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Leto VI

vprašanjih, če pri nobenem referendumskem vprašanju ni
obkrožil besede “za”.
3. člen
Število volivcev, ki so glasovali “za”, in število volivcev, ki so glasovali “proti”, se ugotovi pri vsakem referendumskem vprašanju posebej. Ugotovi se tudi število volivcev, ki so glasovali “proti” pri vseh referendumskih
vprašanjih. Za njih se šteje, da so glasovali pri vsakem
referendumskem vprašanju.
Glasovnica je neveljavna, če se volivec ni opredelil do
nobenega od referendumskih vprašanj, ali če je obkrožil
besedo “za” pri več referendumskih vprašanjih, ali če je pri
posameznem referendumskem vprašanju obkrožil tako besedo “za” kot besedo “proti”. Glasovnica je neveljavna tudi v
drugih primerih, ko iz nje ni mogoče ugotoviti volje glasovalca.
Izglasovan je predlog, za katerega je glasovala večina
volivcev, ki so glasovali.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/96-11/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996.

ZAKON
O NAČINU GLASOVANJA IN O UGOTAVLJANJU
IZIDA GLASOVANJA NA REFERENDUMU O
VOLILNEM SISTEMU (ZNGUIG)
1. člen
Na referendumu o volilnem sistemu, razpisanem z odlokom Državnega zbora (Uradni list RS, št. 44/96, 51/96 –
odločba US in 53/96), se glasuje in izid glasovanja ugotavlja
na način, ki ga določa ta zakon.
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo
glede načina glasovanja in ugotavljanja izidov glasovanja na
referendumu iz prejšnjega odstavka določbe zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US).
2. člen
O vseh referendumskih vprašanjih se glasuje z eno
glasovnico. Na glasovnici so referendumska vprašanja navedena po vrstnem redu vložitve zahtev za razpis referenduma.
Za vsakim referendumskim vprašanjem sledita besedi “za”
in “proti”.
Volivec glasuje tako, da pri posameznem referendumskem vprašanju obkroži besedo “za” ali besedo “proti”. Volivec se lahko pri posameznem referendumskem vprašanju
tudi ne opredeli in ne obkroži niti besede “za” niti besede
“proti”. Besedo “za” lahko obkroži samo pri enem referendumskem vprašanju. Besedo “proti” lahko obkroži pri referendumskih vprašanjih, pri katerih ni obkrožil besede “za”.
Besedo “proti” lahko obkroži tudi pri vseh referendumskih
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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
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ZAKON
O REGIJSKEM PARKU ŠKOCJANSKE JAME
(ZRPSJ)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Z namenom da se ohranijo in raziskujejo izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, redke in
ogrožene rastlinske in živalske vrste, paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti in kulturna krajina ter zagotovijo možnosti za ustrezen razvoj, se
območje Škocjanskih jam s tem zakonom razglasi za regijski
park z imenom Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu:
park).
