanja elektronske kontrolne
naprave, kar pomeni s poskusom preveriti registriranje vpla-
~il in izpla~il ter pregledati stanje za{~itnih nalepk.

15. ~len
Vgradnjo elektronske merilne naprave in ~ipa sme opra-

viti proizvajalec merilnika oziroma od njega poobla{~ena
oseba.

16. ~len
Pri vgradnji elektronske merilne naprave in ~ipa morajo

biti navzo~i poobla{~ena oseba dav~nega organa, oseba iz 15.
~lena tega pravilnika in prireditelj.

17. ~len
Poobla{~ena oseba dav~nega organa dolo~i unikatno

identifikacijsko {tevilko vsakega merilnika in unikatno iden-
tifikacijsko {tevilko vsake programske plo{~e. Te {tevilke so
dav~na skrivnost.

Dav~ni organ za{~iti vsa priklju~na mesta na konektorju
in napajalniku ter opreme z za{~itnimi nalepkami.

Dav~ni organ sestavi zapisnik o vgradnji elektronske
merilne naprave in ~ipa.

18. ~len
Oseba iz 15. ~lena tega pravilnika opravi vgradnjo me-

rilnika in ~ipa. Pri tem:
– preveri, ali igralni avtomat izpolnjuje pogoje iz 12.

oziroma programska plo{~a iz tretjega in ~etrtega odstavka 8.
~lena tega pravilnika,

– vgradi ~ip iz prvega odstavka 8. ~lena ter merilnik kot
je dolo~eno v 9. ~lenu tega pravilnika,

– izvede minimalno za~etno kontrolo registriranja sig-
nalov vpla~il, izpla~il in {tevila obratov klju~a iz 6. ~lena
tega pravilnika na vsaki programski plo{~i.

19. ~len
Oseba iz 15. ~lena tega pravilnika mora za dav~ni organ

izdelati navodila:
– za vnos podatkov iz 6. in 8. ~lena tega pravilnika,
– za od~itavanje merilnika z elektronskim ~italcem,
– za prenos podatkov iz elektronskega ~italca v bazo

podatkov dav~nega organa.

II. PROSTOR TER NAJMANJ[E IN NAJVE^JE
[TEVILO IGRALNIH AVTOMATOV

20. ~len
Prostor z igralnimi avtomati se mora nahajati v okviru

objekta, v katerem opravlja prireditelj svojo gostinsko dejav-
nost in mora biti lo~en oziroma razmejen od ostalih gostin-
skih prostorov ter imeti samo en vhod.

Na vidnem mestu na vhodu mora pisati: “Osebam mlaj-
{im od 18 let je vstop prepovedan !”.

21. ~len
V prostoru so lahko samo igralni avtomati, kot so opre-

deljeni z zakonom in s tem pravilnikom. V tem prostoru ne
sme biti to~ilnega pulta.

22. ~len
Minimalna povr{ina prostora je 3m² na mo‘nega igral-

ca, ~e je v prostoru minimalno {tevilo igralnih avtomatov. Za
vsak naslednji igralni avtomat se mora zagotoviti najmanj 1,7
m² prostora na mo‘nega igralca.

23. ~len
V prostoru iz 20. ~lena tega pravilnika mora prireditelj

imeti najmanj 3 igralne avtomate.

III. NA^IN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI, NAJVI[JI
VLO@EK IN STAVA

24. ~len
Prireditelj mora imeti v prostoru z igralnimi avtomati na

vidnem mestu pravila vseh iger na sre~o, ki se lahko igrajo na
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avtomatih. Pravila morajo biti enaka kot pravila, ki so prilo-
‘ena prijavnemu listu iz 3. ~lena tega pravilnika.

V prostoru z igralnimi avtomati morajo biti na vidnem
mestu tudi navodila za igranje.

25. ~len
Vlo‘ek je znesek, ki ga igralec pla~a za enkratni nakup

igralnih ‘etonov ali za navitje zneska, do katerega bo pri
enkratni odlo~itvi za igranje lahko igral.

Vlo‘ek ne sme presegati 5.000 SIT.

26. ~len
Stava je znesek, ki ga igralec vpla~a ali napove v svoji

igri.
Posamezna stava ne sme presegati 100 SIT.
Se{tevek vseh stav enega igralca v eni igri ne sme

presegati vi{ine vlo‘ka iz predhodnega ~lena.
Na igralnem avtomatu, ki dopu{~a udele‘bo ve~ igral-

cem hkrati, skupni se{tevek vseh stav v eni igri ne sme
presegati vi{ine vlo‘ka iz predhodnega ~lena.

27. ~len
Na igralnem avtomatu morata biti nedvoumno ozna~ena

najvi{ji vlo‘ek in najvi{ja stava ter vrednost ‘etona, ~e je
igralni avtomat na ‘etone.

Vrednost vlo‘ka, stave ali ‘etona je lahko izra‘ena le v
tolarjih in ne v to~kah ali kako druga~e.

28. ~len
Prireditelj mora evidentirati vsako pla~ilo vlo‘ka in vsa-

ko izpla~ilo dobitka.

IV. NADZOR IN DRUGE OBVEZNOSTI
PRIREDITELJA

29. ~len
Prireditelj opravlja nadzor nad igralci sam ali pa za to

pooblasti drugo osebo.

30. ~len
Prireditelj mora voditi evidenco o opravljanju nadzora

nad igralci, ki jo vodi teko~e dnevno v knjigi nadzora in
vsebuje naslednje podatke:

– datum in to~en ~as pri~etka obratovanja,
– ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor,
– podpis osebe, ki opravlja nadzor,
– to~en ~as zaklju~ka obratovanja,

– opombe.
Pod opombe se vpisuje nepravilnosti, ki so nastopile

med obratovanjem.

31. ~len
Prireditelj, ki ima igralne avtomate v uporabi v ve~

ob~inah ali prijavljene pri ve~ih izpostavah dav~nega organa,
ne sme igralnih avtomatov ali nalepk o pla~ani taksi v mese-
cu, za katerega je taksa pla~ana, prena{ati iz ene ob~ine ali
izpostave v drugo.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

32. ~len
Prireditelj mora opremiti igralne avtomate in program-

ske plo{~e z elektronskimi kontrolnimi napravami iz 4. ~lena
in ~ipi iz 8. ~lena tega pravilnika najkasneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega pravilnika.

33. ~len
Prireditelj mora za igralne avtomate in programske

plo{~e, ki so bili ob uveljavitvi tega pravilnika ‘e prijavljeni
pristojnemu dav~nemu organu, dopolniti prijavni list s podat-
ki in izjavo iz 3. ~lena tega pravilnika najkasneje v roku 30
dni po uveljavitvi tega pravilnika.

34. ~len
Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti dav~-

nega organa mora Republi{ka uprava za javne prihodke po-
sredovati vse od~itane podatke pri pravnih osebah Agenciji
Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadziranje in infor-
miranje najkasneje v roku 15 dni po od~itanju.

35. ~len
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-

vilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni
list RS, {t. 72/93 in 3/94).

36. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati 15. 3. 1996.

[t. 471/03-71/95
Ljubljana, dne 26. oktobra 1995.

Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.
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Navodila za izpolnjevanje obrazca PRIJAVNI LIST
PRIREDITELJA POSEBNIH IGER NA SRE^O NA

IGRALNIH AVTOMATIH ZUNAJ IGRALNIC
(obrazec MF PLP)

Prvi del obrazca izpolni pristojna izpostava Republi{ke
uprave za javne prihodke. Pod isto opravilno {tevilko se
vodijo tudi vse naknadne spremembe. Prireditelj javi samo
spremenjeni podatek in spremebo potrdi s podpisom in ‘i-
gom. Vsako spremembo mora prireditelj javiti takoj po na-
stanku. [teje se, da nastopi sprememba, ~e se spremeni kate-
rikoli od zahtevanih podatkov. Ni sprememba, ~e prireditelj
zamenja programsko plo{~o, ki jo je prijavil kot igralni avto-
mat v rezervi, s programsko plo{~o, ki jo je prijavil kot
igralni avtomat v uporabi.

1. PRIREDITELJ:
Vpi{e se skraj{ana firma tako kot je vpisana v registru

ali priglasitvi.
2. IZVAJALCI NADZORA:
Vpi{e se zahtevane podatke o osebah, ki jih prireditelj

poobla{~a za opravljanje nadzora. V polje “pri~etek” se vpi{e
datum, ko je imenovana oseba pridobila pooblastilo za oprav-
ljanje nadzora, v polje “konec” pa datum zadnega dne, ko je
navedena oseba {e imela pooblastilo.

3. in 4. IGRALNI AVTOMATI
Lo~eno se navede igralne avtomate v uporabi (tabela 3)

in igralne avtomate v rezervi (tabela 4). Za video in druge
elektronske igralne avtomate, ki delujejo s pomo~jo pro-
gramske plo{~e, se zahtevani podatki nana{ajo na program-
sko plo{~o.

V polja “V” (vrsta), “T” (tip) in “N” (na~in) se vpi{e
ustrezne {tevilke iz razvrstitve igralnih avtomatov. Razvr{~e-
ni so po naslednji strukturi:

“V” - vrste igralnih avtomatov:
1. igralni avtomat, ki simulira igre s kartami,
2. igralni avtomat, ki simulira igre na ruleti,
3. igralni avtomat, ki simulira igre z vrte~imi bobni,
4. drugi igralni avtomati, ki simulirajo igre s kockami in

druge.
“T” - tipi igralnih avtomatov:
1. igralni avtomat, ki dopu{~a udele‘bo v igri le enemu

igralcu;
2. igralni avtomat, ki dopu{~a udele‘bo v igri 2-3 igral-

cem;
3. igralni avtomat, ki dopu{~a udele‘bo v igri 4 in ve~

igralcem.
“N” - na~in delovanja igralnega avtomata:
1. igralni avtomat na igralne ‘etone,
2. igralni avtomat z navitjem vi{ine vpla~anega vlo‘ka,
3. drug igralni avtomat.
V polje “{tevilka” se vpi{e proizvajal~eva {tevilka pro-

gramske plo{~e oziroma proizvajal~eva {tevilka igralnega
avtomata, ~e ta deluje brez programske plo{~e.

V polje “lokacija” se vpi{e podatke o nahajali{~u igral-
nega avtomata in sicer:

– ime lokala,
– naslov (ulica in {tevilka),
– kraj,
– dnevni obratovalni ~as (ura odpiranja in ura zapiranja

lokala).
V polje “lastnik” se vpi{e podatke o lastniku, ~e ima

igralne avtomate v najemu, finan~nem najemu, brezpla~ni
uporabi ali podobno:

– ime in priimek lastnika oziroma skraj{ana firma,

– naslov (ulica in {tevilka),
– kraj.
Kolikor je prireditelj tudi lastnik igralnih avtomatov se

v polje vpi{e: prireditelj.
Prijavnemu listu se prilo‘i dokumente iz 3. ~lena tega

pravilnika.

PRILOGA 2

Izjava iz ~etrte alinee 3. ~lena tega pravilnika glasi:

I Z J A V A

Prireditelj: ___________________________________
(ime, priimek oziroma firma)

Naslov: _____________________________________
(naslov stalnega bivali{~a oziroma sede‘ firme)

Izjavljamo, da so prijavljeni igralni avtomati po prijav-
nem listu z dne_____v skladu z zakonom o igrah na sre~o
(Uradni list RS, {t. 27/95).

Kraj: _________________
Datum: _______________

@ig in podpis poobla{~ene

osebe prireditelja

Op.: (podpis prireditelja, ki nima statusa pravne osebe mora
biti overjen od pristojnega organa za overitev podpisov).

Podpis overil

3075.

V skladu z veljavnimi predpisi in s splo{no kolektivno
pogodbo za gospodarstvo sklepajo stranke:  Gospodarska
zbornica Slovenije – Zdru‘enje lesarstva Slovenije in Zdru-
‘enje delodajalcev Slovenije – Sekcija za lesarstvo kot pred-
stavnika delodajalcev

ter
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat le-

sarstva Slovenije – SINLES in Neodvisnost KNSS – Konfe-
deracija novih sindikatov Slovenije kot predstavniki deloje-
malcev

K O L E K T I V N O  P O G O D B O
za lesarstvo Slovenije

Veljavnost kolektivne pogodbe
Pogodba velja:
A) Krajevno: za obmo~je Republike Slovenije.
B) Stvarno: za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost

prete‘no v lesarstvu. Delodajalec je pravna ali fizi~na oseba,
ki na teritoriju Republike Slovenije zaposluje delovno silo.
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C) Osebno: za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih,
ki opravljajo dejavnost prete‘no v lesarstvu, ~e trajno oprav-
ljajo delo na obmo~ju Republike Slovenije.

Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi poobla-
stili ne veljajo dolo~be 43. do 58. ~lena in tarifne priloge,
druge dolo~be pa veljajo, ~e ni njihova uporaba izrecno iz-
klju~ena s pogodbo o zaposlitvi. Kolektivna pogodba velja
tudi za u~ence in {tudente na praksi. Izraz “delavci” v tej
pogodbi pomeni delavce, ki so sklenili delovno razmerje za
dolo~en ali nedolo~en ~as s polnim ali kraj{im delovnim
~asom.

D) ^asovno: ta pogodba za~ne veljati prvi dan nasled-
njega meseca po podpisu in velja do 31. 12. 1996. Pogodba
se objavi v Uradnem listu RS. Vsaka stranka lahko pogodbo
pisno odpove, najkasneje tri mesece pred potekom roka njene
veljavnosti. U~inki odpovedi pri~no te~i 1. 1. naslednjega
leta. ^e pogodba ni odpovedana pred pri~etkom zadnjega
trimese~ja v koledarskem letu, se veljavnost pogodbe podalj-
{a za naslednje leto. Pred odpovedjo je stranka, ki odpovedu-
je, dol‘na pri~eti postopek za spremembo oziroma dopolni-
tev pogodbe.

Tarifna priloga, ki je sestavni del te pogodbe in se
nana{a na uresni~evanje dolo~b 43. do 54. ~lena te pogodbe,
velja do 31. 3. 1996. Tarifna priloga se sprejme vsako leto
najkasneje do 20. 12. za naslednje leto. ^e se ne sprejme v
tem roku, se veljavnost tarifne priloge podalj{a za naslednje
leto.

I. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ORGANIZACIJE
OZIROMA DELODAJALCA IN DELAVCEV

1. ~len (SKP 1.)*
Razvrstitev del

Delovna mesta se razvr{~ajo v devet tarifnih razredov
glede na zahtevano strokovno izobrazbo, dolo~eno v aktu o
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, in sicer:

I. enostavna dela,
II. manj zahtevna dela,
III. srednje zahtevna dela,
IV. zahtevna dela,
V. bolj zahtevna dela,
VI. zelo zahtevna dela,
VII. visoko zahtevna dela,
VIII. najbolj zahtevna dela,
IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela.

* V pogodbi so ob zaporednih ~lenih napisane tudi {tevilke ~lenov iz
splo{ne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, na katere se ~len nana{a.

Delodajalec je dol‘an pred sprejemom akta o organiza-
ciji in sistemizaciji delovnih mest oziroma njegovih spre-
memb in dopolnitev, pridobiti in obravnavati mnenje sindi-
katov in se do tega mnenja pisno opredeliti.

2. ~len (SKP 1.)
Tipi~na dela in naloge

Tipi~na dela in naloge po tarifnih razredih so:
I. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Enostavna dela, sestavljena iz razli~nih in kratkotrajnih

operacij, ki jih je mogo~e zaradi njihove tehnolo{ke zna~il-
nosti opravljati po enostavnem postopku in z enostavnimi
delovnimi sredstvi. Za opravljanje teh del ni potrebno poseb-
no strokovno izobra‘evanje. Te‘i{~e je v pridobivanju delov-
nih spretnosti in navad za prakti~no delo po posebnih vrstah
del in delovnih nalog.

Zahtevana izobrazba: osnovna {ola s programom uvaja-
nja v delo.

V to skupino so praviloma razvr{~eni delavci, ki oprav-
ljajo naslednja dela:

– pomo‘na dela pri strojni in ro~ni obdelavi, sestavlja-
nju, lepljenju, furniranju in pri povr{inski obdelavi;

– zavijanje in embaliranje polizdelkov in izdelkov;
– ro~no bru{enje, kitanje, lu‘enje in lakiranje;
– ro~no transportiranje materialov, polizdelkov in izdel-

kov;
– skladi{~na dela pri skladi{~enju materialov, polizdel-

kov in izdelkov;
– zlaganje in prekladanje ‘aganega lesa;
– valjanje hlodov na krli{~u.
II. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Delovna mesta, ki vklju~ujejo manj zahtevna dela v

proizvodnji, opravljanje delovnih operacij, ki se ponavljajo
in izvajajo z enostavnimi ali mehaniziranimi sredstvi, oprav-
ljanje manj zahtevnih del pri strojih in napravah, ipd.

Za to raven zahtevnosti je potrebna osnovno{olska izo-
brazba z dodatnim verificiranim programom specifi~nega us-
posabljanja. V to skupino so praviloma razvr{~eni delavci, ki
opravljajo naslednja dela:

– sortiranje in lupljenje hlodovine;
– sortiranje in izra~unavanje oblog;
– sekanje in sortiranje odpadkov;
– sestavljanje zabojev in palet;
– ~eljenje lesa;
– izdelovanje moznikov;
– strojno spajanje furnirja;
– vrtanje, ‘aganje in skobljanje polizdelkov;
– izdelovanje konstrukcij;
– tapeciranje delov in polizdelkov;
– strojno {ivanje blaga in usnja;
– sestavljanje in lepljenje polizdelkov in podsestavov;
– ro~no furniranje robov;
– sklapanje okenskih kril;
– impregniranje in barvanje sestavnih delov;
– zahtevno lu‘enje in lakiranje;
– zahtevna pomo‘na dela pri strojih;
– ro~na monta‘a okovja;
– kopiranje in razmno‘evanje;
– enostavna administrativna dela.
III. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo srednje

zahtevna, raznovrstna dela na splo{nem in tehni~nem po-
dro~ju – delo z razli~nimi stroji, z orodjem in napravami. Za
opravljanje teh del se zahteva vi{ja stopnja razumevanja te-
meljev delovnega procesa, ker so pri opravljanju dela mo‘ne
nepredvidljive delovne situacije, v katerih delavec sam re{u-
je nastale probleme.

Zahtevana izobrazba: osnovna {ola in dveletni verifici-
rani program.

V to skupino so praviloma razvr{~eni delavci, ki oprav-
ljajo naslednja dela:

– strojno ~i{~enje hlodovine;
– raz‘agovanje hlodovine na polnojarmeniku ali hlodar-

ki;
– izdelovanje iverja;
– krojenje lesa in furnirja;
– zahtevno ~eljenje;
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– sortiranje ‘aganega lesa;
– stiskanje na stiskalnicah in furniranje;
– strojno zabijanje moznikov;
– ‘aganje na ve~listni kro‘ni ‘agi;
– bru{enje na ve~valjnem brusilnem stroju;
– skobljanje na {tiristranskem skobeljnem stroju;
– zahtevno vrtanje, ‘aganje, bru{enje in rezkanje;
– monta‘a kril in klju~avnic;
– izdelovanje nosilcev;
– zastekljevanje oken;
– brizganje;
– upravljanje proizvodnih linij;
– zahtevna administrativna dela;
– zahtevna monta‘na dela;
– totalna vizualna kontrola izdelkov.
IV. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Delovna mesta, ki vklju~ujejo zahtevna in raznovrstna

dela v pripravi proizvodnje, v izvajanju tehnolo{kih proce-
sov, v kontroli, vzdr‘evanju strojev in naprav ter tehni~no-
administrativna dela. Na teh delovnih mestih se zahteva po-
klicno prakti~no in teoreti~no znanje o uravnavanju delovanja
procesnih naprav, predelavi materialov ipd. ter v ve~ji meri
samostojno re{evanje konkretnih manj{ih problemov.

Za to raven zahtevnosti ustreza znanje, pridobljeno v
triletnem srednjem izobra‘evanju (poklicna {ola).

V to skupino so praviloma razvr{~eni delavci, ki oprav-
ljajo naslednja dela:

– najzahtevnej{e sestavljanje kon~nih izdelkov;
– popravljanje kon~nih izdelkov;
– izdelovanje {ablon, modelov, vzorcev in delovnih pri-

pomo~kov;
– strojno bru{enje in vzdr‘evanje rezil;
– montiranje in servisiranje izdelkov na terenu;
– izvajanje su{enja lesa;
– in{truiranje delovne faze;
– upravljanje zahtevnih proizvodnih linij;
– vodenje delovnih skupin v proizvodnji in skladi{~ih;
– zahtevnej{a priprava podatkov za obra~un proizvod-

nje in OD;
– zelo zahtevna administrativna dela.
V. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Delovna mesta, ki vklju~ujejo zahtevnej{a raznovrstna

dela v neposredni proizvodnji; v pripravi dela, storitvena
dela, administrativna dela, dela, vezana na poslovne funkcije,
vodenje obratov, izmen itd. Za opravljanje teh del je potreb-
no poglobljeno strokovno znanje dolo~ene usmeritve ter zna-
nje s podro~ja organizacije dela in varstva pri delu.

Za to raven zahtevnosti ustreza znanje, pridobljeno v
{tiriletnem srednjem izobra‘evanju (smer tehnik).

V to skupino so praviloma razvr{~eni delavci, ki oprav-
ljajo naslednja dela:

– izdelovanje kalkulacij;
– upravljanje zahtevnej{e kontrole kakovosti;
– vodenje del v oddelku ali na manj{em gradbi{~u;
– izvajanje proizvodnega dela u~encev;
– opravljanje izredno zahtevnih proizvodnih linij;
– samostojna dela v knjigovodstvu in ra~unovodstvu;
– konstruiranje izdelkov;
– izvajanje ekonomske propagande;
– prodajanje proizvodov in izdelkov;
– analiza dela ter {tudij dela (normiranje);

– planiranje proizvodnje, materiala in vzdr‘evanja;
– predpisovanje tehnolo{kih postopkov;
– operativna nabava surovin in materiala na doma~em

trgu;
– operativna prodaja na doma~em trgu.
VI. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zelo zah-

tevna dela priprave, spremljanja, kontrole, organiziranja, ana-
liziranja delovnih procesov, operativno in strokovno vodenje
delovnih procesov ter vodenje na posameznih podro~jih po-
slovanja.

Za to raven zahtevnosti ustreza pridobljeno znanje v
programih vi{je{olskega izobra‘evanja.

V to skupino so praviloma razvr{~eni delavci, ki oprav-
ljajo naslednja dela in naloge:

– organiziranje in vodenje del v ve~ oddelkih;
– oblikovanje dokumentacije;
– organiziranje in oblikovanje delovnih mest;
– {tudij in oblikovanje internega transporta, vzdr‘eva-

nja surovin, repromateriala in skladi{~enja;
– analiza in predpisovanje postopkov kalkulacij;
– raziskovalno delo na posameznem izdelku, surovini,

repromaterialu;
– zahtevnej{a dela v knjigovodstvu in ra~unovodstvu;
– oblikovanje propagandnih sporo~il;
– zahtevnej{e konstuiranje izdelkov;
– vodenje delovnih procesov;
– vodenje organizacijskih enot ali oddelkov samostoj-

nih strokovnih slu‘b;
– projektiranje tehnologij proizvodnje;
– opravljanje tehnolo{ko komercialnih del v in‘enirin-

gu;
– operativna prodaja na tujih trgih;
– vodenje inovativne dejavnosti;
– planiranje proizvodnih procesov.
VII. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko

zahtevna dela na~rtovanja, analiziranja, organiziranja razvo-
ja, delovnih procesov, oblikovanja novih teoreti~nih in prak-
ti~nih re{itev, vodenja poslovanja, strokovnega vodenja de-
lovnih procesov, svetovanja ipd.

Za to raven zahtevnosti ustreza znanje, pridobljeno v
programih visoko{olskega izobra‘evanja.

V to skupino so praviloma razvr{~eni delavci, ki oprav-
ljajo naslednja dela:

– oblikovanje in predpisovanje informacijskih sistemov;
– analiza in projektiranje doma~ega trga;
– razvoj nadomestnih surovin in repromaterialov;
– razvoj in projektiranje strojev, naprav, orodij in na~i-

nov dela;
– projektiranje proizvodnih procesov;
– razvoj in oblikovanje tehnolo{kih procesov;
– razvoj in oblikovanje proizvodov;
– analiza in projektiranje zunanjega trga.
VIII. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko

zahtevna dela pri pripravi, analiti~nem prou~evanju, razisko-
vanju proizvodnje, poslovnih in podobnih procesov. Visoko
zahtevna dela v zvezi z znanstvenimi raziskavami, oblikova-
nje novih teoreti~nih in prakti~nih re{itev, spremljanje, obli-
kovanje in prenos sistema kompleksnih informacij, ipd.
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Za to raven zahtevnosti ustreza znanje, pridobljeno po
zaklju~ku visoko{olskega izobra‘evanja v programih specia-
lizacij ali v programih za pridobitev magisterija.

V to skupino so praviloma razvr{~eni delavci, ki oprav-
ljajo naslednja dela:

– zahtevnej{a raziskovalno-razvojna dela;
– vodenje stalnih raziskovalnih teamov.
IX. tarifni razred (zahtevnostna skupina)
Delovna mesta, ki vklju~ujejo visoko zahtevna, samo-

stojna svetovalna znanstveno-raziskovalna dela, vodilna dela
v velikih sistemih s podro~ja gospodarstva.

Teoreti~no in prakti~no znanje in sposobnosti, ki omo-
go~ajo nova dognanja na posebno zahtevnih strokovnih po-
dro~jih, na~rtovanje in koordiniranje znanstvenih razisko-
vanj velikih gospodarskih in drugih delovnih sistemov,
re{evanje najzapletenej{ih problemov in oblikovanje mode-
lov za prenos teh re{itev v prakso.

V to zahtevnostno kategorijo so praviloma uvr{~eni dok-
torji znanosti, ki opravljajo naslednja dela:

– projektiranje novih metod, na~inov in postopkov na
podlagi lastnih razvojno-raziskovalnih dose‘kov.

3. ~len (SKP 2.)
Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja

Delovne izku{nje se lahko dolo~ijo kot poseben pogoj
za sklenitev delovnega razmerja, ~e so glede na zahtevano
strokovno izobrazbo, znanje in zmo‘nosti potrebne zaradi
vrste, zahtevnosti in odgovornosti dela.

Zahtevane delovne izku{nje lahko zna{ajo do 5 let.

4. ~len (SKP 3.)
Objava delovnega mesta

V objavi oziroma razpisu delovnega mesta je potrebno
navesti:

– firmo in sede‘ delodajalca,
– ~as, za katerega se sklepa delovno razmerje,
– posebne pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
– rok za prijavo kandidata,
– rok, v katerem mora biti kandidat obve{~en o izbiri.
Kandidat, ki ni bil izbran, ima v roku, dolo~enem za

ugovor, pravico do vpogleda v podatke, ki so bili z objavo
zahtevani kot pogoj in na podlagi katerih je bila opravljena
izbira.

5. ~len (SKP 4.)
Organi, ki odlo~ajo o potrebi po sklenitvi delovnega

razmerja in opravijo izbiro med kandidati
Sklep o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja sprej-

me poslovodni organ.
Izbiro med kandidati opravi poslovodni organ ali organ,

dolo~en s splo{nim aktom delodajalca.

6. ~len (SKP 5.)
Prenos pooblastil

Poslovodni organ lahko prenese posami~no pooblastilo
za odlo~anje o posami~nih pravicah in obveznostih ter odgo-
vornostih delavcev na delavca s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi v organizacijah z ve~ kot 50 zaposlenimi
delavci.

Vsa pooblastila za odlo~anje o vseh pravicah in obvez-
nostih ter odgovornostih delavcev (splo{no pooblastilo), o
katerih lahko odlo~a poslovodni organ, se lahko prenesejo na
delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ~e ima
najmanj vi{jo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in najmanj
dve leti delovnih izku{enj, praviloma s kadrovskega podro~ja.

Pred prenosom pooblastil iz drugega odstavka tega ~le-
na je poslovodni organ dol‘an zahtevati mnenje sindikatov v
zvezi s prenosom pooblastila.

7. ~len (SKP 6.)
Pogodba o zaposlitvi

S pogodbo o zaposlitvi delavec in organizacija oziroma
delodajalec uredita naslednja vpra{anja:

– sklenitev, nastop in trajanje delovnega razmerja,
– delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje,

naziv delovnega mesta ter tarifni in pla~ilni razred, v katere-
ga je delovno mesto razvr{~eno,

– poskusno delo (~e se zahteva),
– pripravni{tvo (~e se delovno razmerje sklepa s pri-

pravnikom),
– kraj opravljanja dela,
– delovni ~as, odmori, po~itki in dopust,
– ukrepi za posebno varstvo delavcev,
– izobra‘evanje,
– osnovna pla~a, dodatki in nadomestila,
– na~in ugotavljanja delovne uspe{nosti (norma, akord,

premije, ocenjevanje,...),
– na~in spremembe pogodbe,
– druge pravice in obveznosti organizacije oziroma de-

lodajalca in delavca.
Za delavce, ki pri svojem delu pridobivajo tehni~no-

tehnolo{ka znanja, poslovna znanja in vzpostavljajo poslov-
ne zveze, lahko pogodba o zaposlitvi vsebuje konkuren~no
klavzulo ter medsebojne obveznosti delodajalca in deloje-
malca (od{kodnina, odmena,...).

Delavca je potrebno pred podpisom pogodbe o zaposli-
tvi seznaniti z vsebino kolektivnih pogodb, ki dolo~ajo nje-
gove pravice in obveznosti.

Organizacija oziroma delodajalec mora te kolektivne
pogodbe hraniti na mestu, dostopnem vsem delavcem.

Delavec lahko kadarkoli zahteva vpogled v vsebino ko-
lektivnih pogodb, organizacija oziroma delodajalec pa mu
tega ne sme odre~i.

8. ~len (SKP 7.)
Poskusno delo

Organ, ki odlo~i o sprejemu delavca v delovno razmer-
je, lahko dolo~i poskusno delo in na~in spremljanja posku-
snega dela ter sprejme oceno o uspe{nosti poskusnega dela.
Poskusno delo ne sme trajati dlje, kot je dolo~eno v objavi.

^e delavec po svoji volji odpove delovno razmerje v
~asu poskusnega dela, se {teje za dan prenehanja delovnega
razmerja dan, ko delavec poda pismeno odpoved. Trajanje
poskusnega dela za posamezna dela zna{a:

– za dela I. do III. tarifnega razreda najve~ en mesec,
– za dela IV. tarifnega razreda najve~ dva meseca,
– za dela V. tarifnega razreda najve~ tri mesece,
– za dela VI.,VII.,VIII.in IX. tarifnega razreda najve~

{est mesecev.
Med poskusnim delom spremlja delavca tri~lanska ko-

misija, ki jo za vsak primer posebej imenuje poslovodni
organ. ̂ lani te komisije morajo imeti najmanj enako stopnjo
strokovne izobrazbe kot delavec, ki je na poskusnem delu in
ga ocenjujejo.

Komisija mora oceniti poskusno delo pred potekom
poskusnega dela s pisno oceno, ki se vro~i delavcu in organu,
ki odlo~a o uspe{nosti in neuspe{nosti poskusnega dela.
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Delavec mora prejeti sklep o prenehanju delovnega raz-
merja na podlagi negativne ocene o poskusnem delu najka-
sneje zadnji dan poskusnega dela, sicer se {teje, da je uspe-
{no opravil poskusno delo.

9. ~len (SKP 8.)
Pripravni{tvo

Pripravni{tvo se dolo~i za razli~no dolga obdobja glede
na stopnjo strokovne izobrazbe, ~e poseben zakon ne dolo~a
druga~e;

– za dela IV. in V. stopnje strokovne izobrazbe najve~ 6
mesecev,

– za dela VI. stopnje strokovne izobrazbe najve~ 9
mesecev,

– za dela VII. stopnje strokovne izobrazbe najve~ 12
mesecev.

Pripravni{tvo se podalj{a, ~e opravi~ena odsotnost de-
lavca, ki opravlja pripravni{tvo za dela IV. in V. stopnje
strokovne izobrazbe, traja najmanj 14 dni, za dela VI. stopnje
najmanj 21 dni in za dela VII. stopnje najmanj 28 dni. Pri-
pravni{tvo se podalj{a za toliko ~asa, kolikor traja opravi~ena
odsotnost delavca.

Delavcu-pripravniku, ki opravlja pripravni{tvo tako, da
dela s kraj{im delovnim ~asom od polnega, se v odvisnosti od
dol‘ine delovnega ~asa ~as pripravni{tva podalj{a najve~ za
tri mesece (IV. in V. stopnja), {tiri mesece (VI. stopnja),
oziroma najve~ za {est mesecev (VII. stopnja).

Pripravni{tvo poteka po programu, ki ga pripravi men-
tor ali ustrezna strokovna slu‘ba. V programu mora biti pred-
viden tudi ~as za pripravo pripravnika na strokovni izpit.

Hkrati s sklepom o izbiri pripravnika dolo~i organ, pri-
stojen za sprejem sklepa o sklenitvi delovnega razmerja, tudi
trajanje pripravni{ke dobe in mentorja.

V pogodbi o zaposlitvi pripravnika se dolo~i na~in
spremljanja in ocenjevanja pripravni{tva.

Zaradi nadpovpre~ne uspe{nosti pripravnika se lahko na
predlog mentorja pripravni{ka doba skraj{a najve~ za 1/3.

Strokovni izpit vsebuje preizkus znanja stroke in delov-
nega podro~ja, za katero se je pripravnik usposabljal, ter
splo{ni del, ki zajema znanje o podjetju, delovnih razmerjih
ipd., kar predpi{e organizacija.

Pripravni{tva ni potrebno opravljati delavcu, ki je v
nadaljnjem izobra‘evanju ob delu ali iz dela dosegel vi{jo
stopnjo izobrazbe v okviru svojega poklica ali stroke.

Delavcu, ki se je ob delu ali iz dela izobra‘eval v drugi
stroki ali za drug poklic in je ‘e opravil pripravni{ki izpit, se
pripravni{ka doba skraj{a za ~as trajanja splo{nega dela pri-
pravni{kega programa, opraviti pa mora le posebni del pri-
pravni{kega izpita.

Pripravnik opravlja pripravni{ki izpit najkasneje do iz-
teka pripravni{ke dobe. ^e pripravni{kega izpita ne opravi,
ga ima pravico opravljati v roku, ki ne sme biti kraj{i od 15
dni in ne dalj{i od 45 dni. ^e pripravni{kega izpita tudi
drugi~ ne opravi, mu delovno razmerje preneha z dnem, ko
ga ni opravil.

10. ~len (SKP 9.)
Postopek ugotavljanja znanja in zmo‘nosti za opravljanje
del in postopek ugotavljanja pri~akovanih rezultatov dela

(23. ~len zakona o delovnih razmerjih)
Poslovodni organ lahko za~ne postopek ugotavljanja

znanja in zmo‘nosti ter postopek ugotavljanja pri~akovanih
rezultatov dela le na podlagi predhodno zbrane dokumentaci-
je, ki mora izkazovati delav~evo uspe{nost pri delu za obdob-
je najmanj 30 dni delav~eve prisotnosti na delu.

Poslovodni organ opravi z delavcem razgovor, v kate-
rem se delavec izre~e o ugotovitvah poslovodnega organa. O
tem razgovoru se vodi zapisnik.

Delavcu je potrebno poslati vabilo na razgovor z naved-
bo, da gre za postopek ugotavljanja znanja in zmo‘nosti za
opravljanje del delovnega mesta, h katerim je razporejen.

O za~etku postopka mora biti obve{~en tudi sindikat, ~e
je delavec njegov ~lan.

Delavec ima pravico do vpogleda v strokovno doku-
mentacijo, na podlagi katere se je za~el postopek.

Po opravljenem postopku preverjanja znanja v primeru
negativne ocene direktor podjetja – dru‘be sprejme sklep o
razporeditvi delavca na druga dela, ki ustrezajo njegovemu
znanju oziroma zmo‘nosti. V primeru, ~e se ugotovi, da v
podjetju – dru‘bi ni del oziroma delovnega mesta, ki bi
ustrezalo znanju in zmo‘nostim delavca, delavcu preneha
delovno razmerje.

V ~asu poskusnega dela in pripravni{tva postopka ugo-
tavljanja znanja in zmo‘nosti ni mogo~e voditi.

Postopek je javen.
Sklep o prenehanju delovnega razmerja delavca, ki ni-

ma zahtevanega znanja in zmo‘nosti za opravljanje del de-
lovnega mesta, izre~e organ, dolo~en s statutom oziroma
splo{nim aktom.

Organ, dolo~en s statutom oziroma splo{nim aktom, ne
sme izre~i delavcu sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
~e mu ni omogo~il enakega obsega in mo‘nosti za izobra‘e-
vanje kot drugim delavcem, ki opravljajo dela na enakih
oziroma podobnih delovnih mestih.

Zoper sklep, s katerim se ugotovi, da delavec nima
potrebnega znanja in zmo‘nosti za opravljanje del delovnega
mesta in s katerim je razporejen na drugo delovno mesto, ki
ustreza njegovemu znanju in zmo‘nostim, oziroma s katerim
se odlo~i o prenehanju delovnega razmerja, lahko delavec
poda ugovor na organ, ki odlo~a o pravicah delavcev na drugi
stopnji.

11. ~len (SKP 10.)
Razporejanje delavcev

Delavec je razporejen na delovno mesto, za katero je
sklenil delovno razmerje.

Zaradi nujne potrebe delovnega procesa in organizacije
dela je lahko delavec razporejen na vsako delovno mesto, ki
ustreza njegovi strokovni izobrazbi za dolo~eno vrsto pokli-
ca, znanju in zmo‘nostim.

Sklep o razporeditvi delavca na delovno mesto sprejme
poslovodni organ oziroma delodajalec ali drugi delavec, ki
vodi organizacijski del organizacije po pooblastilu poslovod-
nega organa oziroma delodajalca.

Delavec je dol‘an za~asno opravljati delo, ki ne ustreza
vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanja in zmo‘-
nosti v primeru vi{je sile (naravnih ali drugih nesre~, pri
katerih je ogro‘eno ‘ivljenje in zdravje ljudi ali premo‘enje),
re{evanja ~love{kih ‘ivljenj in zdravja, nenadnega kvara su-
rovin in materiala, ki povzro~a popolni ali delni zastoj delov-
nega procesa v organizaciji, ter v primeru nenadne kraj{e
odsotnosti drugega delavca in v primeru okvare delovnih
naprav in obratov.

Delavec prejme v vseh primerih razporeditev, ko je
zaradi izjemnih okoli{~in razporejen na dela in naloge, ki ne
ustrezajo vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanju
in zmo‘nostim, oziroma ko je razporejen na ni‘je vrednotena
dela in naloge, enako pla~o, kot jo prejema na svojem delov-
nem mestu, oziroma pla~o, ki je zanj ugodnej{a.

Razporeditev v skladu s tem ~lenom lahko traja le toliko
~asa, dokler trajajo v ~etrtem odstavku navedene okoli{~ine.
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Sklep o razporeditvi delavcev v skladu s predhodnim
odstavkom sprejme poslovodni organ podjetja – dru‘be ali
od njega poobla{~eni delavec. Ugovor delavca na ta sklep ne
zadr‘i izvr{itve sklepa.

12. ~len (SKP 10.)
Razporejanje delavcev iz kraja v kraj

Delavca ni mogo~e razporediti iz kraja v kraj brez nje-
gove privolitve v naslednjih primerih:

– ~e razporeditev lahko vpliva na bistveno poslab{anje
delav~evega zdravja,

– ~e bi zaradi tega trajala pot na delo in z dela v normal-
nih okoli{~inah z javnimi prevoznimi sredstvi:

a) za matere delavke in delavce samohranilce z otrokom
do treh let starosti – skupaj ve~ kot dve uri dnevno

b) za delavke samohranilke in delavce samohranilce z
otrokom do osmega leta starosti, ~e nimajo mo‘nosti zagoto-
viti otro{kega varstva – skupaj ve~ kot dve uri dnevno

c) za delavce invalide II. in III. kategorije – skupaj ve~
kot dve uri dnevno

d) za delavce starej{e od 50 let – skupaj ve~ kot tri ure
dnevno

e) za druge delavce – skupaj ve~ kot {tiri ure dnevno.
V primerih, na{tetih v to~kah a, b, c, d in e, iz prej{njega

odstavka, je organizacija oziroma delodajalec dol‘an delavcu
povrniti celotne stro{ke prevoza na delo in z dela z javnimi
prevoznimi sredstvi.

^e razporeditev delavca iz kraja v kraj brez njegove
privolitve zaradi oddaljenosti kraja dela zahteva spremembo
delav~evega prebivali{~a, mu je potrebno zagotoviti enako-
vredne bivalne pogoje in mo‘nost {olanja otrok (osnovno in
srednje {olstvo).

Za ~as te razporeditve delavec ne more prejemati manj-
{e osnovne pla~e, pove~ane za dodatek za delovno dobo, kot
jo je prejemal pred razporeditvijo.

13. ~len (SKP 11.)
Prevzem na delo v drugo organizacijo

Delavec je lahko prevzet na delo v drugo organizacijo
oziroma k delodajalcu (15. ~len zakona o temeljnih pravicah
iz delovnega razmerja) pod naslednjimi pogoji:

– da se v organizaciji ukine dolo~ena dejavnost v celoti
in iz tega razloga preneha potreba po delu vseh delavcev
dolo~ene organizacijske enote oziroma dolo~enega poklicne-
ga profila,

– da druga organizacija oziroma delodajalec vse delav-
ce zaposli na delovnih mestih, ki ustrezajo strokovni izobraz-
bi, znanju in zmo‘nostim prevzetih delavcev,

– da se delovna doba delavca, ki je prevzet na delo v
drugo organizacijo oziroma k drugemu delodajalcu, kot pod-
laga za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja upo{teva,
kot da delavec ni spremenil zaposlitve.

Pogodbo o prevzemu delavcev na delo skleneta organa
upravljanja v obeh organizacijah oziroma delodajalcih na pod-
lagi predhodnega mnenja sindikata, katerega ~lan je delavec.

Delavcu, ki je za~asno razporejen v drugo organizacijo
oziroma k drugemu delodajalcu, v njegovi organizaciji miru-
jejo pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do izobra-
‘evanja, pravice do re{evanja stanovanjskega vpra{anja in
disciplinskega postopka.

^e delavcu, ki je bil prevzet na delo v drugem podjetju,
delovno razmerje brez njegove volje ali krivde preneha prej
kot v enem letu, se ima pravico vrniti na delo v prej{nje
podjetje.

^e podjetje delavcu iz prej{njega odstavka ne zagotovi
vrnitve, mu je dol‘no izpla~ati od{kodnino v vi{ini petih
povpre~nih bruto pla~ v gospodarstvu Republike Slovenije.

14. ~len (SKP 12.)
Delo na domu

Medsebojna razmerja, pravice, obveznosti in pogoji
opravljanja dela na domu se uredijo med delavcem in organi-
zacijo oziroma delodajalcem s pogodbo o zaposlitvi. Dela-
vec, ki dela na domu, ima enake upravljalske pravice kot
delavci, ki delajo v organizaciji oziroma pri delodajalcu.

Organizacija oziroma delodajalec in delavec dolo~ita s
pogodbo nadomestilo za uporabo delav~evih sredstev naj-
manj v vi{ini amortizacije. Organizacija oziroma delodajalec
sta dol‘na zagotavljati varne delovne razmere in varno delov-
no okolje ter nadzorovati varnost pri delu. V ~asu trajanja
delovnega razmerja delavca brez njegove privolitve ni mogo-
~e razporediti na delo na domu.

15. ~len (SKP 13.)
Dolo~anje in re{evanje prese‘nih delavcev

Prese‘ek delavcev je za~asen ali trajen.
Pri dolo~anju prese‘nih delavcev se v isto kategorijo

uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih
je mogo~e medsebojno prerazporejati v skladu z zakonom.

Delavci, ki so dolo~eni kot za~asni prese‘ek za ve~ kot
10 delovnih dni morajo biti o tem obve{~eni najkasneje 2
delovna dneva pred uveljavitvijo ukrepov, razen v primeru
vi{je sile ali ve~jega strojeloma.

Preden poslovodni organ oziroma delodajalec oziroma
organ upravljanja sprejme odlo~itev iz prej{njega odstavka,
je dol‘an zahtevati mnenje sindikatov in ga pred odlo~itvijo
skupaj s predstavniki sindikatov obravnavati.

Za~asen prese‘ek delavcev se re{uje predvsem z nasled-
njimi ukrepi:

– z za~asno, vendar najdalj za {est mesecev, razporedi-
tvijo delavca na drugo delovno mesto v podjetju – dru‘bi, za
katero se zahteva vi{ja, enaka ali za eno stopnjo ni‘ja stro-
kovna izobrazba;

– z za~asno, vendar najdalj za {est mesecev, razporedi-
tvijo delavca v drugo podjetje – dru‘bo na delovno mesto, za
katero se zahteva enaka ali za eno stopnjo ni‘ja strokovna
izobrazba;

– s skraj{evanjem delovnega ~asa v okviru zakonsko
dolo~enega delovnega ~asa;

– s skraj{evanjem delovnega ~asa manj kot 36 ur na
teden s pravico do nadomestila pla~e;

– z napotitvijo delavca na prekvalifikacijo oziroma dok-
valifikacijo s pravico do nadomestila pla~e;

– v primeru, da za~asnega prese‘ka delavcev ni mo‘no
re{evati na drug na~in, je mo‘no delavce napotiti na ~akanje
na delo doma s pravico do nadomestila pla~e.

16. ~len (SKP 13.)
Obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavca ugo-

tavlja poslovodni organ oziroma delodajalec, pri ~emer mora
glede {tevila trajnih prese‘nih delavcev smiselno upo{tevati
tretji odstavek tega ~lena.

Poslovodni organ oziroma delodajalec mora o razlogih
za prenehanje potreb po delu delavcev, o {tevilu in kategori-
jah nepotrebnih delavcev in o roku, v katerem bo prenehala
potreba po delu delavcev ~imprej obvestiti delavski svet ali
drug organ, ki predstavlja delavce, in sindikate. O postopku
ugotavljanja o prenehanju potreb po delu ve~jega {tevila
delavcev, o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, o
{tevilu in kategorijah nepotrebnih delavcev ter o rokih, v
katerem bo prenehala potreba po delu, mora poslovodni or-
gan oziroma delodajalec ~imprej obvestiti tudi zavod za za-
poslovanje in pristojni upravni organ.

Za ve~je {tevilo delavcev po zakonu o delovnih razmer-
jih se {teje, ~e je v zaporednih 45 dneh nepotrebnih:
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– najmanj 10 delavcev v organizaciji ali pri delodajalcu
z do 100 delavci;

– najmanj 10% delavcev v organizaciji s 100 do 300
delavci;

– najmanj 30 delavcev v organizaciji z ve~ kot 300
delavci.

Program re{evanja trajnih prese‘nih delavcev se sestoji iz:
a) ukrepov za prepre~itev ali kar najve~jo omejitev pre-

nehanja delovnega razmerja delavcev,
b) seznama nepotrebnih delavcev,
c) ukrepov in kriterijev za izbiro ukrepov za omilitev

{kodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja.
Sindikat sodeluje pri pripravi programa iz prej{njega

odstavka s stali{~i, mnenji in predlogi, razen to~ke b).
Pri dolo~anju prese‘nih delavcev se v isto kategorijo

uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih
je mogo~e medsebojno prerazporejati v skladu z zakonom.

Poleg primerov, ki jih dolo~a zakon, lahko delovno
razmerje preneha samo z njegovim soglasjem tudi delavcu,
katerega zakonec je z dokon~nim sklepom v drugi organiza-
ciji oziroma pri drugem delodajalcu dolo~en kot prese‘ek.

Temeljno merilo za ohranitev zaposlitve je delovna us-
pe{nost. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci, ki
dosegajo ve~jo delovno uspe{nost.

Merilo delovne uspe{nosti je mogo~e uporabiti pri dolo-
~anju prese‘nih delavcev le, ~e so vnaprej dolo~ena merila za
ugotavljanje delovne uspe{nosti.

V primeru enake delovne uspe{nosti delavcev je prvo
korekcijsko merilo za ohranitev zaposlitve upo{tevanje stro-
kovne izobrazbe delavca oziroma usposobljenost za delo (v
primeru enake delovne uspe{nosti delovno mesto obdr‘i tisti
delavec, ki ima vi{jo izobrazbo oziroma usposobljenost).

Drugo merilo je upo{tevanje delovnih izku{enj. Upo{te-
va se v primeru enake delovne uspe{nosti in izobrazbe delav-
cev. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci z dalj{i-
mi delovnimi izku{njami (ob enaki delovni uspe{nosti in
izobrazbi).

Tretje merilo je upo{tevanje delovne dobe. Ta se upo-
{teva v primeru enake delovne uspe{nosti, izobrazbe in de-
lovnih izku{enj. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo de-
lavci z dalj{o delovno dobo (ob enaki uspe{nosti, izobrazbi in
delovnih izku{njah).

^etrto merilo je upo{tevanje zdravstvenega stanja de-
lavca (ob enaki uspe{nosti, izobrazbi, delovnih izku{njah in
delovni dobi). Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci
s slab{im zdravstvenim stanjem oziroma delavci, ki so zbole-
li za poklicno boleznijo, med temi pa delavci, ki so utrpeli
po{kodbe pri delu v organizaciji oziroma pri delodajalcu.

Peto merilo je upo{tevanje socialnega stanja; upo{teva
se, ~e imajo delavci iste kategorije enako delovno uspe{nost,
strokovno izobrazbo, izku{nje, delovno dobo in zdravstveno
stanje. Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci s slab-
{im socialnim stanjem, pri ugotavljanju socialnega stanja pa se
upo{teva predvsem dohodek na dru‘inskega ~lana, {tevilo ne-
preskrbljenih otrok, zaposlenost dru‘inskih ~lanov, opravlja-
nje obrtne dejavnosti, lastni{tvo oziroma solastni{tvo v zaseb-
nih in me{anih podjetjih, lastni{tvo na kmetijah ve~jih od 4 ha.

V primeru, da katerega od kriterijev ni mogo~e definira-
ti, se ga ne upo{teva (npr. merilo delovne uspe{nosti je mo-
go~e uporabiti pri dolo~anju prese‘nih delavcev le, ~e so
vnaprej dolo~ena merila za njeno ugotavljanje). V primeru
za~asnih prese‘kov se ne upo{teva 3. in 5. merilo.