II. ZAVAROVANA OBMOČJA IN VPLIVNO OBMOČJE
2. člen
Meja zavarovanega območja parka poteka: južno tik
pod vasjo Gradišče pri Divači na severnem zgornjem robu
udornic Lisičina in Sapendol, proti vzhodu do vzhodnega
roba doline Dola in nato po robu skalnih sten pod robom vasi
Brežec v vzhodno pobočje Dola, se po sredini pobočja dvigne do vrhnjega roba sten desnega (severnega) brega Reke,
tako da je Jama nad Malni še v zavarovanem območju; nato
poteka meja proti jugovzhodu po severnem robu soteske
severno tik ob ruševinah gradu Školj, spet naprej po zgornjem robu soteske vse do točke jugozahodno pri vasi Famlje,
se strmo spusti navzdol do kolovozne poti med Fameljskim
mlinom in jezom na Reki, se nadaljuje po kolovozu do mosta
čez Reko med Vremskim Britofom in Škofljami; od tam gre
meja proti zahodu po zgornjem robu soteske Reke in zajema
spodnji del iztočne soteske Sušice, naprej severno do vasi
Naklo, tam zavije z roba na kraško planoto na zahod in
jugozahod, kjer obkroži udornico Sokolak ter pride do meje
katastrske občine Naklo, po njej seka glavni kolovoz med
Matavunom in Danami, zavije proti severozahodu in severu
ter obkroži udornico Globočak, tako da so Velika in Mala
jama na Prevali ter jama Škrlica še v zavarovanem območju;
nato gre meja do križišča poti na cesti Matavun–Divača od
tod 500 m proti zahodu do magistralne ceste Divača–Kozina,
nato gre po njenem vzhodnem robu proti severozahodu 300
m ter doseže mejo katastrskih občin Naklo–Divača, tam jo
preči v ravni črti v smeri sever–severozahod v dolžini 350 m,
kjer se obrne proti vzhodu že blizu ceste Divača–Dolnje
Ležeče; meja gre tik južno od naselja Dolnje Ležeče v smeri
jugovzhod, tako da poteka meja po severnem in vzhodnem
robu udornih vrtač Bušljevec, Lesendol in Jablanc. Meja
območja se tako konča na začetni točki tik pod vasjo Gradišče pri Divači.
3. člen
Meja vplivnega območja parka, ki je v porečju Reke,
poteka od severozahodnega kota parka ob trasi avtoceste
proti severu do železniške proge Divača–Pivka. Od tod sledi
železnici do ovinka pod Čebulovico, kjer proga zavije proti
jugovzhodu, meja območja pa se nadaljuje proti severovzhodu do vrha Na Gavgah (661 m). Tu se zalomi proti jugovzhodu in poteka po grebenu Vremščice do vrha (1027 m). Tu
zavije proti severovzhodu in preko Žužkovke (806 m) in
Učičnika (726 m) doseže rob Sajevškega polja. Severno od
Sajevč prečka polje, se preko kote 718 nadaljuje proti vzhodu, na koti 716 zavije proti jugovzhodu in poteka preko
Varde (726 m), Ostrega vrha (693 m), Kaludernika (747 m),
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Osojnice (820 m) in Orleka (653 m). Tu južno od Pivke
prečka obe železnici in cesto in se povzpne na Kerin (655 m)
in Primož (718 m). Od tod se po grebenu spusti do sedla
zahodno od Parja in ponovno dvigne na greben Gjure (724
m). Od Šilen tabora (751 m) poteka po robu strmega nariva
vse do Bezgovice (738 m), vzhodno od Knežaka. Tam se
zalomi proti vzhodu po grebenu Vrha (777 m) in Rebri (729
m) severno od Šembij, prečka cesto Šembije–Knežak, se
povzpne na Stani hrib (674 m). Od tod, pa vse do vrha
Snežnika, poteka proti vzhodu po naslednjih vrhovih: Milanka (948 m), Volovja reber (975 m, 993 m, 1030 m),
Velika Milanja (1099 m), Suha reber (1015 m), Luknja (1147
m), Konj (1169 m), Jesenovec (1328 m), Kruljčev vrh (1367
m), Klešče (1308 m) in Mali Snežnik (1684 m). Na Snežniku
(1769 m) se meja vplivnega območja obrne proti jugu, poteka vzhodno od globeli Grčovec na vrh Praprotnico (1432 m),
zavije proti zahodu na Bukov vrh (1437 m) in severozahodu
na Lom (1483 m). Od tu zavije na jugozahod do Peščine
(1465 m), tu pa se obrne proti jugovzhodu in preko kote
1432 doseže Mačkov vrh (1341 m) nad Klansko polico. Tu