Organizacija oziroma delodajalec je dol‘an izpla~evati
delavcu v ~asu {estmese~enega odpovednega roka nadome-
stilo osebnega dohodka v vi{ini, kot ga dolo~a kolektivna
pogodba oziroma splo{ni akt, najmanj pa v vi{ini zajam~ene-
ga nadomestila osebnega dohodka. Organizacija oziroma de-

lodajalec mora delavca obve{~ati o vseh aktivnostih, poveza-
nih z nastankom in re{evanjem prese‘kov delavcev, delavci
pa morajo biti osebno seznanjeni z mo‘nimi na~ini re{evanja
svojega delovnega polo‘aja.

Program re{evanja prese‘nih delavcev mora biti finan~-
no ovrednoten.

Odpravnine prese‘nim delavcem morajo biti izpla~ane
najkasneje do izteka odpovednega roka.

17. ~len (SKP 13.)
Poslovodni organ oziroma delodajalec, ~e gre za ve~je

{tevilo delavcev, pa organ upravljanja, odlo~i o prenehanju
delovnega razmerja in pravicah iz programa razre{evanja
prese‘kov delavcev.

Delovno razmerje delavca, katerega delo postane trajno
nepotrebno, ne preneha, ~e:

– je mogo~e v okviru organizacije oziroma pri deloda-
jalcu delavca razporediti na drugo delovno mesto, ki ne us-
treza njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmo‘nostim, ~e
delavec s tako razporeditvijo sogla{a;

– je mogo~e delavca za opravljanje drugega ustreznega
dela prekvalificirati oziroma kvalificirati v roku {est mesecev;

– je delo mo‘no opravljati z nespremenjenim {tevilom
delavcev v skraj{anem delovnem ~asu (najmanj 36 ur na
teden), ki se {teje za polni delovni ~as.

O razporeditvi, prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji
delavca in o skraj{anem delovnem ~asu odlo~i poslovodni
organ oziroma delodajalec, ~e gre za ve~je {tevilo delavcev,
pa organ upravljanja.

^e obstajajo mo‘nosti iz prve in druge alinee drugega
odstavka tega ~lena, se pri dolo~itvi delavcev, ki se jim
zagotovi prerazporeditev ali prekvalifikacija oziroma dokva-
lifikacija, upo{teva delovna uspe{nost in strokovna izobrazba
delavcev, delovna doba v organizaciji oziroma pri delodajal-
cu in socialne razmere, v katerih delavci ‘ivijo.

18. ~len (SKP 13.)
Po sprejemu programa razre{evanja trajno prese‘nih

delavcev in dolo~itvi konkretnih delavcev, ki so trajni prese-
‘ek, na organu upravljanja, morajo vsi delavci, ki so dolo~eni
kot trajni prese‘ek, prejeti pismene sklepe z obrazlo‘itvijo
vzrokov in na~inov re{evanja njihovega polo‘aja. Pismene
sklepe izda poslovodni organ

^e gre za ve~je {tevilo delavcev, se sklepi o prenehanju
delovnega razmerja in pravicah iz programa razre{evanja
prese‘nih delavcev lahko vro~ijo delavcem {ele po preteku
dveh mesecev od dneva, ko so izpolnjene obveznosti, dolo~e-
ne v tretjem odstavku 16. ~lena te pogodbe.

V primeru, da v podjetju – dru‘bi z ve~ kot 300 zaposle-
nimi dolo~ijo kot trajni prese‘ek ve~ kot 25% zaposlenih
delavcev, mora podjetje – dru‘ba oziroma delodajalec razpo-
rediti prenehanje delovnega razmerja na obdobje, dalj{e od 6
mesecev. V tem primeru mora organ upravljanja oziroma
delodajalec pripraviti program razre{evanja prese‘nih delav-
cev v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje.

Delovno razmerje zaradi nujnih operativnih razlogov v
organizaciji oziroma pri delodajalcu ne preneha:

– delavcu v ~asu slu‘enja voja{kega roka,
– delavcu v ~asu, ko je odsoten z dela zaradi za~asne

nezmo‘nosti za delo zaradi bolezni,
– nose~nici ali delavki oziroma delavcu v ~asu odsotno-

sti z dela zaradi porodni{kega dopusta in dopusta za nego in
varstvo otroka,

– delavcu ~lanu organa upravljanja, delavskega sveta ali
drugega organa, ki predstavlja delavce, in voljenemu ali ime-
novanemu sindikalnemu poverjeniku v ~asu opravljanja nje-
gove funkcije in dve leti po prenehanju opravljanja funkcije;
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– delavcu, izvoljenemu za delegata skup{~ine dru‘be-
nopoliti~ne skupnosti.

Delavcu invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev za invalid-
sko pokojnino, lahko preneha delovno razmerje le z njego-
vim soglasjem ali, ~e se mu zagotovi sklenitev delovnega
razmerja za nedolo~en ~as na ustreznem delovnem mestu v
drugi organizaciji oziroma pri drugem delodajalcu.

Starej{emu delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za
upokojitev manjka do pet let zavarovalne dobe, lahko prene-
ha delovno razmerje le, ~e se mu zagotovi dokup zavarovalne
dobe ali, ~e mu je zagotovljeno denarno nadomestilo iz na-
slova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve
pogojev za upokojitev, ali z njegovim soglasjem s pravico do
ustrezne odpravnine.

Podjetje je dol‘no starej{ega delavca oziroma delovne-
ga invalida pisno seznaniti s pravnimi posledicami soglasja k
prenehanju delovnega razmerja.

Samo s soglasjem delavca lahko preneha delovno raz-
merje delavcu z manj kot enim letom delovne dobe, obema
zakoncema, ki sta zaposlena v isti organizaciji oziroma pri
istem delodajalcu, in delavcu, katerega zakonec je kot neza-
poslen prijavljen na zavodu za zaposlovanje, ter delavki ozi-
roma delavcu samohranilcu z otrokom do dveh let starosti ali
z otrokom, zmerno ali te‘je motenim v du{evnem in telesnem
razvoju.

19. ~len (SKP 13.)
Trajno prese‘nim delavcem, ki jim ni mo‘no zagotoviti

drugih re{itev, preneha delovno razmerje po preteku odpo-
vednega roka po zakonu po dokon~nosti sklepa o prenehanju
delovnega razmerja.

V ~asu iz prvega odstavka tega ~lena je delavec upravi-
~en do nadomestila pla~e najmanj v vi{ini, dolo~eni v sed-
mem odstavku 49. ~lena te pogodbe.

V primeru, da v skladu s sporazumom med delavcem in
podjetjem preneha delavcu delovno razmerje pred iztekom
{estmese~nega roka, je podjetje – dru‘ba dol‘no v roku 15
dni po podpisu sporazuma izpla~ati delavcu celoten znesek
nadomestila pla~e.

Podjetje – dru‘ba je delavcu iz prvega odstavka tega
~lena, ki je bil v podjetju zaposlen ve~ kot dve leti, dol‘no
izpla~ati odpravnino v vi{ini najmanj polovice njegove pla~e
za pretekli mesec, oziroma njegove povpre~ne pla~e za zad-
nje tri mesece, ~e je to zanj ugodneje, za vsako leto dela.
Odpravnina mora biti izpla~ana najkasneje pri izpla~ilu zad-
njega nadomestila pla~e.

V ~asu odpovednega roka po zakonu iz prvega odstavka
tega ~lena je podjetje – dru‘ba dol‘no omogo~iti delavcu
izrabo pripadajo~ega letnega dopusta, ki se pla~a po enakih
kriterijih, kot ~e bi delal.

Delavec, ki mu je prenehalo delo v organizaciji oziroma
delodajalcu, ima pod enakimi pogoji prednostno pravico pri
sklenitvi delovnega razmerja, ~e organizacija oziroma delo-
dajalec v roku enega leta zaposluje nove delavce.

20. ~len (SKP 14.)
Arbitra‘na komisija v postopku re{evanja prese‘kov

delavcev
^e organ upravljanja oziroma delodajalec sprejme pro-

gram razre{evanja prese‘nih delavcev in pri tem ne upo{teva
stali{~, mnenj in predlogov sindikata, lahko sindikat v 8 dneh
od dneva, ko mu je bil vro~en sprejeti program razre{evanja
prese‘nih delavcev, spro‘i postopek pred arbitra‘no komisijo.

^e sindikat v roku, dolo~enem v prej{njem odstavku, ne
spro‘i postopka pred arbitra‘no komisijo, je program dokon-
~en.

^e je sindikat spro‘il postopek pred arbitra‘no komisi-
jo, je program dokon~en, ko arbitra‘na komisija tako odlo~i.

^e se arbitra‘na komisija ne more konstituirati, ker
posamezna stranka ni imenovala svojega arbitra, imenuje
arbitra na predlog stranke sodi{~e za delovne spore z obmo~-
ja, na katerem je sede‘ organizacije oziroma delodajalca.

21. ~len (SKP 15.)
Delovni ~as

1. Tedenski delovni ~as
Delovni ~as traja najve~ 40 ur na teden, vklju~no s

pla~animi polurnimi odmori. Delovni ~as je lahko med letom
razporejen neenakomerno v skladu z dolo~ili zakona.

^e ima delavec v letu ve~ji letni fond ur, mu mora
podjetje v roku dveh mesecev omogo~iti, da izkoristi prese-
‘ek ur. V primeru, da tega ne omogo~i, mu mora pla~ati
dodatek po postavki za nadure na osnovi pla~e teko~ega
obra~unskega meseca.

2. Delovni ~as, kraj{i od polnega delovnega ~asa
Delavec, ki je sklenil delovno razmerje z delovnim ~a-

som, kraj{im od polnega, ima enake pravice kot delavec, ki je
sklenil delovno razmerje s polnim delovnim ~asom. ^e de-
lavka dela s kraj{im delovnim ~asom, ker to terjajo koristi
otroka, se razporeditev delovnega ~asa dolo~i z dogovorom
med delavko in organizacijo oziroma delodajalcem.

^e eden izmed star{ev z otrokom do sedemnajstega
meseca starosti dela polovico delovnega ~asa, se razporedi-
tev delovnega ~asa dolo~i z dogovorom med delavcem in
organizacijo oziroma delodajalcem.

Skraj{anje delovnega ~asa se lahko dolo~i v skladu z
merili iz podjetni{ke kolektivne pogodbe oziroma splo{nega
akta podjetja.

3. Delo prek polnega delovnega ~asa
Poslovodni organ oziroma od njega poobla{~eni dela-

vec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi pisno odlo~i,
da morajo delavci delati prek polnega delovnega ~asa v vseh
izjemnih, nujnih in drugih primerih, dolo~enih z zakoni, dru-
gimi predpisi in v naslednjih primerih:

– kadar je zaradi intervencijskih predpisov in razmer na
trgu potrebno opraviti naloge v dolo~enem roku in je nespo-
{tovanje rokov sankcionirano ali bi v organizaciji oziroma pri
delodajalcu zaradi neizvr{enih nalog nastala velika gmotna
{koda,

– kadar je potrebno opraviti nujna dela nenadno odsot-
nega delavca in dela ni mogo~e odlo‘iti.

Delo prek polnega delovnega ~asa v tem ~lenu je poseb-
ni delovni pogoj, na podlagi katerega ima delavec pravico do
posebnega dodatka.

Delo prek polnega delovnega ~asa lahko traja najve~ 8
ur na teden ali 20 ur na mesec oziroma 180 ur na leto.

Za delo prek polnega delovnega ~asa je potrebno pred-
hodno soglasje delavke v naslednjih primerih:

– med nose~nostjo,
– za matere z otroci do 3 let starosti.

22. ~len (SKP 16.)
Merila za no~no delo

No~no delo se lahko uvede, ~e so poleg pogojev, ki so
dolo~eni z zakoni in drugimi predpisi o varstvu pri delu,
izpolnjeni {e naslednji pogoji:

– dalj{i letni dopust,
– zagotovljen po~itek,
– periodi~ni zdravstveni pregledi.
No~nega dela ‘ensk kljub izpolnjenim kriterijem iz pr-

vega odstavka ni mogo~e uvesti v primerih, ki jih dolo~a
zakon, ter v naslednjih primerih:
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– ko gre za te‘ja fizi~na oziroma zdravju {kodljiva dela,
– ko je mogo~e no~no delo opraviti z mo{ko delovno

silo,
– ~e proizvodne zmogljivosti v dnevnem delovnem ~asu

niso polno izkori{~ene oziroma, ~e delo ni ustrezno organizi-
rano.

Sindikat ima kadarkoli pravico spremljati izpolnjevanje
in izvajanje pogojev o uvedbi no~nega dela.

V primeru kr{itev iz prvega in drugega odstavka tega
~lena lahko sindikat zahteva od poslovodnega organa oziro-
ma delodajalca takoj{njo ustavitev no~nega dela, ~e pa nje-
gova zahteva ni upo{tevana, lahko zahteva ukrepanje in{pek-
cije dela.

23. ~len (SKP 17.)
Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez

nadomestila pla~e
Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomesti-

lom pla~e do najve~ sedem delovnih dni v letu zaradi:
delovnih dni

– lastne poroke 2
– poroke otroka 1
– rojstva otroka 1
– smrti zakonca ali otrok 3
– smrti star{ev, zakon~evih star{ev, ~e ‘ivijo

v skupnem gospodinjstvu 2
– smrti bratov, sester, starih star{ev

in zakon~evih star{ev 1
– selitve dru‘ine iz kraja v kraj 3
– selitve dru‘ine v istem kraju 2
– elementarnih nesre~ do 5
Delavcu se mora omogo~iti odsotnost z dela z nadome-

stilom pla~e zaradi opravljanja dr‘avljanskih dol‘nosti, odzi-
va na vabilo sodi{~a, sindikata ali dr‘avnega organa in oprav-
ljanja funkcije v predstavni{kih organih republike, lokalnih
skupnostih in sindikata.

Prostovoljni krvodajalci imajo pravico do dveh zapo-
rednih prostih delovnih dni vsakokrat, ko dajo kri.

Delavec ima pravico do odsotnosti brez nadomestila
pla~e zlasti v naslednjih primerih:

– neodlo‘ljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– nege dru‘inskega ~lana, ki ni medicinsko potrebna,
– popravila hi{e oziroma stanovanja,
– zdravljenja na lastne stro{ke.
Poslovodni organ oziroma delodajalec lahko delav~evo

zahtevo po nepla~ani odsotnosti z dela zavrne, ~e zahteve
delovnega procesa tega ne dopu{~ajo. Odsotnost z dela brez
nadomestila odobri direktor podjetja – dru‘be ali od njega
poobla{~eni delavec. Med tako odsotnostjo pravice in obvez-
nosti delavca iz dela mirujejo, s tem, da prispevke za dneve
odsotnosti nad 7 dni pla~a delavec sam.

24. ~len (SKP 18.)
Razporejanje delavca-invalida in delavca z zmanj{ano

delovno zmo‘nostjo
Organizacija oziroma delodajalec mora razporediti de-

lavca-invalida oziroma delavca z zmanj{ano delovno zmo‘-
nostjo na ustrezno delovno mesto v petnajstih dneh po do-
kon~nosti odlo~be pristojne komisije, ki ugotovi spremenjene
delovne zmo‘nosti delavca.

Dokler organizacija oziroma delodajalec ne zagotovi
delavcu iz prvega odstavka drugega ustreznega dela, mu
mora izpla~evati nadomestilo za ~as ~akanja na drugo ustrez-
no delo v vi{ini 80% osnovne pla~e, pove~ane za dodatek na
delovno dobo oziroma nadomestilo, dolo~eno v zakonu.

25. ~len (SKP 19.)
Letni dopust

Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem
trajanju 18 delovnih dni, ne glede na to ali dela polni delovni
~as ali kraj{i delovni ~as od polnega.

Delavec ima pravico izrabiti letni dopust, ko mu prete~e
~as nepretrganega dela, ki ne sme biti dalj{i od {estih mese-
cev v podjetju, v ve~ podjetjih ali pri delodajalcih.

Delavec, ki dela nepretrgoma do {est mesecev v kole-
darskem letu, ima za vsak dopolnjen mesec dela, pravico do
1/12 letnega dopusta. Tako izra~unan dopust se zaokro‘i
navzgor.

Pri dolo~anju dol‘ine letnega dopusta se upo{tevajo
naslednji kriteriji:

a) delovna doba – 1 do 9 dni
b) zahtevnost dela
c) delovni pogoji
d) dopolnjenih najmanj 50 let starosti
e) najmanj 60% telesne okvare, delovni invalidi in de-

lavci, ki negujejo in varujejo te‘je telesno ali zmerno, te‘je
ali te‘ko du{evno prizadeto osebo.

Pripadajo~e {tevilo dni dopusta v odnosu na delovno
dobo ter {tevilo dni dopusta po kriterijih iz to~k b) do e) se
opredelijo v podjetni{ki kolektivni pogodbi ali internem aktu.

Plan izrabe (razpored) letnega dopusta, v dolo~eni orga-
nizacijski enoti, dolo~i vnaprej vodja enote ob upo{tevanju
potreb delovnega procesa tako, da le-ta tudi v ~asu dopustov
ne bo bistveno moten. Pri razporejanju letnih dopustov se v
okviru mo‘nosti upo{tevajo predlogi in ‘elje delavcev.

Delavec ima pravico do trikrat po en dan dopusta izkori-
stiti na tisti dan, ki ga sam dolo~i. O izrabi tega dopusta mora
obvestiti podjetje oziroma delodajalca najmanj 2 delovna
dneva pred izrabo.

^e delavec med trajanjem letnega dopusta zboli ali v
drugih primerih opravi~ene odsotnosti z dela, se mu ta ~as ne
{teje v letni dopust.

Po prenehanju razlogov za odsotnost zaradi bolezni ali
drugih opravi~enih primerov, delavec praviloma nadaljuje z
izrabo letnega dopusta, v soglasju z neposrednim vodjem, pa
ga lahko izrabi tudi kasneje oziroma najkasneje do 30. junija
naslednjega leta.

26. ~len (SKP 20.)
Oblike motivacije delavcev

O pravicah delavca, ki s svojim delom izjemno prispeva
k pove~anju produktivnosti ali kako druga~e prispeva k po-
ve~anju dobi~ka, odlo~a poslovodni organ oziroma delodaja-
lec.

27. ~len (SKP 21.)
Disciplinski postopek

Disciplinski postopek poteka pred disciplinsko komisi-
jo. Disciplinsko komisijo imenuje organ upravljanja oziroma
delodajalec. Sestavo disciplinske komisije dolo~a zakon ozi-
roma statut podjetja.

28. ~len (SKP 21.)
Pravila disciplinskega postopka so za vse disciplinske

organe na prvi stopnji enaka. Zahtevo za uvedbo disciplin-
skega postopka lahko poda poslovodni organ, poobla{~eni
delavec oziroma delavec, ki vodi del delovnega procesa,
organ upravljanja in dru‘beni pravobranilec. Delavcu je po-
trebno osebno vro~iti:
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– zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka,
– vabilo na zasli{anje ali obravnavo pred disciplinskim

organom,
– odlo~bo o ugotovljeni odgovornosti,
– odlo~bo o odlo~itvi o ugovoru zoper odlo~bo disci-

plinskega organa prve stopnje.
O vsaki vlo‘eni zahtevi za uvedbo disciplinskega po-

stopka mora biti obve{~en sindikalni zaupnik. Sindikalni
zaupnik mora biti pravo~asno obve{~en tudi o:

– naroku za zasli{anje delavca oziroma za obravnavo
pred organom prve stopnje,

– naroku za obravnavanje o ugovoru delavca,
– odlo~itvi prve stopnje oziroma drugostopenjskega

disciplinskega organa.

29. ~len (SKP 22.)
Organ, ki odlo~a o pravicah delavcev na drugi stopnji

O pravicah delavcev odlo~a na drugi stopnji organ
upravljanja ali organ, dolo~en s statutom oziroma sklepom
organa upravljanja.

V organizacijah oziroma pri delodajalcih z manj kot 50
delavci sprejemajo odlo~itve iz prvega odstavka tega ~lena
vsi delavci oziroma organ, dolo~en s statutom oziroma dru-
gim splo{nim aktom.

V organizacijah oziroma pri delodajalcih se lahko za
odlo~anje o varstvu pravic delavcev oblikuje poseben organ
v skladu z dolo~ili 5. ~lena zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju (Uradni list RS, {t. 42/93).

Delavec se lahko glede varstva pravic obrne za pomo~
na sindikalnega zaupnika in organe sindikata dejavnosti. Sin-
dikat lahko v postopku varstva pravic delavca zastopa, ~e se
delavec s tem strinja.

30. ~len (SKP 23.)
Od{kodnina

O od{kodninski odgovornosti delavca odlo~a organ, ki
na prvi stopnji odlo~a o disciplinski odgovornosti delavca za
huj{o kr{itev delovne obveznosti.

Kadar delavec pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali
iz hude malomarnosti povzro~i {kodo, vi{ine {kode pa ni
mogo~e natan~no ugotoviti ali bi ugotavljanje povzro~ilo
nesorazmerne stro{ke, se od{kodnina lahko odmeri v pav{al-
nem znesku, ~e so primeri {kodnih dogodkov in vi{ina pav-
{alne od{kodnine dolo~eni s podjetni{ko kolektivno pogodbo
oziroma splo{nim aktom. ̂ e dejanje ni bilo storjeno naklep-
no se lahko vi{ina od{kodnine zmanj{a, oziroma, se delavec
oprosti pla~ila od{kodnine, ~e je oprostitev primerna glede na
gmotno stanje delavca in njegov odnos do dela.

V primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmerja
je delodajalec delavcu dol‘an izpla~ati najmanj 6 povpre~nih
mese~nih pla~ delavca v zadnjih treh mesecih, kot ~e bi delal.

 31. ~len (SKP 24.)
Dol‘ina odpovednega roka

Odpovedni rok zna{a v primeru, da delavec pisno izjavi,
da ‘eli, da mu preneha delovno razmerje:

1. za delavce I., II. in III. tarifnega razreda – en mesec,
2. za delavce IV. in V. tarifnega razreda – dva meseca,
3. za delavce VI., VII., VIII. in IX. tarifnega razreda –

tri mesece.
Odpovedni rok, naveden v predhodnem odstavku, se v

sporazumu med delavcem in delodajalcem lahko tudi skraj{a.
V ~asu odpovednega roka ima delavec pravico do 12 ur

odsotnosti z dela na mesec zaradi iskanja nove zaposlitve.
Odsotnost iz predhodnega odstavka lahko delavec izra-

bi po urah v dogovoru z delodajalcem.

32. ~len (SKP 25.)
Varstvo pri delu

Zaradi zagotovitve minimalnih standardov za varno de-
lo sta organizacija oziroma delodajalec in delavec poleg pra-
vic in obveznosti, ki so opredeljene v veljavni zakonodaji,
dol‘na spo{tovati dolo~ila te kolektivne pogodbe o varstvu
pri delu.

Organizacije oziroma delodajalci imajo predvsem na-
slednje obveznosti s podro~ja varstva pri delu:

– prilagoditi morajo delo posameznemu delavcu, poseb-
no z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta, z izbiro sred-
stev za delo, z izbiro delovnih in tehnolo{kih postopkov ter z
odpravljanjem monotonosti dela, vsiljenega ritma in zmanj-
{anjem {kodljivih vplivov na zdravje delavca;

– prilagajati morajo delo tehni~nemu napredku in spoz-
nanjem stroke doma in v svetu;

– zamenjati morajo nevarne z nenevarnimi ali manj
nevarnimi oziroma {kodljivimi delovnimi (tehnolo{kimi) po-
stopki, sredstvi za delo, materiali in energetskimi viri;

– razvijati morajo usklajeno politiko varstva pri delu,
vklju~no s tehnologijo, organizacijo dela, socialnimi odnosi
in vplivi delovnega okolja;

– posvetovati se morajo z delavci oziroma njihovimi
zastopniki o vpra{anjih varnega dela pri razvoju in uvajanju
novih tehnologij.

Vsi ukrepi, ki so v zvezi z varnostjo in varovanjem
zdravja delavcev pri delu, so stro{ek organizacije oziroma
delodajalca.

Vsak delavec je dol‘an skrbeti za lastno varnost in
zdravje v skladu s svojo usposobljenostjo, pisnimi ter ustni-
mi navodili delodajalca.

33. ~len (SKP 26.)
Izobra‘evanje

Delavci imajo pravico, da se izobra‘ujejo v svojem
interesu ali v interesu organizacije oziroma delodajalca, or-
ganizacija oziroma delodajalec pa ima pravico, da delavce
napoti na izobra‘evanje.

Delavec se je dol‘an izobra‘evati, ~e ga organizacija
oziroma delodajalec napoti na izobra‘evanje.

Delavcem, ki so napoteni na izobra‘evanje ali se izo-
bra‘ujejo v interesu organizacije med delovnim ~asom, se
~as izobra‘evanja {teje v redni delovni ~as. Delavec pa ima
enake pravice, kot ~e bi delal.

^e je izobra‘evanje organizirano izven delovnega ~asa
(izobra‘evanje ob delu) in poteka v interesu organizacije
oziroma delodajalca pripada delavcu do:

– tri delovne dni za vsak izpit na ravni izobra‘evanja do
V. stopnje zahtevnosti,

– pet delovnih dni za vsak izpit na vi{ji in visoki stopnji
izobra‘evanja,

– deset delovnih dni za zaklju~ni izpit na ravni izobra-
‘evanja do V. stopnje zahtevnosti,

– petnajst delovnih dni za diplomo na vi{ji ali visoki
{oli,

– deset delovnih dni za vsak izpit na podiplomskem
{tudiju,

– petindvajset delovnih dni za magistrski izpit,
– petintrideset delovnih dni za doktorat.
Obseg delovnega ~asa, namenjenega za izobra‘evanje,

se dolo~i glede na dol‘ino in vrsto izobra‘evanja s pogodbo.
Delavcu, ki se izobra‘uje v interesu organizacije oziro-

ma delodajalca, in delavcu, ki je na izobra‘evanje napoten,
pripada povra~ilo stro{kov, povezanih z izobra‘evanjem:
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– prevoz,
– kotizacija, {olnina,
– stro{ki prehrane,
– stro{ki bivanja,
– stro{ki za obvezne u~ne pripomo~ke na podlagi ra~u-

nov, razen, ~e organizacija oziroma delodajalec sam krije
stro{ke, povezane z izobra‘evanjem.