se znova obrne proti jugozahodu in mimo Železnih vrat in po
vrhovih Orlovica (1299 m) in Petehovec (1241 m) nad Gomancami doseže državno mejo s Hrvaško na Gomanški gori
(1134 m). Od tod poteka po državni meji preko Katalina
(1083 m) in Osterije do vrha Kukulj (832 m), kjer je najbolj
jugovzhodna točka vplivnega območja. Naprej vse do vrha
Ajdovščine, vzhodno od Rodika, poteka meja vplivnega območja po hidrografski razvodnici Reke in potokov, ki tečejo
proti jugu. Razvodnica je jasno izražena in poteka po grebenih med naslednjimi pomembnejšimi vrhovi (od vzhoda proti zahodu): Stražnica (690 m), Belica (695 m), Zagnojavec
(654 m), Hladno brdo (634 m), Trebež (660 m), Straža (607
m), Stražnica (577 m), Velika Reber (517 m), kjer se dotakne
državne meje, Hrbe (617 m), Vrh hriba (649 m), Gabrnica
(599 m), Stari grad nad Podgradom, Grmada (677 m) in
Ušinje brdo (606 m). Meja doseže vas Pregarje na grebenu
Brkinov in poteka po grebenski cesti do vasi Tatre. Tam se
obrne proti jugozahodu in poteka po cesti do Arviž, od tam
pa po grebenu preko vrha Križandrev (797 m) do Ajdovščine
(804 m). Tam se spusti proti severozahodu do vasi Kačiče–
Pared, po lokalni cesti doseže magistralno cesto Kozina–
Divača in po njej jugozahodni kot parka.
4. člen
Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske oziroma estetske vrednosti so v parku posamezni deli nepremične
naravne in kulturne dediščine posebej zavarovani s tem zakonom.
5. člen
Kot naravni spomeniki so zaradi svojih posebnih značilnosti kot vzorčni primer nekega naravnega pojava zavarovani tile deli parka:
1. Mala dolina in Velika dolina do roba udornice;
2. brezno Okroglica;
3. stene in bregovi slepe doline Reke v dolžini in širini
150 m pred vhodom v Mahorčičevo dvorano;
4. podzemne jame na območju parka:
– Škocjanske jame (Škocjanski jamski splet);
– Jama na Prevali II;
– Mala jama na Prevali;
– jama Škrlica;
5. Kapnik v Lipjih jamah pri Divači.
6. člen
Deli nepremične kulturne dediščine parka, ki se zaradi
svoje posebne vrednosti razglasijo za kulturne spomenike, so:
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1. območji naselbinskih spomenikov:
– (1) naselje Škocjan;
– (2) naselje Betanja;
2. arheološki spomeniki:
– (3) Tominčeva jama;
– (4) Ozka špilja;
– (5) Czoernigova jama;
– (6) Jama nad Jezerom;
– (7) Luknja v Lazu pod Matavunom;
– (8) Gradišče Škocjan;
– (9) Nekropola Ponikve;
– (10) Nekropola pod Matavunom;
– (11) Pečina v Sapendolu;
– (12) Jama v Sokolaku;
– (13) Jama na Prevali II;
– (14) Mala jama na Prevali;
– (15) Ledina Stojance pri Betanji;
– (16) Nekropola Za griči;
– (17) Nekropola pod Brežcem;
– (18) Gradišče pri vasi Naklo;
– (19) Tabor nad Škofijami;
3. umetnostno zgodovinska spomenika:
– (20) Škocjan, podružnična cerkev Sv. Kancijana;
– (21) Famlje (Goriče), razvaline gradu Školj;
4. etnološki spomeniki:
– (22) Matavun, domačija, h. št. 8;
– (23) Matavun, domačija, h. št. 10;
– (24) Škocjan, domačija, h. št. 4 in 5;
– (25) Škocjan, domačija, h. št. 7;
– (26) Škocjan, nekdanja kaplanija;
– (27) Škocjan, kamniti komunski vodnjak;
– (28) Betanja, domačija, h. št. 2;
5. tehniški spomeniki:
– (29) Matavun, ledenica pri hiši št. 4;
– (30) stavbe v Malnih, Brežec;
6. zgodovinski spomeniki:
– (31) Škocjan, pokopališče in stari nagrobniki na pokopališču;
– (32) Škocjan, nagrobnik J. Mahorčiču ob cerkvenem
obzidju;
– (33) Matavun, znamenje na prekladi na Tominčevi
poti, posvečeno cesarju Avgustu Francu I.;
– (34) Matavun, znamenje raziskovalcem v Schmidlovi
dvorani;
– (35) Matavun, spomenik padlim borcem in žrtvam
fašizma;
– (36) Škocjan, Hankejev grob;
– (37) kamniti smerokaz na križišču stare ceste Dolnje
Ležeče–Lokev.