Organizacija oziroma delodajalec mora delavce, ki jih
je napotil na izobra‘evanje, razporediti v skladu s pridoblje-
no izobrazbo takoj po kon~anem izobra‘evanju, delavce, ki
so se izobra‘evali v interesu organizacije oziroma delodajal-
ca, pa v ~asu, dolo~enem s pogodbo.

^e organizacija oziroma delodajalec ne izpolni obvez-
nosti iz pogodbe o izobra‘evanju, je delavec prost svojih
obveznosti iz te pogodbe. ^e delavec ne izpolni svojih ob-
veznosti iz pogodbe, je dol‘an delodajalcu oziroma organiza-
ciji povrniti vse stro{ke izobra‘evanja.

34. ~len (SKP 27.)
U~enci in {tudenti na praksi

Organizacija oziroma delodajalec zagotavlja u~encem
in {tudentom na praksi (obvezni, po~itni{ki):

– pla~ilo za opravljeno delo v skladu z dolo~ili te kolek-
tivne pogodbe,

– seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in
ustrezna za{~itna sredstva,

– zavarovanje za primer poklicne bolezni in po{kodbe
na delu,

– prehrano med delom,
– ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo.

35. ~len (SKP 28.)
Obve{~anje delavcev

Poslovodni organ oziroma delodajalec je dol‘an delav-
ce obve{~ati o:

– ve~letnih in letnih planih organizacije oziroma delo-
dajalca,

– pomembnej{ih poslovnih in razvojnih odlo~itvah, ki
vplivajo na ekonomski in socialni polo‘aj delavcev,

– dose‘enih letnih in medletnih poslovnih rezultatih
– splo{nem gospodarskem polo‘aju panoge,
– spremembi dejavnosti,
– zmanj{anju gospodarske dejavnosti,
– spremembah v organizaciji proizvodnje,
– spremembah tehnologije,
– osnutkih oziroma predlogih splo{nih aktov in sklepov,

s katerimi se v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo
urejajo dolo~ena vpra{anja s podro~ja delovnih razmerij in
pla~,

– o drugih vpra{anjih, pomembnih za ve~ino delavcev.
O vpra{anjih iz prej{njega odstavka se delavci obvestijo pred
sprejemom odlo~itev, o poslovanju pa po preteku vsakega
obra~unskega obdobja.

Obve{~anje je v organizacijah, ki zaposlujejo ve~ kot
200 delavcev pisno, v manj{ih organizacijah pa ustno ali
pisno.

Dol‘nosti obve{~anja ni, ~e gre za poslovno tajnost.

36. ~len (SKP 29.)
Polo‘aj delegata v delavskem svetu me{anega podjetja

Delegat v delavskem svetu me{anega podjetja ima gle-
de odlo~anja ter pogojev za opravljanje dela v delavskem
svetu enake pravice in polo‘aj kot delegat v delavskem svetu

dru‘benega podjetja. Dolo~ba prej{njega odstavka velja tudi
za predstavnika delavcev v organu upravljanja in za ~lane
organa, ki predstavlja delavce.

37. ~len (SKP 30.)
Pogoji za delovanje sindikata

S kolektivno pogodbo se ne posega v pravice, obvezno-
sti in odgovornosti sindikatov, da v skladu s svojo vlogo in
nalogami delujejo v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
dajejo pobude, predloge, stali{~a in zahteve pristojnim orga-
nom. Delovanja sindikatov ni mogo~e omejiti z odlo~itvami
organov organizacije oziroma delodajalca.

38. ~len (SKP 31.)
Direktor, poobla{~eni delavci in strokovne slu‘be so

dol‘ni zagotoviti sindikatom podatke o vseh vpra{anjih, o
katerih odlo~ajo organi upravljanja in poobla{~eni delavci in
ki se nana{ajo na socialno-ekonomski in delovni polo‘aj ter
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela in iz
delovnega razmerja.

Direktor in strokovne slu‘be so dol‘ne v skladu z zako-
nom zagotoviti sindikatom sodelovanje v vseh postopkih
odlo~anja o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev
iz delovnega razmerja.

Sindikatom se vro~ajo vabila z gradivi za seje vseh
organov organizacije oziroma delodajalca, ki obravnavajo
vpra{anja iz prvega odstavka, in se jim omogo~a sodelovanje
na teh sejah.

Pred sprejemom dokon~ne odlo~itve o teh vpra{anjih
morajo pristojni organi obravnavati mnenja in predloge sin-
dikata in se do njih opredeliti, ter svojo opredelitev v pisni
obliki sporo~iti sindikatom (zapisnik ali dopis) ter v primeru,
da se predlogi sindikata ne upo{tevajo, navesti razloge.

39. ~len (SKP 32.)
Za delo sindikatov mora biti zagotovljena sindikalnim

zaupnikom najmanj:
– ena pla~ana ura letno na vsakega delavca v organiza-

ciji oziroma pri delodajalcu, vendar ne manj kot 100 ur letno,
za opravljanje sindikalnih funkcij in za sodelovanje pri delu
organov sindikatov izven organizacije oziroma delodajalca.
V tako dolo~eno {tevilo ur se ne v{teva obra~un in nakazova-
nje ~lanarine za ~lane sindikata, obra~un in nakazovanje
obrokov za najete kredite v organizaciji sindikata ali s posre-
dovanjem sindikata pri drugih subjektih, sodelovanje sindi-
kalnih zaupnikov v organih sindikalnih central (zdru‘enj) in
v organih sindikatov dejavnosti. Ne glede na {tevilo sindikal-
nih zaupnikov skupno {tevilo pla~anih ur za njihovo sindikal-
no delo (to je za delo vseh zaupnikov skupaj) ne sme biti
manj{e kot je {tevilo delavcev in ne manj{e kot 100 ur na
leto. O okvirnem re‘imu izrabe dolo~enega {tevila ur za delo
sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikati in direktor. Pri
tem upo{tevajo potrebe in interese ~lanov sindikatov in zah-
teve delovnega procesa. ^e je v organizaciji oziroma pri
delodajalcu organiziranih ve~ sindikatov, se {tevilo pla~anih
ur iz tega odstavka razdeli med sindikate v sorazmerju s
{tevilom ~lanov;

– 5 pla~anih delovnih dni letno za usposabljanje sindi-
kalnih zaupnikov, s tem, da se {tevilo pla~anih dni natan~ne-
je dolo~i v pogodbi med sindikatom in podjetjem.

Sindikalni zaupnik je izvoljen ali s strani sindikata ime-
novan predstavnik ~lanov sindikata. O izvolitvi ali imenova-
nju sindikalnega zaupnika v podjetju mora sindikat pisno
obvestiti vodstvo podjetja oziroma delodajalca.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5198 [t. 67 – 23. XI. 1995

Število sindikalnih zaupnikov v organizaciji oziroma
pri delodajalcu se dolo~i s kolektivno pogodbo podjetja ozi-
roma s pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo
med sindikati in organizacijo oziroma delodajalcem, upo{te-
vaje organiziranost delovnega procesa, delo v izmenah, di-
slociranost in podobno.

S pogodbo iz prej{njega odstavka se lahko predvidi
sklicevanje ~lanskih sestankov med delovnim ~asom, vendar
le v izjemnih primerih in najve~ dvakrat letno.

40. ~len (SKP 33.)
Sindikalnemu zaupniku mora organizacija oziroma de-

lodajalec zagotoviti pogoje za hitro in u~inkovito opravljanje
sindikalnih dejavnosti, s katerimi se varujejo pravice in inte-
resi delavcev. Sindikalni zaupnik mora opravljati sindikalno
dejavnost na na~in, ki ne bo zmanj{eval u~inkovitosti poslo-
vanja organizacije oziroma delodajalca.

Sindikalni zaupnik zaradi sindikalne dejavnosti u‘iva
delovnopravno imuniteto.

Odlo~itev poobla{~enega delavca ali organa organizaci-
je, s katero naj bi bil sindikalni zaupnik prerazporejen na
drugo delovno mesto, v drugo organizacijo oziroma k druge-
mu delodajalcu, uvr{~en med prese‘ke delavcev ali kako
druga~e postavljen v manj ugoden ali podrejen polo‘aj, je
brez pravnega u~inka, ~e sindikat k njej ne poda pisnega
soglasja. Rok, v katerem je sindikat dol‘an dati soglasje, je 8
dni. ^e se v tem roku ne opredeli, velja, da je dal soglasje.
Sindikat lahko odkloni soglasje, ~e oceni, da je odlo~itev
posledica sindikalne dejavnosti sindikalnega zaupnika, poob-
la{~eni delavec ali organ pa lahko spro‘i postopek pred arbi-
tra‘o. Dokazno breme je na organizaciji oziroma delodajal-
cu.

Zoper sindikalnega zaupnika tudi ni mogo~e brez so-
glasja sindikata organizacije za~eti disciplinskega postopka
ali mu zni‘ati njegove osnovne pla~e oziroma pla~e iz naslo-
va u~inkovitosti pod povpre~je zadnjih treh mesecev. V pri-
meru spora je dokazno breme na organizaciji oziroma delo-
dajalcu.

Spor pred arbitra‘o lahko spro‘i tudi sindikat, ~e meni,
da je sindikalni zaupnik {ikaniran zaradi sindikalne dejavno-
sti.

Glede sestave arbitra‘e in postopka pred arbitra‘o se
smiselno uporabljajo dolo~be zakona o delovnih razmerjih in
te kolektivne pogodbe o arbitra‘i, ki v primeru spora odlo~a o
programu razre{evanja prese‘kov delavcev v podjetju.

Delovnopravna imuniteta iz tega ~lena traja {e 2 leti po
prenehanju funkcije sindikalnega zaupnika.

Za sindikalne zaupnike po tem ~lenu se {tejejo tudi
funkcionarji sindikatov – sindikalnih central (predsedniki ob-
mo~nih in republi{kih odborov sindikatov, predsedniki ob-
mo~nih sindikatov), ki so zaposleni v organizaciji oziroma
pri delodajalcu, svojo funkcijo pa opravljajo neprofesional-
no.

41. ~len (SKP 34.)
Delodajalec zagotavlja sindikatu, organiziranem pri de-

lodajalcu:
– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov v

organizacijo na podlagi vnaprej{njega obvestila;
– svobodo sindikalnega obve{~anja in razpe~evanja sin-

dikalnega tiska;
– strokovno pomo~ in druge pogoje (prostori, tehni~no

in administrativno delo ipd.) za delo sindikatov, njihovih
organov in sindikalnih zaupnikov;

– tehni~no izvedbo obra~una in pla~evanje ~lanarine
sindikatom za ~lane sindikata.

Podrobnosti uredita delodajalec in sindikati s pogodbo
iz 39. ~lena te pogodbe.

42. ~len (SKP 35.)
Splo{ne dolo~be o pla~ah in drugih osebnih prejemkih

Dolo~ila in zneski te kolektivne pogodbe in tarifne pri-
loge so obvezni minimalni standardi in osnove za dolo~anje
vsebine kolektivnih pogodb pri delodajalcih.

Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nana{ajo na
pla~e, nadomestila in druge osebne prejemke, so v bruto
zneskih, ~e ni v posameznem ~lenu izrecno dolo~eno, da gre
za neto zneske.

Pri uveljavljanju materialnih pravic na podlagi delovne
dobe se v delovno dobo v{tevajo izpolnjena leta delovne
dobe, ki jih je delavec prebil na delu, bodisi v delovnem
razmerju doma ali v tujini, bodisi pri opravljanju samostojne
dejavnosti, ki so ustrezno potrjena z vpisom v delovno knji‘i-
co, razen dokupljene, beneficirane in posebne zavarovalne
dobe.

Pla~e se izpla~ujejo najmanj enkrat mese~no, in sicer
najkasneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Pla~e po tej kolektivni pogodbi se izpla~ujejo v denarni
obliki.

Delavcem, ki delajo s skraj{anim delovnim ~asom, pri-
padajo drugi osebni prejemki ter povra~ilo stro{kov prevoza
na delo in z dela v enakem znesku kot delavcem, ki delajo s
polnim delovnim ~asom. ^e delavec dela pri ve~ delodajal-
cih, uveljavlja navedene pravice pri posameznem delodajal-
cu v skladu z dogovorom.

Delodajalec z metodologijo za vrednotenje delovnih
mest lahko razvrsti delovna mesta iz posameznih tarifnih
razredov na ve~ podrazredov – pla~ilnih razredov.

Delodajalec je dol‘an pisno seznaniti sindikate v orga-
nizaciji oziroma pri delodajalcu z metodo za vrednotenje
delovnih mest. Poslovodstvo oziroma delodajalec je dol‘an
obravnavati mnenje sindikatov v organizaciji oziroma pri
delodajalcu glede metode za vrednotenje delovnih mest in se
do tega mnenja pisno opredeliti.

43. ~len (SKP 35.)
Pla~e

Pla~e delavcev so odvisne od:
1. osnovne pla~e;
2. delovne uspe{nosti pri opravljanju dela;
3. dodatkov;
4. nadomestil pla~e;
5. dobi~ka podjetja (pla~a iz dobi~ka);
6. mese~nega fonda ur, ki temelji na 40-urnem tedniku v

letnem merilu;
7. drugih elementov, dolo~enih v tej pogodbi oziroma v

splo{nih aktih podjetja.
Izhodi{~ne pla~e po tej pogodbi so javne. Javna so tudi

merila za izra~un drugih delov pla~. Dejanska izpla~ila pla~
za posamezne delavce so zaupna.

Sindikalni zaupniki ali predsednik sindikata podjetja, ~e
sindikalni zaupniki niso imenovani, imajo pravico do vpogle-
da v podatke o vseh izpla~anih pla~ah v podjetju.

44. ~len (SKP 36.)
V pogodbi o zaposlitvi organizacija oziroma delodaja-

lec in delavec dolo~ita znesek osnovne pla~e delavca v tolar-
jih.

Osnovna pla~a delavca za poln delovni ~as, predvidene
delovne rezultate (po vnaprej dolo~enih kriterijih) in normal-
ne delovne pogoje, ne more biti ni‘ja od izhodi{~ne pla~e,
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dolo~ene v tarifni prilogi te pogodbe, razen v primerih, ki so
posebej dolo~eni s to kolektivno pogodbo.

S podjetni{ko kolektivno pogodbo se lahko dolo~ijo
tudi vi{je osnovne pla~e.

Tarifna priloga dolo~a predvsem zneske izhodi{~nih
pla~, mo‘nost zni‘anja, eskalacijsko lestvico in zneske oseb-
nih prejemkov: regresa za letni dopust, povra~ilo stro{kov
prehrane in stro{kov v primeru slu‘benega potovanja.

Kot doseganje predvidenih delovnih rezultatov se po tej
pogodbi {teje 100% doseganje z aktom podjetja postavljenih
normativov.

Normalni delovni pogoji so praviloma sestavina zahtev-
nosti delovnega mesta, lahko pa so ovrednoteni kot dodatki.

45. ~len (SKP 37.)
Razvr{~anje delovnih mest v posamezne tarifne razrede

po tej pogodbi opravi poslovodni organ ali ustrezna strokov-
na slu‘ba. V primeru prito‘be delavca lahko sindikat zahteva
dodatno strokovno presojo ali spro‘i arbitra‘ni postopek.
Temeljno merilo razvr{~anja tipi~nih del oziroma poklicev je
strokovna izobrazba.

46. ~len (SKP 39.)
Pla~e na podlagi delovne uspe{nosti

Osnove za dolo~anje delovne uspe{nosti so koli~ina,
kvaliteta, gospodarnost dela, inventivnost in inovativnost.
Delovna uspe{nost se meri oziroma ocenjuje za posameznika
ali skupino po vnaprej dolo~enih merilih, ki so delavcem
znana pred za~etkom opravljanja dela.

47. ~len (SKP 40.)
Dodatki

Delavcem pripadajo dodatki za posebne obremenitve
pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v
delovnem ~asu, ki je za delavce manj ugoden.

Dodatki se obra~unavajo le za ~as, ko je delavec delal v
pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

Osnova za izra~un dodatkov je osnovna pla~a delavca
za polni delovni ~as, oziroma ustrezna urna postavka.

Za delo v delovnem ~asu, ki je za delavce manj ugoden,
pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem odstotku
od osnove:

%
1. za ~as dela v popoldanski in no~ni izmeni,

kadar se delovni proces izvaja v drugi, tretji in ~etrti
izmeni oziroma v turnusu popoldan in pono~i 10

2. za delo v deljenem delovnem ~asu
– za prekinitev dela ve~ kot 1 uro 15
– za prekinitev dela ve~ kot 2 uri 20
3. za de‘urstvo 20
4. za no~no delo 30–40
5. za delo prek polnega delovnega ~asa 30– 50
6. za delo v nedeljo 50
7. za delo na dr‘avne praznike in dela proste

dneve po zakonu 50
8. za pripravljenost na domu 10
Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela

proste dneve po zakonu se med seboj izklju~ujeta.
Podjetje mora opredeliti vi{ino dodatka za no~no delo

in delo preko polnega delovnega ~asa v podjetni{ki pogodbi
ali internem aktu.

Delavcu pripada dodatek za skupno delovno dobo naj-
manj v vi{ini 0,5% od osnovne pla~e za vsako izpolnjeno leto
delovne dobe.

V podjetni{ki kolektivni pogodbi ali splo{nem aktu pod-
jetja se lahko opredeli tudi dodatek za delovno dobo v podjet-
ju.

48. ~len
Za delo, ki se opravlja ob prisotnosti {kodljivosti, ki

lahko povzro~ajo razna obolenja, je delavec upravi~en do
dodatkov, ~e posamezna {kodljivost prekora~uje naslednje
vrednosti in ~e ni ovrednotena z metodologijo za vrednotenje
zahtevnosti delovnih mest:

a) toplotne obremenitve
– zvi{ana temperatura zraka nad 28 stopinj
– zni‘ana temperatura zraka pod 10 stopinj
– zvi{ana temperatura tal nad 20 stopinj
– vlaga v prostoru nad 70 odstotkov oziroma pod 30

odstotkov
b) ropot
– nad 85 dB
c) vibracije
– lu{~ilke, motorne ‘age, pnevmatskega kladiva, trak-

torja, vili~arja, lu{~ilnega stroja in podobno
d) aerosoli, plini, prah
– formaldehid nad 1 mg/m³
– amoniak nad 35 mg/m³
– fenol nad 5 mg/m³
– ‘veplov dioksid nad 4 ppm
– lesni prah nad 10 mg/m³
– prah metalni nad 15 mg/m³
– laki nad 50 ppm
– razred~ila nad 75 ppm
– koncentrirana ~istila
e) umazanost, ki jo je z milom ‘e te‘ko odstraniti
f) delo z mokrimi predmeti ali v vodi, ki zahteva upora-

bo gumijastih za{~itnih sredstev
g) nevarnost prehlada
– delo na prostem pri temperaturi pod 5 stopinj
– prepih oziroma gibanje zraka nad 0,7 m/s
h) ionizirajo~e sevanje
– enoletna doza za organizem nad 500 mSv
– enoletna doza za o~esne le~e in krvotvorne organe nad

150 mSv in osvetljenost pod 25 ali nad 200 LUX
Dodatek za posamezno {kodljivost zna{a najmanj 1%

od osnovne pla~e.
Za delo, pri katerem mora delavec stalno uporabljati

za{~itna sredstva, ki ga ovirajo pri delu, kot so: za{~itna
~elada, plinske maske, maske proti prahu ipd., najmanj 1%
osnovne pla~e za vsako navedeno sredstvo.

Za delo, pri katerem je delavec dokazano izpostavljen
posebnim nevarnostim, kot so: po‘ar, poplava, eksplozija,
poklicno obolenje, najmanj 1% osnovne pla~e za vsako nave-
deno nevarnost.

^e je delavec izpostavljen ve~ {kodljivostim hkrati, se
dodatki za posamezno {kodljivost se{tevajo.

^e je delavec izpostavljen {kodljivostim iz prej{njega
odstavka le del delovnega ~asa, vendar ve~ kot tretjino, se
dodatek dolo~i sorazmerno s ~asom izpostavljenosti, najmanj
pa 1%.

49. ~len (SKP 41.)
Nadomestila pla~e

Delavcu pripada nadomestilo pla~e za ~as odsotnosti z
dela v naslednjih primerih:

– bolezni,
– poklicne bolezni in nesre~e pri delu,
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– letnega dopusta in odsotnosti iz druge alinee drugega
odstavka 17. ~lena te pogodbe,

– na dela prost dan po zakonu,
– odsotnosti z dela zaradi napotitve na izobra‘evanje

oziroma izobra‘evanja v interesu organizacije oziroma delo-
dajalca,

– v drugih primerih, dolo~enih z zakonom, kolektivno
pogodbo ali aktom podjetja.

V vseh navedenih primerih, razen v primeru prve alinee
pripada delavcu nadomestilo v vi{ini 100% osnove. V prime-
ru iz prve alinee pripada delavcu nadomestilo v vi{ini naj-
manj 80% osnove.

Osnova za izra~un nadomestila je pla~a delavca v prete-
klem mesecu za poln delovni ~as. V osnovo za izra~un nado-
mestila se ne v{tevajo pla~e iz nadur in iz dobi~ka.

Delavec, ki je za~asno in sporazumno razporejen na
ustrezno delovno mesto v drugo organizacijo oziroma k dru-
gemu delodajalcu za ~as do 6 mesecev, prejme pla~o po delu,
ki ne more biti ni‘ja od osnovne pla~e, pove~ane za dodatek
na delovno dobo, oziroma, kot jo je prejemal pred prerazpo-
reditvijo. Delavec, ki se je kot prese‘ni delavec dol‘an pre-
kvalificirati ali dokvalificirati, ima za ta ~as pravico do nado-
mestila pla~e v vi{ini osnovne pla~e teko~ega meseca,
pove~ane za dodatek za delovno dobo.

V primerih iz prve, druge, tretje in ~etrte alinee petega
odstavka 15. ~lena te pogodbe ima delavec pravico do pla~e
po dejanskem delu. Ta pla~a mora biti najmanj 20% vi{ja od
nadomestila pla~e, ki bi ga delavec prejel, ~e bi bil ta ~as
napoten na ~akanje na delo doma.

Delavcu za ~as ~akanja na delo doma pripada nadome-
stilo pla~e v vi{ini 70% osnovne pla~e teko~ega meseca,
pove~ane za dodatek za delovno dobo.

Delavcem, katerim ni mogo~e trajno zagotoviti dela v
organizaciji oziroma pri delodajalcu, v ~asu odpovednega
roka pripada nadomestilo pla~e v vi{ini najmanj 70% osnov-
ne pla~e teko~ega meseca, pove~ane za dodatek za delovno
dobo.

Za ~as stavke so delavci upravi~eni do nadomestila v
vi{ini 70% pla~e teko~ega meseca, za najve~ 5 delovnih dni
pod naslednjimi pogoji:

– da stavkajo zaradi kr{itev kolektivne pogodbe glede
pla~, regresa ali imunitete sindikalnih zaupnikov,

– da je stavka organizirana v skladu z zakonom in po
stavkovnih pravilih dejavnosti,

– da kr{itev kolektivne pogodbe ugotovi organ, ki je
pristojen za razlago kolektivne pogodbe dejavnosti.

Nadomestilo se izpla~a v breme organizacije oziroma
delodajalca.

50. ~len (SKP 42.)
Prejemki iz naslova uspe{nosti poslovanja

^e je izkazan dobi~ek, se skladno z akti organizacije
oziroma delodajalca in vnaprej opredeljenimi merili ustrezen
del dobi~ka razdeli med delavce.

Del prejemkov iz dobi~ka se lahko izpla~a tudi v obliki
delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev. Odlo~itev o
obliki izpla~ila mora biti dolo~ena s sklepom o delitvi
dobi~ka.

51. ~len (SKP 43.)
Obra~un pla~e

Vsakemu delavcu mora biti pri izpla~ilu pla~e vro~en
pisni obra~un, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

– osnovno pla~o delavca,
– dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz kolektiv-

ne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi,

– pla~o iz naslova uspe{nosti (stimulativni del),
– nadomestila pla~e po posameznih vrstah,
– bruto pla~o,
– zneske davkov in prispevkov,
– neto pla~o,
– druge osebne prejemke,
– odtegljaje od pla~e.
Delodajalec mora v navzo~nosti delavca opraviti pre-

gled pisnega obra~una pla~ in nadomestil ter obrazlo‘iti vse
okoli{~ine v zvezi z izra~unom, ~e to zahteva delavec ali
sindikalni zaupnik na njegov predlog.

52. ~len (SKP 44.)
Drugi osebni prejemki

1. Regres za letni dopust
Regres za letni dopust pripada delavcu enkrat letno.

Vi{ina regresa je dolo~ena v tarifni prilogi.
Pravica delavca do izpla~ila regresa za letni dopust je

praviloma vezana na pravico do letnega dopusta.
Do regresa za letni dopust so upravi~eni:
– delavci, ki so na dan izpla~ila regresa za letni dopust v

delovnem razmerju v podjetju in imajo najmanj 6 mesecev
skupne delovne dobe; v primeru, da so delavci izpolnili pogoj
{estih mesecev po izpla~ilu regresa v podjetju, vendar {e v
teko~em letu, se jim regres izpla~a do konca leta;

– delavci, ki na dan izpla~ila regresa za letni dopust niso
ve~ v delovnem razmerju v podjetju, vendar so v ~asu od 1. 1.
teko~ega leta do dneva izpla~ila regresa izkoristili del pripa-
dajo~ega dopusta za teko~e leto, so upravi~eni do sorazmer-
nega dela regresa;

– delavci, ki so sklenili delovno razmerje v podjetju po
izpla~ilu regresa, ~e je bilo to dogovorjeno ob sklenitvi de-
lovnega razmerja in regresa niso prejeli pri prej{njem deloda-
jalcu;

– delavci, ki so v skladu z dolo~ilom 57. ~lena zakona o
delovnih razmerjih upravi~eni do sorazmernega letnega do-
pusta.

Delavcem iz zadnje alinee predhodnega odstavka pripa-
da sorazmerni del regresa za letni dopust, in sicer glede na
pripadajo~e {tevilo dni letnega dopusta. Drugim delavcem, ki
so sklenili delovno razmerje v teko~em letu, pripada samo
razlika med regresom, ki so ga prejeli v prej{njem podjetju,
in regresom, izpla~anim v podjetju, v katerem so sklenili
delovno razmerje. Vsem delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev regresa za letni dopust do 30. 6., se mora le-ta
izpla~ati najkasneje do 31. 7. teko~ega leta, ostalim delav-
cem pa najkasneje do 31. 1. naslednjega leta.

2. Jubilejne nagrade
Delavcu pripada jubilejna nagrada v vi{ini:
– za 10 let delovne dobe 50%
– za 20 let delovne dobe 75%
– za 30 let delovne dobe 100% povpre~ne mese~ne neto

pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri
mesece.

Jubilejna nagrada se izpla~a v roku enega meseca po
dopolnitvi delovne dobe iz prej{njega odstavka.

Podjetje lahko v podjetni{ki pogodbi ali internem aktu
opredeli nagrado za jubileje v podjetju.

3. Odpravnina ob upokojitvi
Delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi v vi{ini treh

povpre~nih mese~nih neto pla~ v gospodarstvu Republike
Slovenije ze pretekle tri mesece oziroma v vi{ini treh pov-
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pre~nih mese~nih neto pla~ delavca za pretekle tri mesece, ~e
je to za delavca ugodneje.

Odpravnina ob upokojitvi se mora izpla~ati najkasneje
ob izpla~ilu zadnje pla~e.

V primeru smrti delavca se odpravnina, ki bi v skladu z
dolo~ilom prvega odstavka 3. to~ke tega ~lena pripadala
delavcu, ~e bi se upokojil v letu, ko je nastopila smrt, izpla~a
najo‘jemu dru‘inskemu ~lanu. Ta odpravnina se mora izpla-
~ati najkasneje v roku treh dni po pridobitvi uradnega doku-
menta o smrti delavca.

Delavec ni upravi~en do odpravnine, ~e je delodajalec
zanj financiral dokup delovne dobe. Delavec je upravi~en do
pla~ila razlike, ~e je znesek za dokup delovne dobe ni‘ji od
zneska odpravnine.

4. Solidarnostne pomo~i
V primeru smrti delavca pripada o‘jemu svojcu solidar-

nostna pomo~ v vi{ini ene povpre~ne neto pla~e v gospodars-
tvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.

Na predlog sindikata podjetja se delavcu dodeli solidar-
nostna pomo~ v naslednji primerih:

– ob smrti o‘jega dru‘inskega ~lana (zakonec, otroci, ~e
‘ivijo v skupnem gospodinjstvu in so vzdr‘evani),

– ob nastanku te‘je invalidnosti (II. kategorija invalid-
nosti, 70% telesna okvara delavca),

– ve~ kot tri mesece neprekinjene odsotnosti delavca
zaradi bolezni ob upo{tevanju stvarnih socialnih razmer naj-
ve~ enkrat letno,

– elementarne nesre~e ali po‘ara ob upo{tevanju stvar-
nih socialnih razmer.

Druga in tretja alinea se izklju~ujeta.
Za ugotavljanje stvarnih socialnih razmer se upo{teva-

jo:
– materialne razmere dru‘ine,
– zdravstveno stanje dru‘inskih ~lanov,
– stanovanjske razmere.

53. ~len (SKP 45.)
Povra~ila stro{kov v zvezi z delom

1. Prehrana med delom
Delavcem se zagotovi povra~ilo stro{kov za prehrano

med delom za dneve prisotnosti na delu. Do povra~ila stro{-
kov prehrane med delom so upravi~eni tudi delavci, ki delajo
najmanj s polovi~nim delovnim ~asom, pripravniki, u~enci in
{tudentje na praksi.

Znesek povra~ila stro{kov prehrane med delom je nave-
den v tarifni prilogi.

2. Prevoz na delo in z dela
Delavcu pripada povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in

z dela. Vi{ina in kriteriji se dolo~ijo s podjetni{ko kolektivno
pogodbo ali splo{nim aktom podjetja oziroma delodajalca.
Minimalna vi{ina se dolo~i v razponu od 60%–90% stro{kov
javnega prevoza.

3. Slu‘bena potovanja
Za povra~ilo stro{kov, ki so jih imeli delavci pri oprav-

ljanju dolo~enih del in nalog na slu‘benem potovanju, se
{teje dnevnica (povra~ilo stro{kov za prehrano), povra~ilo
stro{kov za preno~i{~e in povra~ilo stro{kov za prevoz in
drugi upravi~eni stro{ki, ki so v neposredni zvezi s slu‘benim
potovanjem.

Do povra~ila stro{kov na slu‘benem potovanju so upra-
vi~eni delavci, ki so napoteni na slu‘beno potovanje, in sicer
pod enakimi pogoji in v vi{ini, ki je dolo~ena v tarifni prilogi.

Regres za prehrano in dnevnica se med seboj izklju~u-
jeta.

4. Terenski dodatek
Delavci so upravi~eni do terenskega dodatka, ~e delajo

na terenu izven sede‘a podjetja oziroma izven kraja stalnega
ali za~asnega prebivali{~a, (se ne vra~ajo vsakodnevno z
delovi{~a) za kritje stro{kov hrane in preno~i{~a.

V primeru, ko preno~i{~e in prehrano delavcu na terenu
organizira podjetje, mu pripada terenski dodatek v vi{ini
20% cele dnevnice, ki se izpla~uje v podjetju.

54. ~len (SKP 46.)
Inovacije

Delavcu pripada za inovacijo najmanj 3% letne ~iste
gospodarske koristi. Merila za vi{ino nadomestila za inovaci-
je so dolo~ena v 55. ~lenu te pogodbe. Nadomestilo za inova-
cijo se dolo~i s pogodbo med inovatorjem in organizacijo
oziroma delodajalcem.

55. ~len (SKP 46.)
a) Nobenemu delavcu, ne glede na dela in opravila, ki

jih opravlja, in ne glede na pla~ilni razred ali izobrazbo, ni
mogo~e odrekati pravice do dajanja inovacijskih predlogov
in do pravi~nega nadomestila za uporabo inovacije, ~e to ni
njegova delovna dol‘nost.

b) Kot inovacijo, pri kateri je delavec upravi~en do
nadomestila, se smatra:

1. izum, ki je za{~iten v skladu z zakonom
2. znak razlikovanja (model, vzorec in blagovna znam-

ka), ki je za{~iten v skladu z zakonom
3. tehni~na izbolj{ava
4. koristni predlog.
Koristni predlog je vsaka re{itev, ki pomeni racionaliza-

cijo izvajanja katerekoli funkcije v podjetju, a je v skladu z
zakonom ne moremo {teti za izum, znak razlikovanja ali
tehni~no izbolj{avo.

c) Osnova za izra~un nadomestila je ~ista gospodarska
korist, ko jo podjetje ugotovi z izra~unom ali oceno na osnovi
razlike med stanjem pred inovacijo in po njej, in se izra‘a kot
materialna ali nematerialna korist, zlasti pa v:

– izra~unljivem pove~anju dobi~ka ali zmanj{anju izgu-
be organizacije,

– uvedbi novih izdelkov ali storitev,
– pove~anju obsega proizvodnje ali storitev,
– izbolj{anju kakovosti izdelkov ali storitev,
– prihranku materiala, energije, delovnega ~asa in vseh

drugih vrst stro{kov,
– bolj{i izrabi strojev, naprav, instalacij, orodij,
– izbolj{anju varstva pri delu, pogojev dela in varstva

okolja,
– pove~anju ugleda organizacije.
d) Vi{ina nadomestila, ki ne more biti ni‘ja od 3% ~iste

gospodarske koristi, je lahko odvisna tudi od:
– stopnje inovativnosti (vrste inovacije),
– stopnje obdelanosti in utemeljenosti inovacijskega

predloga,
– delovnega podro~ja avtorja inovacije,
– drugih meril, ki jih dolo~i organizacija v podjetni{ki

kolektivni pogodbi ali v drugem splo{nem aktu organizacije.
e) ^e zakon ne dolo~i druga~e, je delavec upravi~en do

nadomestila ves ~as uporabe inovacij, a najdlje:
– za izum 20 let (dodatni pogoj: trajanje zakonske za{~i-

te),
– za znak razlikovanja 7 let (dodatni pogoj: trajanje

zakonske za{~ite),
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– za tehni~no izbolj{avo 5 let,
– za koristni predlog 1 leto.
Pri predlogih, kjer je gospodarska korist le ocenjena, je

mo‘no nadomestilo dolo~iti v enkratnem znesku za celotno
obdobje upravi~enosti.

f) Podrobnej{a merila za priznavanje inovacij in dolo~a-
nje vi{ine nadomestila se dolo~ijo v podjetni{ki kolektivni
pogodbi ali drugem splo{nem aktu organizacije, kjer se dolo-
~ijo tudi druge oblike spodbujanja in nagrajevanja inovativ-
nosti, kot so na primer:

– stimulacija prijavljenih idej,
– nagrajevanje nerealiziranih inovacijskih predlogov
– omogo~anje dodatnega izobra‘evanja, ekskurzij, obi-

skov sejmov in razstav ipd.,
– nagradni dopust inovatorjem,
– nagrade realizatorjem inovacij.

56. ~len (SKP 47.)
Pripravniki in u~enci na praksi

Delavcu-pripravniku pripada pla~a in drugi osebni pre-
jemki v vi{ini 70% izhodi{~ne pla~e, dolo~ene za ustrezni
tarifni razred, ter povra~ilo stro{kov prevoza na delo in z dela
po tej pogodbi.

U~encem in {tudentom na praksi se za polni delovni ~as
in predviden delovni rezultat obvezne prakse izpla~a pla~ilo
najmanj v vi{ini 15% povpre~ne pla~e v gospodarstvu Re-
publike Slovenije za pretekli mesec.

U~enci in {tudenti na praksi imajo pravico tudi do vseh
dodatkov za opravljeno delo.

U~enci in {tudentje imajo pravico do pla~ila tudi, ~e
prejemajo {tipendijo.

57. ~len (SKP 48.)
Pla~e profesionalnih sindikalnih zaupnikov

Za ~as opravljanja profesionalne funkcije pripada sindi-
kalnemu zaupniku pla~a v vi{ini povpre~ne pla~e za 6. tarifni
razred v podjetju, vendar ne manj, kot jo je prejemal pred
za~etkom opravljanja te funkcije. Pla~a sindikalnega zaupni-
ka je lahko tudi ve~ja po dogovoru z delodajalcem.

Pla~a sindikalnega zaupnika se valorizira z rastjo pla~ v
organizaciji oziroma pri delodajalcu.

Sindikalni zaupnik ima pravico do udele‘be na dobi~ku
v skladu s to pogodbo.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK IN NA^IN
REŠEVANJA SPOROV

58. ~len (SKP 49.)
Pozitivna izvedbena dol‘nost

Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi,
ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvr{evanje te
kolektivne pogodbe in spo{tovanje njenih dolo~b.

59. ~len (SKP 50.)
Negativna izvedbena dol‘nost

Stranki sta dol‘ni opustiti vsako dejanje, ki bi nasproto-
valo izvr{evanju te kolektivne pogodbe.

60. ~len (SKP 51.)
Sklenitev, sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe

Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se za~-
ne na pobudo katerekoli od strank vsaj tri mesece pred prene-
hanjem veljavnosti kolektivne pogodbe.

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spre-
membo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.

Pogodbena stranka, ki ‘eli spremembo oziroma dopol-
nitev kolektivne pogodbe, predlo‘i drugi stranki svojo ute-
meljeno zahtevo v pisni obliki.

Druga stranka se je dol‘na do predloga opredeliti v 30
dneh.

^e druga stranka ne sprejme predloga za spremembo ali
dopolnitev kolektivne pogodbe oziroma se do predloga ne
opredeli v 30 dneh, stranka-predlagateljica za~ne postopek
pred komisijo za pomirjevanje. Dolo~be tretjega, ~etrtega in
petega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za postopek
sklenitve nove kolektivne pogodbe.

61. ~len (SKP 52.)
Re{evanje kolektivnih sporov

Za re{evanje sporov med strankama kolektivne pogod-
be, ki jih ni bilo mogo~e re{iti z medsebojnimi pogajanji, se
ustanovi komisija za pomirjevanje in arbitra‘ni svet.

Velja, da gre za spor med strankama, ~e se ne sporazu-
meta o sklenitvi, spremembi oziroma dopolnitvi kolektivne
pogodbe oziroma o drugih ukrepih za re{evanje spornih pri-
merov.

62. ~len (SKP 53.)
Sestava komisije za pomirjevanje

Delodajalci in delojemalci iz te kolektivne pogodbe
imenujejo vsak po dva ~lana komisije za pomirjevanje.

^lani komisije sporazumno imenujejo predsednika ko-
misije kot petega ~lana iz vrst uglednih znanstvenih, strokov-
nih in javnih delavcev.

63. ~len (SKP 54.)
Za~etek postopka

Postopek pomirjevanja se za~ne na zahtevo katerekoli
stranke.

64. ~len (SKP 55.)
U~inki pomirjevanja

Pomirjevanje velja za neuspe{no, ~e katerakoli stranka
pismeno izjavi, da {teje pomirjevanje za neuspe{no, kakor
tudi, ~e stranka ne imenuje ~lana komisije za pomirjevanje
oziroma, ~e ~lani ne imenujejo predsednika komisije.

Vsak sporazum, ki je dose‘en, mora biti v pisni obliki.
^e je pomirjevanje neuspe{no, odlo~i o spornih vpra{a-

njih arbitra‘ni svet. Sporazum strank v postopku pomirjeva-
nja ali odlo~itev arbitra‘nega sveta dopolnjuje kolektivno
pogodbo oziroma nadome{~a dolo~be kolektivne pogodbe, ki
so z njo v nasprotju.

65. ~len (SKP 55.)
Arbitra‘ni svet sestavljajo trije ~lani in prav toliko na-

mestnikov. Po enega ~lana in njegovega namestnika dolo~ita
pogodbeni stranki sporazumno iz vrst priznanih strokovnja-
kov s podro~ja delovnega prava. V primeru, da ne pride do
sporazuma o dolo~itvi predsednika in namestnika, ju imenuje
organ po zakonu.

Odlo~itev arbitra‘nega sveta obvezuje obe pogodbeni
stranki.

66. ~len (SKP 56.)
Organ za razlago kolektivne pogodbe

Stranki kolektivne pogodbe imenujeta tri~lanski organ
za razlago kolektivne pogodbe, v katerega imenuje vsaka po
enega ~lana, tretjega ~lana pa imenujeta sporazumno.
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67. ~len
Delodajalec je dol‘an sindikatu podjetja in Sindikatu

lesarstva Slovenije na njuno zahtevo posredovati potrebne
podatke za spremljanje izpolnjevanja dolo~il te kolektivne
pogodbe.

V primeru, da se v podjetju kolektivna pogodba ne
izpolnjuje, je podjetje dol‘no omogo~iti sindikatu vpogled v
podatke o {tevilu individualnih pogodb in vi{ini izpla~il pla~
po teh pogodbah.

Nosilci podatkov ne smejo biti v nobenem primeru jav-
no objavljeni.

III. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

68. ~len (SKP 57.)
Dolo~be 29. in 36. ~lena se uporabljajo, dokler ne bo

zaklju~en postopek lastninjenja in postopek uskladitve statu-
sa organizacije oziroma delodajalca z zakonom o gospodar-
skih dru‘bah. S pri~etkom veljavnosti te pogodbe prenehajo
veljati dolo~ila kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list
RS, {t. 14/91).

69. ~len (SKP 58.)
Podjetja so dol‘na uskladiti svoje akte z dolo~ili te

pogodbe v treh mesecih od njene uveljavitve, pri ~emer se
nivo pravic delavcev, dose‘enih pred podpisom te pogodbe,
ne more zni‘ati. ^e svojih aktov ne uskladijo do tega roka
oziroma aktov nimajo, veljajo dolo~ila pano‘ne kolektivne
pogodbe neposredno.

Ljubljana, dne 27. septembra 1995.

Podpisniki

Predstavniki delojemalcev

Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije

Sindikat lesarstva Slovenije –
SINLES

Predsednik
Danilo Vedlin l. r.

Neodvisnost – KNSS –
Konfederacija

novih sindikatov Slovenije
Mirko Zba~nik l. r.

Predstavniki delodajalcev

Gospodarska zbornica Slovenije
Zdru‘enje lesarstva

Predsednik upravnega odbora
Peter Tom{i~ l. r.

Zdru‘enje delodajalcev Slovenije
Sekcija za lesarstvo
Predsednik odbora

Borut Mad‘arevi~ l. r.

K pogodbi so pristopili {e
Konfederacija sindikatov –

PERGAM
Predsednik

Du{an Rebolj l. r.

Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji
kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
dru‘ino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih
pogodb z datumom 23. 10. 1995 pod zap. {t. 17/1 in {t. spisa
121-03-017/95-03.

TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI
LESARSTVA SLOVENIJE

1. Izhodi{~ne pla~e za obdobje julij–september 1995 so
po posameznih tarifnih razredih naslednje:

Tarifni razred Izhodi{~na bruto pla~a v SIT
za poln delovni ~as

I. enostavna dela 1,00 42.474
II. manj zahtevna dela 1,10 46.721

III. srednje zahtevna dela 1,23 52.243
IV. zahtevna dela 1,37 58.189
V. bolj zahtevna dela 1,55 65.835

VI. zelo zahtevna dela 1,85 78.577
VII. visoko zahtevna dela 2,10 89.195

VIII. najbolj zahtevna dela 2,50 106.185
IX. izjemno pomembna, najbolj

zahtevna dela 3,00 127.422

Zneski izhodi{~nih pla~ pri delodajalcu se v podjetju
lahko zni‘ajo do 5% glede na zneske iz prvega odstavka, ~e
bi izpla~ilo pla~ ogrozilo obstoj organizacije oziroma deloda-
jalca (izguba ali ste~aj).

Pristojni organ lahko odlo~i o zni‘anju, ~e si pridobi
soglasje sindikatov pri delodajalcu. Sindikat je dol‘an svojo
odlo~itev podati v roku 10 dni. Zni‘anje lahko traja najve~ 6
mesecev, po tem obdobju pa se lahko podalj{a za enako
obdobje po ponovni pridobitvi soglasja sindikatov.

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~ilo 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.
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3076.

Komisija za razlago splo{ne kolektivne pogodbe za go-
spodarstvo je na podlagi 56. ~lena splo{ne kolektivne pogod-
be za gospodarstvo (Uradni list RS, {t. 39/93) na sejah 5. 5.
1995 in 3. 10. 1995 sprejela

R A Z L A G E
splo{ne kolektivne pogodbe za gospodarstvo

(v nadaljnjem besedilu: SKP)

1. Opredelitev izraza “dru`ina” in “vzdr`evani ~lani”
po 4. to~ki 44. ~lena SKP

V krog dru‘ine {tejemo o‘je dru‘inske ~lane: zakonca,
otroke (zakonske in izvenzakonske) in posvojence, ki jih je
delavec po zakonu o zakonski zvezi dol‘an pre‘ivljati in jih
je dejansko pre‘ivljal.

Kolektivne pogodbe dejavnosti lahko tako opredeljen
krog o‘jih dru‘inskih ~lanov raz{irijo.

2. Prehrana med delom – 1. to~ka 45. ~lena SKP
Splo{na kolektivna pogodba navaja povra~ilo stro{kov

za prehrano med delom v znesku, ki ga dolo~a tarifna priloga.
Obveznost po navedenem ~lenu SKP je s strani delodajalca
izpolnjena tudi, ~e delavcem zagotovi topli obrok.

3. Vi{ina regresa po 3. to~ki tarifne priloge k SKP za
leto 1995

Merilo za obra~un regresa za letni dopust (v vi{ini 70%
ali 100%) povpre~ne mese~ne bruto pla~e v gospodarstvu v
RS je pla~a delavca v mesecu pred izpla~ilom regresa ali pa
nadomestilo pla~e (~e v tem mesecu ni dobil pla~e, pa nado-
mestilo).

4. Pravice delavcev, ki se izobra‘ujejo – 26. ~len SKP
Prosti dnevi pripadajo delavcem, ki jih delodajalec na-

poti na izobra‘evanje in delavcem, ki se izobra‘ujejo v inte-
resu delodajalca, tistim, ki se izobra‘ujejo v lastnem interesu
pa le, ~e je to dogovorjeno s pogodbo po petem odstavku 26.
~lena SKP.

“Obseg delovnega ~asa” se lahko nana{a na oboje: na
proste delovne dneve in na del delovnega ~asa, ki je porab-
ljen za izobra`evanje. ^e je izobra`evanje organizirano med
delovnim ~asom, se ta ~as {teje v delovni ~as, ~e se delavec
izobra`uje ob delu, pa ima pravico do prostih dnevov.

Razlika med izobra‘evanjem, na katerega je delavec
napoten in izobra‘evanjem v interesu delodajalca je v nasled-
njem:

– ~e je delavec napoten na izobra‘evanje, se je dol‘an
izobra‘evati (drugi odstavek 26. ~lena SKP), sicer sledi kot
posledica prenehanje delovnega razmerja po 100. ~lenu za-
kona o delovnih razmerjih, ~e pa se izobra‘uje v interesu
delodajalca, pa se izobra‘uje po lastni iniciativi in ima pravi-
ce, za katere se je dogovoril z delodajalcem po pogodbi, ima
pa tudi pravice iz tretjega in {estega odstavka 26. ~lena SKP.
Po drugi strani ima pravico do pla~ane odsotnosti zaradi
izobra‘evanja, kot tudi pravico do povra~ila stro{kov, pove-
zanih z izobra‘evanjem; ima take pravice kot delavec, ki je
na izobra‘evanje napoten, ~e pa izobra‘evanje odkloni, to
nima za posledico prenehanja delovnega razmerja po zakonu
o delovnih razmerjih;

– po osmem odstavku 26. ~lena SKP je razlika tudi v
roku razporeditve (za delavce, ki so napoteni na izobra‘eva-
nje, je to takoj po kon~anem izobra‘evanju, za tiste, ki se
izobra‘ujejo v interesu delodajalca, pa v roku iz pogodbe).

5. Izpla~ilo v primeru nezakonitega prenehanja delov-
nega razmerja po ~etrtem odstavku 23. ~lena SKP

Komisija za razlago SKP obravnava zahtevke za razla-
go, za katere zaprosijo stranke kolektivne pogodbe oziroma
jih posredujejo stranke kolektivne pogodbe. Sodi{~e pri odlo-
~anju lahko upo{teva razlage oziroma mnenja komisije, pri
tem pa samostojno interpretira dolo~be kolektivne pogodbe.

Dolo~be ~etrtega odstavka 23. ~lena SKP, ki dolo~ajo,
da ima delavec v primeru nezakonitega prenehanja delovne-
ga razmerja pravico do izpla~ila najmanj 6 povpre~nih pla~ v
zadnjih treh mesecih dela, imajo zna~aj pogodbene kazni.
Delavec lahko uveljavlja pogodbeno kazen, ko je z dokon~no
oziroma pravnomo~no odlo~bo ugotovljeno, da je delavcu
nezakonito prenehalo delovno razmerje.

Predsednica
Komisije za razlago

splo{ne kolektivne pogodbe
za gospodarstvo

prof. dr. Polona Kon~ar l. r.

3077.

Na podlagi petega odstavka 23. ~lena zakona o dr‘av-
nem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94) je personalna komi-
sija na 5. seji dne 9. 11. 1995 sprejela

S K L E P
o imenovanju dr‘avnih to‘ilcev na polo‘aj svetnikov

dr‘avnih to‘ilstev

Na polo‘aj svetnikov Dr‘avnega to‘ilstva Republike
Slovenije se imenujejo:

– Vasilij Bernhard, vrhovni dr‘avni to‘ilec Dr‘avnega
to‘ilstva Republike Slovenije,

– mag. Jo‘e Friedl, vrhovni dr‘avni to‘ilec Dr‘avnega
to‘ilstva Republike Slovenije,

– Boris [etina, vrhovni dr‘avni to‘ilec Dr‘avnega to-
‘ilstva Republike Slovenije.

Na polo‘aj svetnika vi{jega dr‘avnega to‘ilstva se ime-
nuje:

– Marijan Bobi~, vi{ji dr‘avni to‘ilec Vi{jega dr‘avne-
ga to‘ilstva v Kopru.