7. člen
Meje območja parka iz 2. člena tega zakona ter območij
naravnih in kulturnih spomenikov iz 5. in 6. člena tega
zakona so označene na topografski karti v merilu 1:25.000 in
pregledni katastrski karti (PKN) v merilu 1:5.000.
Meje vplivnega območja parka iz 3. člena tega zakona
so označene na topografski karti 1:25.000.
Karte iz prejšnjih dveh odstavkov hkrani kot izvirnik
ministrstvo, pristojno za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Državni zbor Republike Slovenije.
Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve izvede v
zemljiškokatastrskih načrtih meje na podlagi meja na kartah
iz prvega in drugega odstavka tega člena.
Na podlagi načrtov iz prejšnjega odstavka izda notranja
organizacijska enota upravne enote, pristojne za varstvo narave po uradni dolžnosti v upravnem postopku, lastnikom
nepremičnin v območju parka ugotovitvene odločbe o statu-
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su naravne znamenitosti po tem zakonu in predlaga zaznambo v zemljiško knjigo.
Iz tehničnih razlogov reprodukcije in objave je vsebina
iz 2. in 3. člena tega zakona prikazana na publikacijskih
kartah v merilu 1:25.000 in 1:100.000.
III. VARSTVENI REŽIMI
8. člen
Na vplivnem območju parka so prepovedani posegi v
okolje, ki bi lahko posredno ali neposredno poslabšali obstoječe stanje okolja v parku.
Na vplivnem območju parka so prepovedani:
– vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni
režim Reke in kakovost vode, razen v primerih varstva pred
poplavami;
– drugi posegi v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi vplivi segajo v park.
Minister, pristojen za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: minister) določi primere in pogoje, pod katerimi je
mogoče izjemoma dovoliti posege iz prejšnjega odstavka.
V primerih iz prejšnjega odstavka imajo nosilci posegov v okolje prednostno pravico pri pridobivanju posojil
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in pri pridobivanju sredstev, ki jih javni zavod uporablja za namene določene v 23.
členu tega zakona.
9. člen
Na območju parka je prepovedano:
1. opravljati kakršna koli gradbena ali zemeljska dela
zunaj območij naselij razen primerov, določenih v drugem
odstavku tega člena;
2. odlagati pri gradnjah ali prenovitvah odkopani material izven površin, ki so za to posebej določene;
3. izvajati posege, ki spremenijo podobo značilne kulturne krajine in spreminjajo namembnost zemljišča, razen v
območjih naselij;
4. raziskovati ali izkoriščati mineralne surovine;
5. odvzemati mivko, prod in kamenje iz struge ali bregov Reke;
6. graditi objekte namenjene vojaški rabi in uporabljati
območje za vojaške dejavnosti;
7. spreminjati vodni režim Reke;
8. obremenjevati zrak čez dovoljene meje;
9. odmetavati ali odlagati odpadke vseh vrst zunaj za to
določenih in ustrezno urejenih krajev;
10. izpuščati na površje, v kraško podzemlje ali v vodotoke onesnaženo vodo, naftne derivate ali druge nevarne
snovi;
11. kuriti ogenj ali pripravljati žerjavico na prostem ali
v bližini gozda, razen na urejenih kuriščih;
12. v gozdu uporabljati odprti ogenj v nasprotju z zakonom;
13. preko ozemlja parka prevažati nevarne snovi;
14. uporabljati motorna vozila vseh vrst, razen intervencijskih vozil in kmetijsko gozdarskih strojev izven javnih
cest:
1. od križišča na magistralni cesti Kozina–Postojna