Na polo‘aj svetnikov oziroma svetnic okro‘nega dr‘av-
nega to‘ilstva se imenujejo:

– Janez Palov{nik, okro‘ni dr‘avni to‘ilec Okro‘nega
dr‘avnega to‘ilstva v Kranju,

– Andrej Polak, okro‘ni dr‘avni to‘ilec Okro‘nega dr-
‘avnega to‘ilstva v Kranju,

– Ludvik Gornjec, okro‘ni dr‘avni to‘ilec Okro‘nega
dr‘avnega to‘ilstva v Murski Soboti,

– Savica Pureber, okro‘na dr‘avna to‘ilka Okro‘nega
dr‘avnega to‘ilstva v Ljubljani,

– Milenka @igman, okro‘na dr‘avna to‘ilka Okro‘nega
dr‘avnega to‘ilstva na Ptuju,

– Marjana Armi~ Koro{ec, okro‘na dr‘avna to‘ilka
Okro‘nega dr‘avnega to‘ilstva v Kranju.

[t. 29/95
Ljubljana, dne 15. novembra 1995.

Anton Drobni~ l. r.
Generalni dr‘avni to‘ilec

Republike Slovenije
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ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

S T A T U T A R N I  S K L E P
o omejevanju reje in posedovanja psov

1. ~len
V skladu z ‘e sprejetimi sklepi Ob~inskega sveta ob~ine

Borovnica se na celotnem obmo~ju Ob~ine Borovnica ome-
juje reja in posedovanje psov.

2. ~len
Dovoljena je reja oziroma posedovanje najve~ treh psov

v starosti nad tri mesece na gospodinjstvo. Lastniki morajo
imeti ustrezna potrdila o obveznih preventivnih cepljenjih
‘ivali.

3. ~len
Kontrolo nad izvr{evanjem tega sklepa vr{i Ministrstvo

za kmetijstvo, Republi{ka veterinarska in{pekcija, izpostava
Vrhnika.

4. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v uradnem glasilu,

uporablja pa se do ureditve teh vpra{anj z odlokom o javnem
redu in miru oziroma s posebnim odlokom.

Borovnica, dne 29. junija 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Borovnica
Anton Kr‘i~ l. r.

BOROVNICA

3078.

Na podlagi statuta Ob~ine Borovnica (Na{ ~asopis, ma-
rec 1995) je Ob~inski svet ob~ine Borovnica na 9. seji dne
21. 9. 1995 sprejel

S K L E P
o povpre~ni gradbeni ceni stanovanj, povpre~nih

stro{kih komunalnega urejanja zemlji{~ in vrednosti
stavbnih zemlji{~ v Ob~ini Borovnica

1. ~len
Povpre~na gradbena cena za 1 m² stanovanjske povr{i-

ne, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti je bila na dan
31. 12. 1994 na obmo~ju Ob~ine Borovnica 83.225 SIT.

2. ~len
Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnih zem-

lji{~ s III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto nase-
ljenosti 150-200 prebivalcev/ha so bili na dan 31. 12. 1994:

– za individualno komunalno rabo 5.323 SIT/m²
– za kolektivno komunalno rabo 6.032 SIT/m².

3. ~len
Vrednost 1 m² stavbnega zemlji{~a (korist) se dolo~i v

odstotkih od povpre~ne gradbene cene stanovanja iz 1. ~lena
tega sklepa z dovoljenim odstopanjem ±25% od izra~unane
vrednosti, in sicer za

a) ureditveno obmo~je naselja Borovnica – 2%,
b) za zemlji{~a, ki so po veljavnih predpisih stavbna in

se nahajajo izven prej navedenega obmo~ja – 1%.

4. ~len
Povpre~na gradbena cena stanovanj, povpre~ni stro{ki

za komunalno urejanje stavbnih zemlji{~ in cene stavbnih
zemlji{~ se revalorizirajo med letom z indeksi za obra~un
razlike v cenah gradbenih storitev, ki jih mese~no objavlja
Zdru‘enje za gradbeni{tvo in IGM pri Gospodarski zbornici
Slovenije.

5. ~len
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 2/5-9-95
Borovnica, dne 21. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Borovnica
Anton Kr‘i~ l. r.

3079.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, {t.
72/93; 6/94 – odlo~ba US RS {t. 45/94 – odlo~ba US RS in
Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95 – odlo~ba US RS) in
statuta Ob~ine Borovnica (Na{ ~asopis, marec 1995) je Ob-
~inski svet ob~ine Borovnica na seji dne 29. 6. 1995 sprejel

HRPELJE-KOZINA

3080.

Na podlagi 108. ~lena statuta Ob~ine Hrpelje-Kozina
(Uradni list RS, {t. 33/95) je Ob~inski svet ob~ine Hrpelje-
Kozina na 9. redni seji dne 13. 10. 1995 sprejel

O D L O ^ B O

I
1. parc. {t. 3119 – dr‘avna cesta,
2. parc. {t. 3093/1 – cesta I/2a – 31.911 m²,
3. parc. {t. 3093/2 – pot – va{ki prostor – 1.510 m²,
4. parc. {t. 3093/3 – pot – 370 m²,
ki so vpisane v vlo‘. {t. 283, k.o. Materija se ustanovijo

kot javno dobro.

II
Zoper to odlo~bo ni prito‘be, mo‘en pa je sodni spor, ki

ne zadr‘i izvr{itve te odlo~be.

[t. 186
Hrpelje-Kozina, dne 13. oktobra 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.
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KR[KO

3081.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, 72/93, 57/94 in 14/95), 16. ~lena za~asnega statu-
tarnega akta Ob~ine Kr{ko ter na predlog ‘upana je ob~inski
svet na seji dne 30. 3. 1995 sprejel

O D L O K
o za~asni organizaciji in delovnih podro~jih Ob~inske

uprave ob~ine Kr{ko

1. ~len
Ob~inska uprava je organ ob~ine, ki opravlja njene

upravne naloge.
Ob~inska uprava ima notranje organizacijske enote.

2. ~len
Delo ob~inske uprave vodi in koordinira tajnik ob~ine.

Za delo ob~inske uprave je tajnik odgovoren ‘upanu.

3. ~len
Ob~inska uprava opravlja na delovnih podro~jih, dolo-

~enih s tem odlokom, vse upravne naloge, razen tistih, ki jih
po zakonu opravljajo drugi organi.

Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje predpisov za izvr{evanje statuta, odlokov ter

drugih splo{nih aktov in odlo~itev ob~inskega sveta, ‘upana
ter ostalih organov ob~ine,

– izdajanje posameznih upravnih aktov,
– priprava splo{nih aktov, prora~una in zaklju~nega ra-

~una, drugih aktov, poro~il in drugih gradiv za ob~inski svet,
‘upana in druge organe ob~ine,

– upravljanje z ob~inskim premo‘enjem,
– zagotavljanje delovanja ob~inskih javnih slu‘b in nad-

zor nad njihovim izvajanjem,
– pospe{evanje razvoja na podro~ju gospodarstva,

gospodarske infrastrukture in dru‘benih dejavnosti,
– nadzor nad izvajanjem ob~inskih predpisov,
– nadzor nad javnim redom in mirom, komunalno ureje-

nostjo ter ~isto~o in mirujo~im prometom,
– zagotavljanje za{~ite in re{evanja ter po‘arne varnosti.

4. ~len
Ob~inska uprava ima naslednje organizacijske enote:
– urad ‘upana,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za urejanje prostora, varstvo okolja in premo-

‘enjsko pravne zadeve,
– oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
– oddelek za prora~un,
– oddelek za dru‘bene dejavnosti,
– oddelek za splo{ne in tehni~ne zadeve.

5. ~len
Notranjo organizacijsko enoto vodi na~elnik oddelka.

Urad ‘upana vodi tajnik ob~ine.

6. ~len
Urad ‘upana opravlja:
– strokovne in organizacijske naloge za ob~inski svet in

njegove organe,
– strokovne in organizacijske naloge za ‘upana,
– protokolarne zadeve in zadeve v zvezi s stiki z jav-

nostjo,

– ekonomska, finan~na, pravna ter upravno pravna sve-
tovanja za ‘upana,

– svetovanja v zvezi z gospodarjenjem in upravljanjem
ob~inskega premo‘enja,

– naloge na podro~ju za{~ite in re{evanja ter po‘arnega
varstva,

– nadzor nad izvr{evanjem ob~inskih predpisov na po-
dro~ju komunalne urejenosti in izvajanju predpisov ter jav-
nim redom in mirom,

– svetovanja v zvezi z investicijami, financiranimi s
sredstvi prora~una ob~ine,

– vodenje izvr{evanja nalog ob~inskih skladov,
– opravlja ostale naloge iz pristojnosti ob~ine, ki niso v

pristojnosti notranjih enot ob~inske uprave in organov ob~i-
ne.

7. ~len
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja:
– pripravo programov za pospe{evanje razvoja posa-

meznih dejavnosti gospodarstva (malo gospodarstvo, obrt,
gostinstvo – turizem, kmetijstvo),

– pripravo posebnih programov po posameznih obmo~-
jih ob~ine,

– spremljanje izvajanja, usklajevanje dela ter priprava
poro~il o izvajanju sprejetih programov,

– nudenje strokovne pomo~i posameznim razvojno po-
membnej{im nosilcem razvoja ob~ine,

– zbiranje, urejanje in obdelava statisti~nih podatkov,
pomembnih za ob~ino,

– izdelovanje poro~il in informacij, potrebnih za nadalj-
nje odlo~anje in sprejemanje ukrepov na nivoju ob~ine,

– pripravo predpisov s podro~ja pospe{evanja razvoja
gospodarstva ob~ine,

– opravljanje upravnih zadev s podro~ja malega gospo-
darstva, obrti, gostinstva – turizma in kmetijstva v skladu s
predpisi,

– pridobivanje, urejanje in opremljanje stavbnih zem-
lji{~,

– pripravo ob~inskega stanovanjskega programa in so-
delovanje pri na~inu zagotavljanja sredstev v prora~unu za
njegovo izvajanje,

– pripravo in izvajanje socialnih programov na stano-
vanjskem podro~ju, predvsem zagotavljanje socialnih stano-
vanj,

– strokovno pomo~ svetu za varstvo pravic najemnikov,
– izdelavo aktov za dolo~itev kriterijev in izvedbo po-

stopka dodeljevanja socialnih, slu‘benih in kadrovskih sta-
novanj,

– pripravo programa, ustreznih aktov in izvedbo po-
stopka dodeljevaja poslovnih stavb in poslovnih prostorov,

– izvajanje finan~nih opravil na stanovanjskem podro~ju,
– opravljanje strokovnih del za stanovanjski sklad,
– izvajanje nadzora nad delom upravnikov stanovanj-

skih stavb, stanovanj, poslovnih stavb in poslovnih prostorov
ter sodelovanje in potrjevanje programov vzdr‘evanja na tem
podro~ju,

– druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

8. ~len
Oddelek za urejanje prostora, varstvo okolja in premo-

‘enjsko pravne zadeve opravlja:
– vodenje evidenc in upravljanje z ob~inskim premo‘e-

njem,
– pripravo gradiv za program priprave prostorsko izved-

benih aktov,
– skrb za izpolnitev pogojev, ki jih dolo~ajo ustrezni

organi, organizacije in skupnosti za pripravo prostorsko iz-
vedbenih aktov;
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– organizacijo priprav prostorsko izvedbenih aktov in
sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag zanje,

– skrb za razgrnitev strokovnih re{itev in osnutkov pro-
storskih izvedbenih aktov ter dajanje pojasnil o re{itvah os-
nutka prostorskega izvedbenega akta na javnih obravnavah,

– sodelovanje pri pridobivanju soglasij k prostorskim
izvedbenim aktom,

– pripravo lokacijske dokumentacije ter pridobivanje us-
treznih soglasij,

– strokovno pomo~ pri zadevah urejanja prostora,
– informiranje ob~anov o mo‘nih lokacijah za graditev

in druge posege v prostor ter informiranje v zvezi z urejanjem
prostora,

– zbiranje, evidentiranje ter analiziranje podatkov o
predvideni rabi prostora in o posegih v prostor ter vodenje
evidenc in dokumentacije predpisov in drugih aktov; s kateri-
mi se ureja prostor,

– planiranje in spremljanje izvajanja nalog na podro~ju
varstva okolja,

– spremljanje stanja – monitoring,
– pripravo predpisov s podro~ja varstva okolja,
– druge naloge skladno z zakoni in drugimi predpisi.

9. ~len
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo opravlja:
– izdelavo planskih dokumentov na podro~ju gospodar-

ske infrastrukture,
– kontaktiranje z ministrstvi in ustreznimi republi{kimi

institucijami za pripravo in izvedbo projektnih nalog,
– pripravo dokumentacije v skladu z razpisi za pridobi-

tev sredstev republike,
– pripravo odlokov, pravilnikov in drugih izvedbenih

aktov na podro~ju gospodarske infrastrukture,
– pripravo in izvedbo postopkov za projektne naloge in

investicije, in sicer:
  – priprava razpisnih pogojev in razpisov,
  – pridobivanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj,
  – vodenje koordinacije za izvedbo projektov,
  – izvedba razpisnega postopka,
  – priprava poro~il za izbor najugodnej{ih ponudnikov;
– nadzor in spremljanje oddanih gradbenih in drugih

del,
– priprava strokovnih osnov, meril in na~inov zagotav-

ljanja sredstev za izpolnjevanje programov na podro~ju pro-
meta in zvez, vodooskrbe, odvajanja in ~i{~enja odplak, pli-
nifikacije, elektrifikacije in javne razsvetljave ter
telekomunikacijskih objektov in naprav,

– nudenje strokovne in finan~ne pomo~i pri sanaciji
posledic elementarnih nesre~,

– organiziranje dobave pitne vode v su{nih obdobjih,
– sodelovnje pri pripravi in pregled pogodb na podro~ju

gospodarske infrastrukture,
– sodelovanje pri nakupu zemlji{~ za infrasturkturne

objekte, vklju~no s sodelovanjem pri pridobivanju soglasij za
posege na zemlji{~ih,

– opravljanje gradbenih cenitev za potrebe ob~ine,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakoni in predpisi.

10. ~len
Oddelek za prora~un
– pripravo ob~inskega prora~una,
– izvr{evanje prora~una,
– nadzor nad porabo prora~unskih sredstev,
– izdelavo premo‘enjske bilance,
– vodenje knjigovodskih evidenc organov ter sklepov

lokalne skupnosti in drugih uporabnikov prora~unskih sred-
stev,

– pripravo poro~il in zaklju~nih ra~unov,
– obra~un in izpla~ilo pla~,
– blagajni{ko poslovanje z ob~ani
– opravljanje drugih nalog, skladno z zakoni in pred-

pisi.

11. ~len
Oddelek za dru‘bene dejavnosti opravlja:
– pospe{evanje razvoja na posameznem podro~ju de-

javnosti v okviru razvojne strategije RS,
– zagotavljanje pogojev za delovanje javnih zavodov

(ustanoviteljske naloge in pravice),
– pripravo letnih planov glede na obseg dejavnosti in

potrebna finan~na sredstva na posameznih podro~jih, ob upo-
{tevanju veljavne zakonodaje in meril resornih ministrstev,

– pripravo srednjero~nih razvojnih planov,
– sodelovanje pri izdelavi posameznih projektov,
– pripravo terminskih planov,
– pripravo odlokov in drugih aktov s podro~ja dru‘be-

nih dejavnosti,
– spremljanje in priprava poro~il o realizaciji letnih pro-

gramov po posameznih podro~jih dejavnosti,
– mese~no usklajevanje podatkov za izra~un pla~ ter

drugih osebih prejemkov za zaposlene v javnih zavodih, ki se
financirajo iz ob~inskega prora~una,

– mese~no pripravljanje odredb za izvajanje sprejetih
finan~nih na~rtov po posameznih podro~jih,

– skrbi za kadrovsko {tipendiranje deficitarnih kadrov s
podro~ja dru‘benih dejavnosti,

– pripravo programov investicij, investicijskega vzdr‘e-
vanja in nabave opreme za javne zavode, katerih ustanovitelj
je ob~ina,

– izvajanje sklepov, navodil, priporo~il resornih mini-
strstev,

– organizacijo priprav ter spremljanje izvajanja progra-
ma O[ za begunce iz BiH,

– pripravo analiz o stanju in dogajanjih na podro~ju
dru‘benih dejavnosti,

– zbiranje, organiziranje ustrezne evidence in obdelava
podatkov za kvalitetno pripravo navedenih gradiv,

– spremljanje zakonodaje in strokovne literature s svo-
jega podro~ja dela,

– podeljevanje koncesij na podro~ju osnovnega
zdravstvenega varstva in lekarni{tva,

– dolo~anje mre‘e javne zdravstvene slu‘be na primarni
ravni,

– zagotavljanje delovanja mrli{ko ogledne slu‘be,
– delo z Romi,
– permanentno sodelovanje z resornimi ministrstvi, jav-

nimi zavodi in drugim okoljem.

12. ~len
Oddelek za splo{ne in tehni~ne zadeve opravlja:
– tehni~ne in druge naloge, ki so potrebne za nemoteno

delovanje ob~inske uprave,
– kadrovske in splo{ne zadeve za potrebe ob~inske up-

rave,
– gospodarjenje in nadzor nad premo‘enjem ob~inske

uprave,
– daje predloge za nabavo in nadomestitev osnovnih

sredstev za potrebe ob~inske uprave,
– pripravlja predloge za odprodajo in najemanje premo-

‘enja, ki je v upravljanju ob~inske uprave,
– skrbi za vzdr‘evanje prostorov in opreme v uporabi

ob~inske uprave,
– opravlja druge servisne ter ostale usluge za potrebe

ob~inske uprave in ostalih pogodbenih koristnikov teh uslug,
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– opravlja nadzor nad javnimi prireditvami in shodi lo-
kalnega obsega in pomena.

13. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave, ki niso na{tete v

~lenih 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12, opravlja tista organizacijska
enota, v katere delovno podro~je spada naloga po svoji nara-
vi. ̂ e je naloga tak{na, da po svoji naravi ne spada v delovno
podro~je nobenega izmed organov iz prej{njega odstavka, jo
opravlja urad ‘upana.

14. ~len
V upravnih stvareh na prvi stopnji iz izvirne pristojnosti

odlo~a na~elnik notranje organizacijske enote, ki lahko za
odlo~anje pooblasti delavca v upravi, ki izpolnjuje z zako-
nom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka in
odlo~anja.

Na~elnik notranje organizacijske enote lahko pooblasti
drugega delavca v upravi, ki izpolnjuje predpisane pogoje za
vodenje upravnega postopka do izdaje odlo~be.

Na drugi stopnji odlo~a o upravnih stvareh iz izvirne
prisotojnosti ‘upan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik
ob~ine.

V upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti odlo~a na
prvi stopnji ‘upan, ki lahko za odlo~anje in vodenje postopka
pooblasti delavca v upravi, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Nadzor nad zakonitostjo upravnih odlo~itev iz pristoj-
nosti ob~ine izvr{uje tajnik ob~ine. @upan lahko za nadzor
pooblasti delavca uprave, ki za to izpolnjuje predpisane po-
goje.

15. ~len
O izlo~itvi na~elnika notranje organizacijske enote pri

odlo~anju v upravnem postopku ali drugega delavca v upravi
odlo~a tajnik ob~ine. O izlo~itvi tajnika ob~ine pri odlo~anju
v upravnem postopku odlo~i ‘upan, o izlo~itvi ‘upana pa
ob~inski svet, ki v tem primeru odlo~i tudi v upravni stvari.

16. ~len
Na~elnike organizacijskih oddelkov in vi{je upravne

delavce imenuje in razre{uje ‘upan na predlog tajnika.
Upravne delavce in strokovno tehni~ne delavce na pred-

log na~elnika sprejema v delovno razmerje tajnik ob~ine.
Vi{jim upravnim delavcem ter delavcem iz drugega

odstavka tega ~lena dolo~i pla~o na predlog tajnika ‘upan.

17. ~len
@upan in tajnik lahko dajeta na~elniku notranje organi-

zacijske enote usmeritve in obvezna navodila za delo. Na~el-
niku enote lahko nalo‘ita, da mora v mejah svojih pristojno-
sti opraviti dolo~eno nalogo in o tem poro~ati.

Na~elnik notranje organizacijske enote mora redno po-
ro~ati tajniku in ‘upanu o izvr{evanju nalog enote in o vseh
pomembnej{ih vpra{anjih s svojega delovnega podro~ja.

18. ~len
Tajnik ob~inske uprave ima polo‘aj funkcionarja in se

zanj smiselno uporabljajo dolo~be zakona o funkcionarjih v
dr‘avnih organih.

19. ~len
Za delavce v ob~inski upravi se smiselno uporabljajo

dolo~be zakona o delavcih v dr‘avni upravi, kot tudi smisel-
no dolo~be uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizaci-
jo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.

O disciplinski odgovornosti delavcev v ob~inski upravi
odlo~a tajnik, na drugi stopnji pa ‘upan.

20. ~len
Ob~inska uprava na podlagi na~rta delovnih mest v

ob~inski upravi prevzame od ob~inskih upravnih organov
biv{e ob~ine delavce, ki opravljajo naloge iz delovnega po-
dro~ja ob~inske uprave.

21. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v uradnem glasilu,

uporablja pa se od 31. 3. 1995 dalje. Odlok velja do sprejema
odloka o organizaciji in delovnih podro~jih ob~inske uprave.

[t. 1-014-2/95
Kr{ko, dne 31. marca 1995.

Predsedujo~i
Ob~inskemu svetu

ob~ine Kr{ko
Danilo Siter l. r.

LENART

3082.

Na podlagi 9. in 49. ~lena statuta Ob~ine Lenart (Uradni
list RS, {t. 33-1619/95) ter 109. zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, {t. 72-2630/93, 7-310/94 in 33-1353/94) je
Ob~inski svet Ob~ine Lenart na seji dne 7. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o sestavi in {tevilu ~lanov organov krajevnih skupnosti
in o dolo~itvi volilnih enot za volitve organov krajevnih

skupnosti v Ob~ini Lenart

1. ~len
V Ob~ini Lenart so v skladu z 9. ~lenom statuta Ob~ine

Lenart ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Benedikt,
Cerkvenjak, Lokavec, Lenart, Jurovski Dol, Sv. Ana v Slov.
goricah, Sv. Trojica v Slov. goricah in Voli~ina.

2. ~len
Organi krajevne skupnosti so:
– zbor krajanov in
– svet krajevne skupnosti.

3. ~len
Sveti krajevnih skupnosti {tejejo 9 ~lanov razen sveta

Krajevne skupnosti Lenart, ki {teje 11 ~lanov in sveta Kra-
jevne skupnosti Lokavec, ki {teje 5 ~lanov.

4. ~len
^lani svetov krajevnih skupnosti se volijo po ve~in-

skem na~elu. ^lane sveta volijo volivci, ki imajo volilno
pravico v volilnih enotah na obmo~ju katerih bivajo.

5. ~len
Kandidatne liste za ~lane svetov krajevnih skupnosti

lahko {tejejo toliko kandidatov kot se jih voli v posamezni
volilni enoti.

6. ~len
Kandidati za ~lane svetov krajevnih skupnosti se volijo

v naslednjih volilnih enotah:
Krajevna skupnost Benedikt:
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1. volilna enota za naselja: Benedikt in Sp. Ro~ica, voli
se 3 kandidate

2. volilna enota za naselja: Drvanja, Ihova, Sp. Ba~kova
in Trstenik, voli se 3 kandidate

3. volilna enota za naselja: Obrat, Štajngrova, @enjak,
Lo~ki vrh, Negovski vrh, Stara gora, Trotkova in Sv. Trije
kralji, voli se 3 kandidate.

Krajevna skupnost Cerkvenjak:
1. volilna enota za naselja: Andrenci, Pe{~eni vrh, Ka-

drenci, Stanetinci, Cerkvenjak in Cenkova, voli se 3 kandida-
te

2. volilna enota za naselja: Vanetina, ^agona in Bren-
gova, voli se 2 kandidata

3. volilna enota za naselja: Cogetinci, Grabono{ki vrh,
Ivanjski vrh in Komarnica, voli se 2 kandidat

4. volilna enota za naselja: Smolinci in @upetinci, voli
se 2 kandidata.

Krajevna skupnost Jurovski Dol:
1. volilna enota za naselja: Zg. Partinje in Varda, voli se

3 kandidate
2. volilna enota za naselja: Jurovski Dol in Malna, voli

se 3 kandidate
3. volilna enota za naselja: Sp. Gasteraj, Sr. Gasteraj in

Zg. Gasteraj, voli se 2 kandidata
4. volilna enota za naselja: @itence, voli se 1 kandidat
Krajevna skupnost Lokavec:
1. volilna enota za naselje: Lokavec in Ro‘engrunt, voli

se 5 kandidatov
Krajevna skupnost Lenart:
1. volilna enota za naselje: Lenart – sever, voli se 3

kandidate
2. volilna enota za naselje: Lenart – jug, voli se 3

kandidate
3. volilna enota za naselje: Lormanje, Šetarova in Rade-

hova, voli se 1 kandidat
4. volilna enota za naselje: Sp. Por~i~, Zg. @erjavci in

Sp. @erjavci, voli se 2 kandidata
5. volilna enota za naselje: Hrastovec, Vini~ka vas,

Mo~na, Sp. Partinje in Zamarkova, voli se 2 kandidata
Krajevna skupnost Sv. Ana v Slov. Goricah
1. volilna enota za naselje: Dra‘en vrh in Zg. Š~avnica,

voli se 3 kandidate
2. volilna enota za naselje: Kremberk, Ledinek in @ice,

voli se 3 kandidate
3. volilna enota za naselje: Froleh, Krivi vrh, Sv. Ana,

Zg. Ba~kova in Zg. Ro~ica, voli se 3 kandidate.
Krajevna skupnost Sv. Trojica v Slov. Goricah
1. volilna enota za naselje: Sv. Trojica, voli se 2 kandi-

data
2. volilna enota za naselje: Zg. Por~i~, voli se 2 kandi-

data
3. volilna enota za naselje: Osek, voli se 1 kandidat
4. volilna enota za naselje: Go~ova, voli se 1 kandidat
5. volilna enota za naselje: Sp. Senarska, Sp. Verjane,

Zg. Senarska in Zg. Verjane, voli se 3 kandidate
Krajevna skupnost Voli~ina
1. volilna enota za naselje: Sp. Voli~ina in Zg. Voli~ina,

voli se 3 kandidate
2. volilna enota za naselje: Selce, Rogoznica, Stra‘e in

Dolge njive, voli se 3 kandidate
3. volilna enota za naselje: Zavrh, ^rmljen{ak, Nadbi-

{ec in Graden{ak, voli se 3 kandidate.

7. ~len
Predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupno-

sti izvoli svet krajevne skupnosti izmed sebe z absolutno
ve~ino.

8. ~len
Volilna opravila se opravijo v skladu z dolo~ili zakona

o lokalnih volitvah, zakona o volitvah v dr‘avni zbor (Uradni
list RS, {t. 44-2068/92) in zakona o volilni kampaniji (Uradni
list RS, {t. 62-2109/94).

9. ~len
Volitve v organe krajevnih skupnostih vodi ob~inska

volilna komisija.
Za izvedbo volitev v organe krajevnih skupnostih se

ustanovijo krajevne volilne komisije, ki opravijo delo za vse
volilne enote v krajevni skupnosti. Volitve na voli{~ih opra-
vijo tri~lanski volilni odbori.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06111-8/95-1
Lenart, dne 7. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

3083.

Na podlagi 10. in 80. ~lena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, {t. 32/93), 17. alinee drugega odstavka 21.
~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93,
6/94 – odlo~ba ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I-13/94-95, 45/94
– odlo~ba ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I-144/94-18, Uradni
list RS, {t. 57/94 in 14/95), v zvezi s petim odstavkom 25.
~lena zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 22/83, 42/85,
47/87, 5/90 ter Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93) in
21. ~lena statuta Ob~ine Lenart (Uradni list RS, {t. 33-1619/
95) je Ob~inski svet ob~ine Lenart na 9. seji dne 7. 11. 1995
sprejel

O D L O K
o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov

1. ~len
Odlok dolo~a vi{ino, na~in obra~unavanja in pla~evanja

takse za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov v Ob-
~ini Lenart zaradi posegov v okolje, ki zmanj{ujejo njegovo
rabo in kvaliteto.

2. ~len
(Zavezanci)

Zavezanci za pla~ilo takse so ob~ani – gospodinjstva,
podjetniki in pravne osebe za katere velja obveznost o pri-
klju~itvi v sistem ravnanja z odpadki skladno z odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki na obmo~ju Ob~ine Lenart
(Uradni list RS, {t. 58-2742/95).

3. ~len
(Osnova za dolo~anje vi{ine takse)

Obra~unska osnova za dolo~anje vi{ine takse za:
a) ob~ane – gospodinjstva je:
– {tevilo in volumen postavljene posode,
b) podjetnike in pravne osebe je:
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– m3 odpeljanih odpadkov ({tevilo in volumen postav-
ljene posode oziroma kontejnerja),

– m2 poslovne povr{ine.

4. ~len
(Vi{ina takse)

Taksa za komunalne odpadke na mesec zna{a:
– za ob~ane – gospodinjstva:
– recikla‘na PVC vre~a 200 SIT
– 20 l posoda 200 SIT
– 240 l posoda 400 SIT
– 770 l posoda 1.300 SIT
– 1100 l posoda 1.800 SIT
– za podjetnike in pravne osebe 1.000 SIT/m3

20 SIT/m2 poslovne povr{ine.
Podjetniki in pravne osebe, kateri odlagajo odpadke v

samostojno posodo za odpadke, pla~ujejo takso po {tevilu in
volumnu posode oziroma {tevilu in volumnu kontejnerja.

Podjetniki in pravne osebe, kateri ne odlagajo odpadkov
v samostojno posodo oziroma kontejner za odpadke, temve~
odpadke odlagajo v skupno posodo oziroma kontejner, z
drugimi povzro~itelji pla~ujejo takso po povr{ini poslovnega
prostora.

Ob~inski svet ob sprejemanju letnega prora~una za po-
trebe financiranja programa komunalnih odpadkov dolo~i
vi{ino takse z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka
o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov.

5. ~len
(Obra~unavanje takse)

Takso obra~unava izvajalec javne slu‘be ravnanja z
odpadki na osnovi podatkov o zavezancih.

Izvajalec javne slu‘be, ki obra~unava takso, mora zbra-
na sredstva nakazati na lo~eni eviden~ni ra~un prora~una
ob~ine Lenart do 10. v mesecu za pretekli mesec.

6. ~len
Zbrana sredstva so prihodek prora~una ob~ine. Sredstva

so namenska in se koristijo za program ravnanja s komunal-
nimi odpadki in za financiranje izgradnje deponije.

7. ~len
Upravljalec sredstev zbranih po tem odloku bo ob~in-

skemu svetu enkrat letno poro~al o prihodkih in porabi teh
sredstev.

Ob~inski svet poobla{~a Odbor za gospodarsko infra-
strukturo, urbanizem, okolje in prostor za nadzor nad upora-
bo sredstev zbranih v tem odloku ter za spremljanje in izvaja-
nje programa ravnanja s komunalnimi odpadki.

8. ~len
(Kazenske dolo~be)

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekr{ek
pravna oseba in podjetnik, ~e ne izpolnjuje obveznosti pla~ila
takse za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov dolo-
~ene v 4. ~lenu tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe ali podjetnika, ki stori prekr{ek iz
prvega odstavka tega ~lena.

Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje ob~an, ki je
storil prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

9. ~len
(Nadzor nad izvajanjem dolo~b)

Nadzor nad izvajanjem dolo~b tega odloka opravlja ko-
munalni in{pektor oziroma komunalni nadzornik Ob~ine Le-
nart ali poobla{~ena druga komunalna in{pekcija.

10. ~len
(Prehodne dolo~be)

Do sprejema odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o taksah za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov
za teko~e leto se taksa v teko~em letu obra~unava v enaki
vi{ini kot v predhodnem letu.

11. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, taksa pa se obra~unava od 1. 1. 1996.

Št. 353-13/95
Lenart, dne 14. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

3084.

Na podlagi 9. ~lena statutarnega sklepa Ob~ine Lenart,
sprejetega dne 17. januarja 1995 ter 27., 39. in 43. ~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, 47/93, 52/93, 56/93 in 71/93) je Ob~inski svet ob~ine
Lenart na seji dne 6. junija 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi zazidalnega na~rta dela industrijske cone v

Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Sprejme se sprememba zazidalnega na~rta dela indu-

strijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior,
ki ga je izdelal Urbis d.o.o. Maribor pod {tevilko projekta
3R39-3/94 v maju 1995 in je sestavni del tega odloka.

Sprememba zazidalnega na~rta vsebuje:
1. Tekstualni del:
– tehni~no poro~ilo
– soglasja in mnenja
– besedilo odloka.
2. Kartografski del:
– grafi~ne priloge.

II. MEJA OBMO^JA OBDELAVE

2. ~len
Obmo~je spremembe zazidalnega na~rta zajema obmo~-

je, ki je na zahodu omejeno z Obrtno ul. parc. {t. 136/2, nato
se meja lomi proti vzhodu v podalj{ku Strme poti in pre~ka
parc. {t. 578/3, 135, 133/3, 133/4 in sega do parc. {t. 130.
Proti severu poteka meja ob parc. {t. 130, nato se lomi proti
zahodu in pre~ka parc. {t. 132/1, 133/4, 133/3, 810/2 in 133/1
do Obrtne ulice, vse k.o. Lenart.
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III. NAMEMBNOST OBMO^JA

3. ~len
Sprememba zazidalnega na~rta je izdelana na podlagi

spremenjenih potreb po manj{ih obrtnih dejavnostih in zmanj-
{evanju potreb po {irjenju ve~jih industrijskih obratov. V
prvotnem zazidalnem na~rtu je bilo obmo~je namenjeno in-
dustriji.

Predlog spremembe zazidalnega na~rta na obravnava-
nem obmo~ju je ureditev ve~jega avtomehani~nega servisa s
prodajo osebnih avtomobilov in objekta za potrebe obrtnih
delavnic razli~nih dejavnosti. Podrobna namembnost v tej
fazi ni opredeljena. Del obmo~ja je zato predviden kot rezer-
vat, kjer v tej fazi ostaja zelena povr{ina.

IV. POGOJI ZA URBANISTI^NO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

4. ~len
Kompleks A:
Predvidena je gradnja dveh objektov v masivni izvedbi,

podol‘ne oblike po situaciji, eta‘nost P in P + M, streha
dvokapnica z naklonom 40–45°, kritina ope~na. Fasada naj
bo ometana, gladko zaribana z vertikalnimi poudarki (opa‘,
{ivi ipd.).

Kompleks B:
Predvideni objekt je v obliki ~rke L, eta‘nost P + M, do

P + 1 + M na vzhodni strani. Mo‘na je fazna izgradnja,
vendar naj ima objekt v kon~ni fazi enovit izgled. Vsi arhi-
tektonski elementi morajo odra‘ati enotno podobo in avtoh-
tono oblikovanje. Streha je dvokapna, strma, naklon 40–45°,
kritina ope~na. Uporaba lesenih elementov pokon~ne struk-
ture.

V. TOLERANCE

5. ~len
S spremembo zazidalnega na~rta so dolo~eni maksimal-

ni mo‘ni tlorisni in vi{inski gabariti objektov. Mo‘na so
minimalna odstopanja proti jugu in zahodu, vendar najve~ do
10% tlorisne povr{ine.

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE

6. ~len
Pogoji za realizacijo prometnega in komunalnega ureja-

nja znotraj meje zazidalnega na~rta so:
– izgradnja podalj{ka Strme poti do uvoza v kompleks

B v dol‘ini ca. 80 m,
– izvedba priklju~kov,
– ceste in dovozi so asfaltirani,
– parkiri{~a se zagotovijo ob obstoje~i cesti in znotraj

posameznih kompleksov,
– manipulacijske povr{ine je potrebno odvodnjavati v

kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj,
– izgradnja vodovodnega omre‘ja in priklju~itev objek-

tov na vodovodno omre‘je,
– izgradnja vodotesnega kanalizacijskega omre‘ja,
– izgradnja PTT omre‘ja,
– zagotoviti odvoz odpadkov,
– za vse komunalne naprave in napeljave ter cestno

omre‘je je potrebno izdelati izvedbene projekte,
– minimalni vertikalni odmik med vodovodom in kana-

lizacijo je 0,50 m, minimalni horizontalni odmik je 3,00 m.

Kolikor teh odmikov ni mo‘no dose~i, je potrebno vodovod-
ne cevi za{~ititi s cevno oblogo ali glinenim nabojem.

VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA
NA^RTA

Varstvo naravne in kulturne dedi{~ine, krajinskih
zna~ilnosti in dobrin splo{nega pomena

7. ~len
Na obmo~ju spremembe zazidalnega na~rta ni evidenti-

ranih varovanih objektov naravne in kulturne dedi{~ine.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih

objektov, prometnih povr{in in komunalnih vodov, je treba
uporabiti za ureditev zelenih povr{in in nasipov.

Varovanje in izbolj{anje bivalnega in delovnega okolja

8. ~len
Predvidena je gradnja individualnih kotlovnic na lahko

kurilno olje (plin).

9. ~len
Urbanisti~no-arhitektonska zasnova omogo~a dovoz ur-

gentnih vozil. Predvidena je gradnja hidrantnega omre‘ja.

10. ~len
Funkcionalna zemlji{~a objektov bodo urejena kot zele-

nice, zasajene z okrasnim in avtohtonim drevjem in grmovni-
cami.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

11. ~len
Pogoje za temeljenje mora predpisati geolog.

12. ~len
Pri izvajanju zazidalnega na~rta in gradnji ter uporabi

objektov morajo investitorji upo{tevati:
– odlo~be lokacijskega in gradbenega dovoljenja,
– spreminjanje namembnosti povr{in ni dovoljeno.

IX. KON^NE DOLO^BE

13. ~len
Poleg dolo~il tega odloka je treba upo{tevati pogoje iz

soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. ~lena tega odloka.

14. ~len
Sprememba zazidalnega na~rta je stalno na vpogled

ob~anom, podjetjem in zavodom na Ob~ini Lenart in Urbisu
d.o.o. Maribor.

15. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja prostorska

in{pekcija.

16. ~len
Z uveljavitvijo tega odloka se v obmo~ju, ki ga zajema

ta odlok, spremeni osnovni zazidalni na~rt, ki je bil sprejet z
odlokom o zazidalnem na~rtu dela industrijske cone v Lenar-
tu za podjetja Klemos, Livarna in Unior (Uradni list SRS, {t.
6/88).
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Za ostalo obmo~je, ki ga ta odlok ne zajema, ostane {e
naprej v veljavi osnovni zazidalni na~rt.

17. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350-10/87
Lenart, dne 6. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Lenart
Milan Gumzar l. r.

6. ~len
Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 12. ~lena,

tako da glasi:
“Po pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin potrebnih za

delo javnega zavoda ter o oddajanju nepremi~nin v najem, za
dobo dalj{o od enega leta, odlo~a ob~inski svet.”

7. ~len
Spremeni se 14. ~len, tako da glasi:
“Zavod se lahko s soglasjem ob~inskega sveta povezuje

z drugimi zavodi v skupnost zavodov za opravljanje skupnih
zadev opredeljenih s statutom zavoda.”

8. ~len
Spremeni se  prvi odstavek 16. ~lena, tako da glasi:
“Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Ob~inskega

sveta ob~ine Litija.”

9. ~len
Do uskladitve  statuta zavoda, zavod uporablja veljavni

statut zavoda, razen dolo~il, ki so v nasprotju s statutom
ob~ine in tem odlokom.

10. ~len
Ob~inski svet  ob~ine Litija mora v roku 30 dni po

uveljavitvi tega odloka imenovati predstavnike ustanovitelja
v svet zavoda.

11. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 501-1/95-08
Litija, dne 19. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Franci Rokavec l. r.

3086.

Na podlagi 15. ~lena statuta Ob~ine Litija (Uradni list
RS, {t. 41/95) in zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, {t.
18/94) je Ob~inski svet ob~ine Litija na 12. seji dne 19. 10.
1995 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi in spremembi odloka o ustanovitvi ~asopisa

Glasilo ob~anov

1. ~len
Spremeni se odlok o ustanovitvi ~asopisa Glasilo ob~a-

nov (Uradni list SRS, {t. 33/90), tako da 1. ~len po novem
glasi:

“Z odlokom o ustanovitvi ~asopisa Glasilo ob~anov (v
nadaljevanju: Glasilo ob~anov) Ob~ina Litija kot njegov iz-
dajatelj dolo~a:

– temeljne cilje in programsko zasnovo Glasila ob~a-
nov,

– imenovanje in naloge odgovornega urednika ter ured-
ni{tva,

LITIJA

3085.

Na podlagi 15. in 74. ~lena statuta Ob~ine Litija (Uradni
list RS, {t. 41/95) je Ob~inski svet ob~ine Litija na 12. seji
dne 19. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Zdravstveni dom Litija

1. ~len
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom

Litija (Uradni list RS, {t. 4/91) se spremeni 1. ~len, tako da
glasi:

“Ob~ina Litija, Jerebova 14, Litija kot ustanovitelj usta-
navlja s tem odlokom javni zavod, ki je poobla{~en v skladu
z zakonom za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva za
obmo~je ob~ine.”

2. ~len
Spremeni se drugi odstavek 4. ~lena, tako da glasi:
“Svet zavoda {teje 9 ~lanov, od katerih so:
– trije ~lani predstavniki delavcev Zdravstvenega doma,

ki jih izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem,
– trije ~lani predstavniki ustanoviteljev, ki jih imenuje

Ob~inski svet ob~ine Litija,
– in trije ~lani iz strani predstavnikov uporabnikov, ki

jih imenuje Ob~inski svet ob~ine Litija.

3. ~len
Spremeni se tretji odstavek 4. ~lena, tako da glasi:
“^lani sveta zavoda se imenujejo za mandatno obdobje

{tirih let in so po preteku tega obdobja lahko ponovno imeno-
vani, vendar nih~e ne more biti imenovan v svet zavoda ve~
kot dvakrat zaporedoma.”

4. ~len
Doda se nov ~etrti odstavek 4. ~lenu, tako da glasi:
“Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik je ime-

novan izmed ~lanov sveta zavoda.”
^etrti odstavek 4. ~lena postane peti odstavek tega ~lena.

5. ~len
Spremeni se 7. ~len, tako da glasi:
“Direktorja zavoda imenuje in razre{uje svet zavoda s

soglasjem Ob~inskega sveta ob~ine Litija.”
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– sestavo in naloge poravnalnega odbora,
– vire in na~in financiranja Glasila ob~anov.”

2. ~len
Spremeni se 3. ~len, tako da glasi:
“Glasilo ob~anov je informativno glasilo Ob~ine Litija

in njenih organov. Praviloma izhaja enkrat mese~no.
Ob~ina Litija, Jerebova 14, Litija, kot izdajatelj Glasila

ob~anov skrbi za:
– zbiranje in urejanje prispevkov za objavo v Glasilu

ob~anov,
– organizacijo in zagotavljanje materialnih in drugih

pogojev za uredni{ko in novinarsko delo,
– sodelovanje pri grafi~ni pripravi,
– sodelovanje s tiskarno,
– organizacijo slu‘be ekspedita ter
– tajni{ka in finan~na opravila za Glasilo ob~anov.”

3. ~len
^rtata se 4. in 5. ~len odloka.

4. ~len
Dosedanji 6. ~len postane novi 4. ~len, tako da glasi:
“Odgovorni urednik je za uresni~evanje programske za-

snove Glasila ob~anov odgovoren ob~inskemu svetu.
Odgovorni urednik sodeluje z odgovornim v ob~inski

upravi za informiranje in zagotavlja smotrno organizacijo
dela, vodi, usklajuje, usmerja in razporeja delo ~lanov ured-
ni{tva in novinarjev ter skrbi za zagotavljanje potrebnih ka-
drov.”

5. ~len
Dosedanji 7. ~len postane novi 5. ~len, tako da glasi:
“Odgovornega urednika imenuje in razre{uje ob~inski

svet za dobo {tirih let na predlog komisije za mandatna
vpra{anja, volitve in imenovanja.

Za odgovornega urednika Glasila ob~anov je lahko ime-
novan, kdor izpolnjuje z zakonom o javnih glasilih predpisa-
ne pogoje.”

6. ~len
Dosedanji 8. ~len postane novi 6. ~len, tako da glasi:
“Uredni{tvo {teje pet ~lanov; po polo`aju je ~lan ured-

ni{tva tudi odgovorni urednik. O sestavi uredni{tva se odlo~a
na predlog odgovornega urednika ter ob mnenju komisije za
mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja. Uredni{tvo ime-
nuje in razre{uje ob~inski svet za dobo {tirih let.

Na predlog uredni{tva lahko eden izmed ~lanov ured-
ni{tva ali odgovori urednik svojo funkcijo opravlja profesio-
nalno in z izdajateljem sklene delovno razmerje za opravlja-
nje del in nalog novinarja – urednika.”

7. ~len
Dosedanji 9. ~len postane postane novi 7. ~len, tako da

glasi:
“Za re{evanje spornih vpra{anj v zvezi z izvajanjem

programske zasnove in uredni{ke politike ter polo`ajem ~la-
nov uredni{tva se imenuje poravnalni odbor Glasila ob~anov,
ki ga sestavljajo:

– trije predstavniki iz strani izdajatelja, ki jih imenuje
ob~inski svet,

– trije predstavniki iz strani uredni{tva, ki jih imenuje
uredni{tvo.

Predstavniki sporazumno izmed sebe imenujejo predse-
dujo~ega.”

8. ~len
Dosedanji 10. ~len postane novi 8. ~len, tako da  glasi:
“Sredstva za delovanje Glasila ob~anov se lahko zago-

tavljajo z:
– dotacijami iz ob~inskega prora~una,
– ekonomsko propagandnimi storitvami in objavljanjem

drugih pla~anih obvestil.”

9. ~len
Odlok o uskladitvi in spremembi odloka o ustanovitvi

~asopisa Glasilo ob~anov za~ne veljati  petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 619-2/95-08
Litija, dne 19. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Franci Rokavec l. r.

3087.

Na podlagi 15. ~lena in v zvezi z 41. ~lenom statuta
Ob~ine Litija (Uradni list RS, {t. 41/95) je Ob~inski svet
ob~ine Litija na 12. seji dne 19. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o dolo~itvi obmo~ij in imen

krajevnih skupnosti v Ob~ini Litija

1. ~len
V odloku o dolo~itvi obmo~ij in imen krajevnih skupno-

sti v Ob~ini Litija (Uradni list SRS, {t. 20/78) se na koncu
drugega odstavka 3. ~lena beseda “in” nadomesti z vejico ter
doda besedilo “in Konj{ica”.

2. ~len
V 4. ~lenu se dodata  nova dvajseti in enaindvajseti

odstavek, ki se glasita:
“Krajevna skupnost Konj{ica obsega obmo~je, ki ga

omejuje na severu in vzhodu meja Ob~ine Litija z Ob~ino
Zagorje ob Savi. Ju`na meja krajevne skupnosti poteka od
meje Ob~ine Litija z Ob~ino Zagorje ob Savi po katastrski
meji k. o. Konj{ica do ju`ne meje parcele {t. 911 do parcele
{t. 910 k. o. Pol{nik in se nadaljuje po parcelni meji proti
severu do meje parcele {t. 898/1 k.o. Pol{nik, ter proti zahodu
po ju`ni meji parcel {t. 898/1 in 898/2 do parcele {t. 895.

Meja nato poteka preko ceste po meji med parcelo {t.
896/2 in 894 proti zahodu po cesti {t. 2426 do vzhodne meje
parcele {t. 955 in po parcelni meji proti jugu do parcele {t.
2434,  ter proti zahodu po ju‘nih mejah parcel {t. 884, 881,
869 in 861 in se nadaljuje proti jugu po vzhodni meji parcel
{t. 845 in 847 ter proti zahodu po ju‘ni meji parcel {t. 845,
831, 830, 814 in 812.

Meja nato zavije proti severu po zahodnih mejah parcel
{t. 812, 8104, 815, 816, 1107, 1111/2, 1108, 1026/2, 1025,
1024, 1005, 1004, 1002, 1001 in 981/1, ter po severni meji
parcele {t. 981/2 do katastrske meje k.o. Konj{ica po katastr-
ski meji severozahodno do meje med Ob~ino Litija in Ob~ino
Zagorje ob Savi.

Za v prej{njem odstavku navedeno obmo~je KS Konj{i-
ca, se zmanj{a obmo~je KS Pol{nik.”
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3. ~len
Do prvih volitev sveta KS Konj{ica opravlja naloge

sveta KS odbor za ustanovitev KS Konj{ica.

4. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 451-2/95-08
Litija, dne 19. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Franci Rokavec l. r.

3088.

Na podlagi 8. ~lena zakona o preimenovanju in eviden-
tiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, {t. 5/80, 42/86
in 5/90) in pravilnika o dolo~anju imen naselij in ulic ter o
ozna~evanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, {t. 11/80)
in 15. ~lena statuta Ob~ine Litija (Uradni list RS, {t. 41/95),
je Ob~inski svet ob~ine Litija na 12. seji dne 19. 10. 1995
sprejel

O D L O K
o preimenovanju, razdru‘itvi in zdru‘itvi naselij

v Ob~ini Litija

1. ~len
S tem odlokom se:
Naselje Gorenji Log se preimenuje v naselje Zgornji

Log.
Naselje Gornje Ravne se razdru‘i v naselje Gornje Rav-

ne in naselje Kumpolje.
Naselje Mala Sela se razdru‘i v naselje Mala Sela in

naselje Tolsti Vrh.
Naselje Pod{entjur se razdru‘i v naselje Pod{entjur in

naselje Pogonik.
Naselje Je‘evec se razdru‘i v naselje Je‘evec in naselje

Dobje.
Naselje Suhadole se razdru‘i v naselje Suhadole in na-

selje Berinjek.
Naselje Dobovica se razdru‘i v naselje Dobovica, nase-

lje Magolnik in naselje Sopota.
Razdru‘i se del naselij ~eplje, Pre‘enjske Njive, Spod-

nje Jelenje in Prevale in zdru‘i v naselje Bistrica.
Naselje Dole pri Litiji se razdru‘i v naselje Dole pri

Litiji in naselje Jelenska Reber.
Naselje Breg pri Litiji se razdru‘i v naselje Breg pri

Litiji in naselje Zagorica.
Razdru‘i se del naselja Zavrstnik in se zdru‘i z nase-

ljem Litija.
Naselje Rib~e se razdru‘i v naselje Spodnje Rib~e in

naselje Zgornje Rib~e.
Naselje Dvor pri Bogen{perku se razdru‘i v naselje

Dvor in naselje Bogen{perk.