čez Matavun do Vremskega Britofa,
2. po odcepu s te ceste do umetnega vhoda v Škocjanske jame v dolu Globočak,
3. po cesti od odcepa ceste Matavun–Betanja do križišča s cesto Divača–Famlje;
15. spreminjati vegetacijske združbe s saditvijo neavtohtonih vrst;
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16. požigati travniške in pašniške površine ter sežigati
rastlinske ostanke na njivah brez nadzorstva polnoletne
osebe;
17. uporabljati agrokemična sredstva za zatiranje in
uničevanje rastlin ali živali zunaj obdelovalnih zemljišč (vrtovi, njive);
18. vznemirjati, prenašati, zastrupljati, zadrževati v ujetništvu, loviti ali ubijati prostoživeče živali v nasprotju z
zakonom oziroma s predpisom, ki ga sprejme vlada;
19. nabirati prostorastoče rastline ali njihove dele v
komercialne namene;
20. vnašati osebke neavtohtonih živalskih vrst;
21. postavljati reklamne panoje, razen informacijskih
oznak za potrebe parka;
22. taboriti, parkirati in puščati motorna vozila ali bivalne prikolice zunaj za to določenih prostorov;
23. nenadzorovano obiskovati jame.
Zaradi potreb razvoja parka in tam živečih prebivalcev
so ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka v območju
parka ob soglasju ministra, izjemoma dovoljeni tile posegi v
prostor:
– gradnja infrastrukturnih objektov ali naprav za naselja (električne, vodovodne, kanalizacijske naprave);
– obnova obstoječih cestnih ali gradnja manjših odsekov novih cest ali gradnja nove turistične pešpoti;
– obnova in utrjevanje jezov in obrežij Reke zunaj Škocjanskih jam;
– prenova in nadomestitev obstoječih stavb;
– uporaba peskokopov in kamnolomov za lastne potrebe prebivalcev parka.
V primerih iz prejšnjega odstavka velja za nosilce posegov v prostor v parku določba četrtega odstavka 8. člena tega
zakona.
Postavitev naprav, potrebnih za spremljanje naravnih
pojavov in stanja v parku, se ne šteje za kršitev prepovedi v
smislu prvega odstavka tega člena.
10. člen
Poleg prepovedi iz 9. člena tega zakona je na območju
naravnih spomenikov iz 5. člena tega zakona prepovedano
tudi:
1. spreminjati oblikovitost in sestavo površja z zemeljskimi deli;
2. izkopavati, nabirati in odnašati petrografske, mineraloške in paleontološke vzorce;
3. uničevati, poškodovati ali odstranjevati sigaste tvorbe in drugi inventar jame;
4. minirati;
5. kakor koli onesnaževati stene, strop in tla jame;
6. izkopavati, nabirati in odnašati posamezne primerke
rastlinskih vrst, razen sanitarne sečnje ob vhodu v jamo;
7. postavljati samostojno stoječe drogove in antene;
8. povzročati hrup, ki presega 45 Leq (dBA), razen pri
rednih dejavnostih vzdrževanja parka;
9. metati kamenje in druge predmete v jamska žrela ali
vhode in prepade;
10. opravljati posege, ki lahko ogrožajo vhode in bližnjo okolico jam;
11. snemati v jamah.
Ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka lahko
minister zaradi znanstvenoraziskovalnega dela dovoli raziskovalni organizaciji ustrezne postopke in dela, kot npr.
jemanje petrografskih, mineraloških in paleontoloških vzorcev, nabiranje primerkov rastlinskih vrst ter odlov posameznih živalskih osebkov.
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Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka tega člena
lahko minister dovoli snemanje v jamah pod pogoji, ki jih
podrobneje določi v podzakonskem predpisu.
11. člen
Ob upoštevanju prepovedi, navedenih v 9. členu tega
zakona, velja na območju kulturnih spomenikov iz 6. člena
tega zakona pri dovoljenih posegih ta varstveni režim:
1. na območju naselbinskih spomenikov Škocjan in
Betanja se objekti prenavljajo v tradicionalnem slogu po
ureditvenem načrtu ter na podlagi konservatorskih smernic;
2. na območju arheoloških nahajališč se v omejenem
obsegu le sistemsko arheološko raziskuje, pri čemer je treba
pred vsakim posegom:
– opraviti predhodno zavarovalno arheološko raziskovanje, na podlagi katerega se izdelajo smernice za nadaljnjo
uporabo zemljišča;
– zagotoviti spremljevalni arheološki nadzor z možnostjo za izvedbo zaščitnih raziskav ob večjih arheoloških
najdbah;
3. stavbni spomeniki in znamenja se varujejo v izvirni
podobi, pri čemer naj bodo posegi namenjeni predvsem konservaciji ali restavraciji kulturnega spomenika oziroma spremembi neustreznih gradbenih posegov;
4. znamenja se ohranjajo na sedanji lokaciji z možnostjo muzeološke obravnave.
12. člen
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejema prostorsko izvedbene načrte v parku po predhodnem mnenju pristojnih lokalnih skupnosti.
Dovoljenja za posege v prostor na območju parka izdaja minister, pristojen za posege v prostor.
Dovoljenja iz prejšnjega odstavka na območju kulturnih spomenikov se izdajo po predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za kulturno dediščino.
IV. VARSTVO IN RAZVOJ
13. člen
Državni zbor sprejme na predlog vlade program varstva
in razvoja Škocjanskih jam za pet let.
Obvezne sestavine programa varstva in razvoja Škocjanskih jam so: celovita ocena stanja v parku, cilji varstva in
razvoja ter načini uresničevanja teh ciljev, ocena stanja na
vplivnem območju parka in določitev ukrepov za izboljšanje
in preprečevanje škodljivih vplivov, načini uresničevanja
razvoju parka prilagojene davčne in drugih spodbujevalnih
politik, subvencioniranja, nadomestil in spodbujevalne posojilne politike z merili in predvidenimi postopki, potrebna
sredstva in viri teh sredstev, prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in razvojnih posegov v parku, določitev za
park primernih dejavnosti in smernice za njihov razvoj.
Na podlagi programa iz prejšnjega odstavka sprejme
javni zavod letni program varstva in razvoja Škocjanskih
jam.
14. člen
Fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in
prepovedi iz tega zakona bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka oziroma za življenje in delo in
tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru določenih varstvenih režimov parka oziroma razvojnih
usmeritev parka, so upravičeni do odškodnine ali nadomestila.
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Za določanje odškodnine oziroma nadomestila iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo
razlastitev.

izvolijo izmed sebe delavci javnega zavoda, enega člana
imenuje pristojna občina, enega člana imenujejo skupaj prebivalci naselij Matavun, Škocjan in Betanja.

JAVNI ZAVOD

20. člen
Strokovni svet javnega zavoda obravnava vprašanja s
strokovnega področja dela zavoda. Sestava strokovnega sveta se podrobneje določi z aktom o ustanovitvi oziroma s
statutom, tako da so v njem zastopani zunanji strokovnjaki.

15. člen
Upravljanje s parkom je javna služba. Za opravljanje
javne službe vlada ustanovi javni zavod.
Javni zavod je pravna oseba.
Z aktom o ustanovitvi vlada določi statusne in druge
zadeve v zvezi z delovanjem javnega zavoda.