2. ~len
Meje novih naselij so razvidne v grafi~nem prikazu

registra obmo~ij teritorialnih enot v merilu 1:5000, ki ga vodi
Obmo~na geodetska uprava Ljubljana, izpostava Litija in je
sestavni del odloka.

3. ~len
V novo nastalih naseljih se stavbe o{tevil~ijo v skladu z

veljavnimi predpisi.

4. ~len
OGU Ljubljana, izpostava Litija izvede vse potrebne

spremembe v evidencah hi{nih {tevilk in registru teritorialnih
enot ter izdela seznam sprememb o o{tevil~bi objektov.

5. ~len
OGU Ljubljana, izpostava Litija naro~i tablice s hi{no

{tevilko. Stro{ke za izdelavo tablic s hi{no {tevilko pla~a
lastnik objekta.

6. ~len
Lastniki oziroma uporabniki o{tevil~enih stavb morajo

namestiti nove hi{ne tablice najkasneje v 30 dneh po prejemu
obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo
name{~ene najve~ eno leto po namestitvi nove tablice.

7. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 451-1/95-08
Litija, dne 19. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Franci Rokavec l. r.

3089.

Na podlagi 15. in  74. ~lena statuta Ob~ine Litija (Urad-
ni list RS, {t. 41/95) je Ob~inski svet ob~ine Litija  na 12. seji
dne 19. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov

na podro~ju vzgoje in izobra‘evanja

1. ~len
V odloku o ustanovitvi javnih zavodov na podro~ju

vzgoje in izobra‘evanja (Uradni list RS, {t. 13/92) se v prvem
stavku 1. ~lena beseda “Skup{~ina ob~ine Litija” nadomesti z
besedo “Ob~ina Litija”.

2. ~len
Spremeni se druga alinea  drugega odstavka 3. ~lena,

tako da glasi:
“– trije ~lani predstavniki ustanoviteljev, ki jih imenuje

Ob~inski svet ob~ine Litija,”.

3. ~len
Spremeni se tretji odstavek 5. ~lena, tako da glasi:
“Ravnatelja imenuje in razre{uje svet zavoda s soglas-

jem ob~inskega sveta.”

4. ~len
Spremeni se tretji odstavek 7. ~lena, tako da glasi:
“Premo`enje zavoda je last ustanovitelja, s katerim

upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga z premi~nim premo-
`enjem, z nepremi~nim premo`enje pa le ob predhodnem
soglasju Ob~inskega sveta ob~ine Litija.”
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5. ~len
Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 9. ~lena, tako

da glasi:
“O pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin potrebnih za delo

javnega zavoda ter o oddajanju nepremi~nin v najem, za
dobo dalj{o od enega leta, odlo~a ob~inski svet.”

6. ~len
Spremeni se drugi odstavek 10. ~lena, tako da  glasi:
“V primeru ra~unovodskega izkaza prese`ka odhodkov

nad prihodki pri opravljanju dejavnosti kot javne slu`be Ob-
~inski svet ob~ine Litija sprejme ustrezne ukrepe za sanacijo
materialno finan~nega poslovanja zavoda, na predlog `upa-
na.”

7. ~len
Spremeni se  drugi odstavek 11. ~lena, tako da glasi:
“Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Ob~inskega

sveta ob~ine Litija.”

8. ~len
Spremeni se 12. ~len, tako da glasi:
“Zavod se lahko s soglasjem Ob~inskega sveta ob~ine

Litija povezuje z drugimi zavodi v skupnost zavodov za
opravljanje skupnih zadev opredeljenih v aktu o ustanovitvi
skupnosti in njenemu statutu.”

9. ~len
Do uskladitve statuta zavoda, zavod uporablja veljavni

statut zavoda, razen dolo~il, ki so v nasprotju s statutom
ob~ine in tem odlokom.

10. ~len
Ob~inski svet ob~ine Litija mora v roku 30 dni po

uveljavitvi tega odloka imenovati predstavnike ustanovitelja
v svet zavoda.

11. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenija.

[t. 601-3/95-08
Litija, dne 19. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Franci Rokavec l. r.

3090.

Na podlagi 15. in 74. ~lena statuta Ob~ine Litija (Uradni
list RS, {t. 41/95) je Ob~inski svet ob~ine Litija na 12. seji
dne 19. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Zavoda za izobra‘evanje in kulturo Litija

1. ~len
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za izo-

bra‘evanje in kulturo Litija (Uradni list RS, {t. 13/92) se v
prvem stavku 1. ~lena besedilo “Skup{~ina ob~ine Litija”
nadomesti z besedilom  “Ob~ina Litija”.

2. ~len
Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 4. ~lena, tako

da glasi:
“Svet zavoda {teje 9 ~lanov, od katerih so:
– trije ~lani predstavniki delavcev, ki jih izvolijo delav-

ci zavoda s tajnim glasovanjem,
– trije ~lani predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje

Ob~inski svet ob~ine Litija,
– en ~lan iz strani sveta star{ev v organizacijski enoti

Glasbena {ola Litija,
– en ~lan iz strani udele‘encev izobra‘evanja odraslih v

organizacijski enoti Ljudska univerza Litija,
– en ~lan iz strani uporabnikov Mati~ne knji‘nice Li-

tija.”

3. ~len
Spremeni se 7. ~len, tako da glasi:
“Direktorja zavoda imenuje in razre{uje svet zavoda s

soglasjem ob~inskega sveta.”

4. ~len
Spremeni se drugi odstavek 11. ~lena, ki po novem

glasi:
“V primeru ra~unovodskega izkaza prese`ka odhodkov

nad prihodki pri opravljanju dejavnosti kot javne slu`be Ob-
~inski svet ob~ine Litija sprejme ustrezne ukrepe za sanacijo
materialno finan~nega poslovanja zavoda, na predlog `upa-
na.”

5. ~len
Spremeni se drugi odstavek 12. ~lena, tako da glasi:
“O pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin potrebnih za delo

javnega zavoda ter o oddajanju nepremi~nin v najem, za
dobo dalj{o od enega leta, odlo~a ob~inski svet.”

6. ~len
Spremeni se 13. ~len, tako da glasi:
“Zavod se lahko s soglasjem Ob~inskega sveta ob~ine

Litija povezuje z drugimi zavodi v skupnost zavodov za
opravljanje skupnih zadev opredeljenih v aktu o ustanovitvi
skupnosti in njenemu statutu.”

7. ~len
Spremeni se drugi odstavek 14. ~lena, tako da glasi:
“Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Ob~inskega

sveta ob~ine Litija.”

8. ~len
Do uskladitve statuta zavoda, zavod uporablja veljavni

statut zavoda, razen dolo~il, ki so v nasprotju s statutom
ob~ine in tem odlokom.

9. ~len
Ob~inski svet ob~ine Litija mora v roku 30 dni po

uveljavitvi tega odloka imenovati predstavnike ustanovitelja
v svet zavoda.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 601-1/95-08
Litija, dne 19. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Franci Rokavec l. r.
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3091.

Na podlagi 15. in 74. ~lena statuta Ob~ine Litija (Uradni
list RS, {t. 41/95) je Ob~inski svet ob~ine Litija na 12. seji
dne 19. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Vzgojnovarstveni zavod Litija

1. ~len
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovars-

tveni zavod Litija (Uradni list RS, {t. 25/94) se spremeni
druga alineja drugega odstavka, 3. ~lena, tako da glasi:

“– trije ~lani predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje
Ob~inski svet ob~ine Litija,”

2. ~len
Spremeni se ~etrti odstavek 3. ~lena, tako da glasi:
“Predsednika sveta zavoda imenuje svet zavoda izmed

~lanov sveta.”

3. ~len
Spremeni se ~etrti odstavek 5. ~lena, tako da glasi:
“Ravnatelja zavoda imenuje in razre{uje svet zavoda s

soglasjem ob~inskega sveta.”

4. ~len
Spremeni se drugi stavek 7. ~lena, tako da glasi:
“O pridobitvi in odtujitvi nepremi~nin potrebnih za delo

javnega zavoda ter o oddajanju nepremi~nin v najem, za
dobo dalj{o od enega leta, odlo~a ob~inski svet.”

5. ~len
Spremeni se tretji odstavek 10. ~lena, tako da glasi:
“V primeru ra~unovodskega izkaza prese`ka odhodkov

nad prihodki pri opravljanju dejavnosti kot javne slu`be Ob-
~inski svet ob~ine Litija sprejme ustrezne ukrepe za sanacijo
materialno finan~nega poslovanja zavoda, na predlog `u-
pana.”

6. ~len
Spremeni se drugi odstavek 11. ~lena, tako da glasi:
“Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Ob~inskega

sveta ob~ine Litija.”

7. ~len
Spremeni se  13. ~len, tako da glasi:
“Zavod se lahko s soglasjem Ob~inskega sveta ob~ine

Litija povezuje z drugimi zavodi v skupnost zavodov za
opravljanje skupnih zadev opredeljenih v aktu o ustanovitvi
skupnosti in njenemu statutu.”

8. ~len
Do uskladitve statuta zavoda, zavod uporablja veljavni

statut zavoda, razen dolo~il, ki so v nasprotju s statutom
ob~ine in tem odlokom.

9. ~len
Ob~inski svet ob~ine Litija mora v roku 30 dni  po

uveljavitvi tega odloka imenovati predstavnike ustanovitelja
v svet zavoda.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 601-2/95-08
Litija, dne 19. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Litija
Franci Rokavec l. r.

METLIKA

3092.

Na podlagi 58. ~lena zakona o stavbnih zemlji{~ih (Urad-
ni list SRS, {t. 18/84, 32/85 in 33/89) in 17. ~lena statuta
Ob~ine Metlika (Uradni list RS, {t. 41/95) je Ob~inski svet
ob~ine Metlika na seji dne 9. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnega zemlji{~a v Ob~ini Metlika

1. ~len
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

{~a v Ob~ini Metlika (Uradni list RS, {t. 32/95), se ~rta ~etrti
odstavek 5. ~lena tega odloka.

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 462-3/91
Metlika, dne 9. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Metlika
Jo‘e Mihel~i~ l. r.

MURSKA SOBOTA

3093.

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 Bakovci, je Svet Krajevne skup-
nosti Bakovci dne 20. 11. 1995 po predhodni odlo~itvi na
zboru ob~anov sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za

obmo~je Krajevne skupnosti Bakovci

1. ~len
Razpi{e se referendum za obmo~je Krajevne skupnosti

Bakovci. Referendum bo 26. 12. 1995 od 7. do 19. ure na
glasovalnem mestu 1 in 2 v va{kem domu.
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2. ~len
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporablja-

la v naslednje namene:
– izgradnja kanalizacije,
– raz{iritev va{kega vodovoda s priklopom na mestni

vodovod,
– sofinanciranje izgradnje telovadnice in kolesarske ste-

ze Bakovci–Murska Sobota,
– vzdr‘evanje va{kih objektov in cest,
– financiranje dejavnosti dru{tev ter ostala dejavnost

pomembna za krajevno skupnost.

3. ~len
Zavezanci za samoprispevek bodo ljudje in ob~ani, ki

imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju Krajevne skupnosti
Bakovci, in sicer v naslednji vi{ini:

a) za vse namene:
– 2% mese~no od neto pla~e zaposlenih oziroma nado-

mestil pla~e ter pla~il po avtorskih honorarjih in pla~il po
pogodbah o delu,

– 4% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od neto zavarovalne osnove,

– 2% mese~no od pokojnin, razen od pokojnin z var-
stvenim dodatkom,

– 3% mese~no zaposleni v tujini od povpre~ne pla~e v
gospodarstvu RS za preteklo trimese~je,

– 7% od katastrskega dohodka;
b) namensko za 1. fazo izgradnje kanalizacije: zavezan-

ci so gospodinjstva in ostali, ki bodo sklenili ustrezno pogod-
bo za priklju~itev na kanalizacijo,

– 3.600 DEM od gospodinjstva, in sicer v 60 mese~nih
obrokih po 60 DEM (v tolarski protivrednosti po srednjem
te~aju Banke RS, na dan pla~ila),

– 10.000 DEM od ve~jih obrtnikov oziroma samostoj-
nih podjetnikov, in sicer v petih letnih obrokih po 2.000
DEM,

– 5.000 DEM od srednjih obrtnikov oziroma samostojnih
podjetnikov, in sicer v petih letnih obrokih po 1.000 DEM,

– 1.500 DEM od malih obrtnikov oziroma samostojnih
podjetnikov, in sicer v petih letnih obrokih po 300 DEM,

– 36.000 DEM Osnovna {ola Bakovci,
– 18.000 DEM Vzgojnovarstveni zavod,
– 10.000 DEM Enota trgovine Potro{nik.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 1.

1996 do 31. 12. 2000.

5. ~len
Za izvr{itev programa bo potrebnih 141,800.000 SIT,

vi{ina samoprispevka, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom
zna{a 141,800.000 SIT. Poraba sredstev za posamezne name-
ne se bo dolo~ala z letnimi plani krajevne skupnosti. Sredstva
samoprispevka se bodo zbirala na ‘iro ra~unu Krajevne skup-
nosti Bakovci {t. 51900-842-080-82000.

6. ~len
Pla~ila samoprispevka so opro{~eni zavezanci po dolo~-

bah 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, {t.
35/85).

Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, za-
vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ ali nadome-
stil in pokojnin ob vsakem izpla~ilu. Zaposleni v tujini in
zavezanci namenskega samoprispevka za kanalizacijo pla~uje-
jo samoprispevek po polo‘nici, ki jo izstavi krajevna skupnost.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obra~una-
valo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance

Republike Slovenije – Republi{ka uprava za javne prihodke
Murska Sobota.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev,
za katere se nakazuje samoprispevek.

Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so
za~asno prosta, vro~i pri banki za dolo~en ~as.

Od zavezancev, ki samoprispevka ne pla~ujejo oziroma
ga ne pla~ujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih,
ki veljajo za izterjavo davkov.

7. ~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.

8. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-

ka opravlja Svet Krajevne skupnosti Bakovci. O realizaciji
programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj enkrat
letno poro~ati na zborih ob~anov v krajevni skupnosti.

9. ~len
Volivci glasujejo tajno in neposredno na glasovnici, ki

mora imeti pe~at in naslov Krajevne skupnosti Bakovci, ter
besedilo 2., 3., 4. in 5. ~lena tega razpisa.

Glasovnica se izpolni tako, da se obkro‘i besedo “ZA”,
~e se strinja oziroma besedo “PROTI”, ~e se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.

10. ~len
Referendum vodi volilna komisija krajevne skupnosti

pri ~emer smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah in
dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Bakovci, dne 20. novembra 1995.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Bakovci

Alojz Luka~ l. r.

TR@I^

3094.

Na podlagi 3. in 45. ~lena zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94) je Ob~inski svet ob~ine Tr‘i~ na 8.
seji dne 27. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Tr‘i~ za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Tr‘i~ za leto 1995 (v nadaljeva-

nju: prora~un) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne
porabe v Ob~ini Tr‘i~.

2. ~len
Prora~un Ob~ine Tr‘i~ za leto 1995 zna{a:
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– celotni prihodki 770,124.973 SIT
– razporejeni prihodki 761,004.218 SIT
– nerazporejeni prihodki 9,120.755 SIT
– teko~a prora~unska rezerva 4,500.000 SIT
– sredstva rezerv 4,620.755 SIT.

3. ~len
V prora~unu se izkazujejo prihodki, ki pripadajo ob~ini,

in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe.

4. ~len
Prora~un obsega skupen znesek predvidenih prihodkov

in skupen znesek predvidenih odhodkov.
Prihodki so izkazani po njihovih vrstah in virih, odhod-

ki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih.

5. ~len
Sredstva prora~una se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru dose‘enih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, ~e med ob~ino in
uporabnikom ni druga~e dolo~eno.

6. ~len
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu ob~i-

ne le v okviru sredstev, ki so v prora~unu predvidena za
posamezne namene.

7. ~len
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena

v prora~unu, uporabljati za namene, za katere so jim bila
dana, in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov
ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaga-
nju z njimi.

8. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan. @upan

dolo~i pristojne organe in strokovne slu‘be, ki so nosilci
porabe sredstev na posameznih prora~unskih postavkah.

@upan v okviru obstoje~ih virov prihodkov med letom
usklajuje prora~un v skladu z dovoljeno vi{ino javne porabe,
ki jo dolo~a Vlada Republike Slovenije.

O uskladitvi javne porabe poro~a ‘upan svetu ob~ine.

9. ~len
^e prihodki med letom ne pritekajo v predvideni vi{ini,

lahko ‘upan, da bi ohranil prora~unsko ravnovesje, za~asno
zmanj{a zneske sredstev, ki so v prora~unu razporejeni za
posamezne namene, ali za~asno zadr‘i uporabo teh sredstev.

V tem primeru mora ‘upan obvestiti svet ob~ine in
predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembe prora~una.

10. ~len
@upan lahko v okviru skupnega obsega prora~unskih

sredstev za~asno spreminja namen in vi{ino sredstev, ki so v
prora~unu razporejena za posamezne namene, ~e s tem ni
bistveno ogro‘eno izvajanje nalog, za katere so bila razpore-
jena sredstva.

Spremembe namena delitev sredstev mora ‘upan dati na
prvo sejo sveta v potrditev.

11. ~len
Prora~un obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi

teko~o prora~unsko rezervo za financiranje posameznih na-
menov javne porabe, ki jih ob sprejemanju prora~una ni bilo
mogo~e predvideti ali zanje ni bilo mogo~e predvideti za-
dostnih sredstev.

O uporabi teko~e prora~unske rezerve odlo~a ‘upan do
zneska 500.000 tolarjev.

12. ~len
V rezerve ob~ine se najkasneje do 31. 12. 1995 izlo~i

0,6% skupno dose‘enih letnih prihodkov. Rezerve se uporab-
ljajo:

1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer
(poplave, su{a, po‘ar, potres, ekolo{ke nesre~e, epidemije,
‘ivalske ku‘ne bolezni in rastlinski {kodljivci),

2. za zagotovitev sredstev prora~unu, kadar prora~unski
prihodki pritekajo neenakomerno,

3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev rezerv odlo~a ob~inski svet.

13. ~len
Ob~inski svet poobla{~a ‘upana, da odlo~a o uporabi

sredstev rezerv za namene iz 1. to~ke prvega odstavka 12.
~lena do vi{ine 500.000 tolarjev, vendar samo enkrat za isti
namen.

14. ~len
Odredbodajalec za sredstva prora~una je ‘upan oziroma

od ‘upana poobla{~ena oseba.

15. ~len
Bilanca prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja

sta sestavna dela odloka.

16. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.

Št. 401-02/95-06
Tr‘i~, dne 27. septembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Tr‘i~
Peter Smuk, dipl. in‘. l. r.

Popravek

V ukazu Predsednika Republike Slovenije {t. 012-01/
95-98 z dne 25. oktobra 1995 o razglasitvi zakona o ‘rtvah
vojnega nasilja (ZZVN), objavljenem v Uradnem listu RS, {t.
63-2917/95 in v ukazu {t. 012-01/95-99 z dne 25. oktobra
1995 o razglasitvi zakona o vojnih veteranih (ZVV), objav-
ljenem v Uradnem listu RS, {t. 63-2917/95, oba dne 6. no-
vembra 1995, sta pomotoma izpadla podpisa. Manjkajo~a
podpisa glasita: “Predsednik Republike Slovenije Milan Ku-
~an l. r.”.

Uredni{tvo
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Popravek

V Uradnem listu RS, {t. 65/95, z dne 16. XI. 1995 je
bila objavljena odlo~ba Ustavnega sodi{~a, {t. U-I-38/95-8 z
dne 22. VI. 1995. Pri pregledu podatkov o objavi je bilo
ugotovljeno, da je bila ta odlo~ba �e objavljena v Uradnem
listu RS, {t. 37/95 z dne 30. VI. 1995. Ker za~ne razveljavi-
tev na podlagi 43. ~lena zakona o Ustavnem sodi{~u (Uradni
list RS, {t. 15/94) u~inkovati naslednji dan po objavi odlo~be
o razveljavitvi, je objava v Uradnem listu RS, {t. 65/95 glede
u~inkov odlo~be brezpredmetna, saj je le-ta za~ela u~inkova-
ti naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, {t. 37/95 z dne
30. VI. 1995, to je 1. VII. 1995.

Sekretar
Ustavnega sodi{~a

dr. Janez ^ebulj l. r.

3074. Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zu-
naj igralnic 5181

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN
ZAVODI

3075. Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije 5187
3076. Razlage splo{ne kolektivne pogodbe za gos-

podarstvo 5204
3077. Sklep o imenovanju dr�avnih to�ilcev na

polo�aj svetnikov dr�avnih to�ilstev 5204

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
3078. Sklep o povpre~ni gradbeni ceni stanovanj,

povpre~nih stro{kih komunalnega urejanja
zemlji{~ in vrednosti stavbnih zemlji{~ v Ob-
~ini Borovnica 5205

3079. Statutarni sklep o omejevanju reje in pose-
dovanja psov (Borovnica) 5205

3080. Odlo~ba o vpisu javnega dobra (Hrpelje-
Kozina) 5205

3081. Odlok o za~asni organizaciji in delovnih po-
dro~jih Ob~inske uprave ob~ine Kr{ko 5206

3082. Odlok o sestavi in {tevilu ~lanov organov
krajevnih skupnosti in o dolo~itvi volilnih
enot za volitve organov krajevnih skupnosti
v Ob~ini Lenart 5208

3083. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja ko-
munalnih odpadkov (Lenart) 5209

3084. Odlok o spremembi zazidalnega na~rta dela
industrijske cone v Lenartu za podjetja Kle-
mos, Livarna in Unior 5210

3085. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Litija 5212

3086. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o
ustanovitvi ~asopisa Glasilo ob~anov (Litija) 5212

3087. Odlok o spremembi odloka o dolo~itvi ob-
mo~ij in imen krajevnih skupnosti v Ob~ini
Litija 5213

3088. Odlok o preimenovanju, razdru�itvi in zdru-
�itvi naselij v Ob~ini Litija 5214

3089. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnih zavodov na podro~ju vzgoje in izo-
bra�evanja (Litija) 5214

3090. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za izo-
bra�evanje in kulturo Litija 5215

3091. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Litija 5216

3092. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemlji{~a v Ob~ini Metlika 5216

3093. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo sa-
moprispevka za obmo~je Krajevne skupno-
sti Bakovci (Murska Sobota) 5216

3094. Odlok o prora~unu Ob~ine Tr�i~ za leto
1995 5217

� Popravek ukazov Predsednika Republike
Slovenije {t. 012-01/95-98 in 012-01/95-99 5218

� Popravek odlo~be Ustavnega sodi{~a, {t. U-
I-38/95-8 5219

VSEBINA

DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE

3064. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-
~il poslancev Dr�avnega zbora Republike
Slovenije in delavcev slu�b Dr�avnega zbo-
ra Republike Slovenije 5165

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
3065. Odlok o pred~asnem odpustu s slu�enja vo-

ja{kega roka 5165

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
3066. Odlo~ba o imenovanju dr�avnih to�ilcev 5165

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

3067. Odredba o dolo~itvi zaokro�enih turisti~nih
obmo~ij za potrebe posebnih iger na sre~o 5166

3068. Odredba o dolo~itvi vrednosti to~ke za ugo-
tovitev vrednosti stanovanja 5166

3069. Odredba o obrazcu napovedi za odmero do-
hodnine za leto 1995 5166

3070. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe
o prepovedi uvoza in prevoza po{iljk doma-
~ih in divjih pra{i~ev ter izdelkov in suro-
vin, ki izvirajo od doma~ih in divjih pra{i-
~ev iz de�ele Koro{ke v Republiki Avstriji 5171

3071. Sklep o uskladitvi priznavalnin 5171
3072. Sklep o uskladitvi denarnih prejemkov po

zakonu o voja{kih invalidih in po zakonu o
civilnih invalidih vojne 5171

3073. Pravilnik o registraciji in ozna~evanju vo-
zil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrs-
tva za obrambo 5171

Stran

Stran
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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, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo – telefaks 125 01 99 – @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)

PRAVKAR IZ[LO

PREGLED IZHODI[^NIH PLA^
po kolektivnih pogodbah
s podro~ja gospodarstva –

januar 1993 – december 1995
Kak{na je bila izhodi{~na pla~a marca 1993 ali oktobra 1995 v gozdarstvu, cestnem
prometu in drugih gospodarskih dejavnostih, za katere veljajo splo{na ali pano‘ne ko-
letivne pogodbe? Na ta vpra{anja odgovarja prva publikacija, ki jo je zalo‘ba Uradni list
RS izdala skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije.
Podroben pregled kolektivnih pogodb s podro~ja gospodarstva in pla~ za posamezne
tarifne razrede od januarja 1993 do decembra 1995 sta pripravili slu‘ba za konjunkturo in
ekonomsko politiko in pravna slu‘ba Gospodarske zbornice Slovenije.

Priro~nik bo vsekakor olaj{al in skraj{al delo finan~nih in kadrovskih strokovnjakov,
svetovalnih podjetij, odvetnikov, sodnikov delovnih sodi{~ in vseh, ki nujno potrebujejo
podrobne podatke o sedanjih pla~ah v gospodarstvu in o pla~ah v posameznih mesecih
minulih let.

CENA 1260 SIT (10324)

Naro~ila sprejema ^Z URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Po{ljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse na{e publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