16. člen
Javni zavod opravlja v okviru javne službe te dejavnosti:
1. pripravlja predlog programa varstva in razvoja parka;
2. sprejema letne programe varstva in razvoja Škocjanskih jam in opravlja tam določene naloge;
3. stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot
in kulturne dediščine v parku;
4. pripravlja dodatne strokovne predloge za varstvo in
opravljanje vzdrževalnih ukrepov skupaj z drugimi strokovnimi organizacijami;
5. usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in
organizira raziskovalno delo;
6. sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in
strokovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih
projektov;
7. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje
spomenikov in znamenitosti na območju parka;
8. upravlja nepremičnine v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda;
9. skrbi za strokovno predstavitev parka in organiziranje izobraževanja;
10. sodeluje z lastniki posameznih spomenikov v parku, jim strokovno pomaga in svetuje,
11. pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku;
12. vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in
opravlja vodniško službo po parku.
17. člen
Poleg dejavnosti iz 16. člena tega zakona opravlja javni
zavod v okviru javnih pooblastil še te naloge:
1. vodi informacijski center;
2. zbira in vodi dokumentacijo in ureja muzejske zbirke;
3. uresničuje predkupno pravico lokalne skupnosti in
države do nakupa spomenikov in znamenitosti v parku;
4. nadzira izvajanje varstvenih režimov v parku;
5. opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije.
18. člen
Javni zavod ima te organe:
1. svet zavoda,
2. strokovni svet,
3. direktor.
19. člen
Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda, ki
ima predsednika in šest članov sveta. Predsednika in tri člane
sveta imenuje vlada, tako da je eden od njih predstavnik
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, enega člana

21. člen
Direktor javnega zavoda organizira in vodi strokovno
delo, delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa javni
zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela
javnega zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje vlada.
22. člen
V aktu o ustanovitvi javnega zavoda vlada določi, katere nepremičnine upravlja javni zavod.
Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti:
– iz republiškega proračuna na podlagi letnega programa dela javnega zavoda, ki ga potrdi minister,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– z vstopninami in donacijami,
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin,
– s koncesijami,
– iz drugih virov.
23. člen
Javni zavod lahko uporablja sredstva, pridobljena na
podlagi zadnjih štirih alinej drugega odstavka 22. člena tega
zakona, za tele namene: za dejavno varovanje naravne in
kulturne dediščine, ekološko sanacijo, izplačevanje subvencij in dotacij fizičnim osebam – lastnikom nepremičnin zaradi omejitev in prepovedi iz tega zakona, ki niso upravičeni
do odškodnin in nadomestil po 14. členu tega zakona in za
pospeševanje usklajenega razvoja zavarovanega območja.
Podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev iz prejšnjega odstavka, merila in postopke razdeljevanja sredstev ter
odločanje o razdeljevanju in nadzor nad namensko porabo
sredstev predpiše minister.
24. člen
Javni zavod ima statut, v katerem podrobneje določi
način poslovanja in sprejemanja odločitev. Sprejme ga svet
zavoda, veljati pa začne, ko z njim soglaša vlada.
25. člen
Država podeljuje koncesije za rabo delov parka.
S koncesijskim aktom, ki je predpis vlade, vlada določi
pogoje pod katerimi se podeli koncesija.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. O izbiri
koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
S koncesijsko pogodbo koncendent in koncesionar uredita medsebojna razmerja. Koncesijska pogodba se sklene za
določen čas z možnostjo odvzema koncesije, če koncesionar
ne spoštuje pogojev, določenih z zakonom, aktom o podelitvi koncesije in koncesijsko pogodbo.
V postopku podeljevanja koncesije se smiselno upošteva zakon o varstvu okolja.
Dejavnost koncesionarja je omejena z varstvenimi režimi po tem zakonu.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 4766

V. NADZOR
26. člen
Izvajanje določil tega zakona inšpekcijsko nadzorujeta
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
Zakonitost dela javnega zavoda nadzoruje ministrstvo.
27. člen
Izvajanje prepovedi, ki so določene na območju parka,
neposredno nadzoruje nadzorna služba, ki je organizirana v
javnem zavodu.
Naloge nadzorne službe so:
– neposredno spremljanje stanja v parku in v vplivnem
območju parka;
– stalen nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov v
parku;
– ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi
iz tega zakona ter obveščanje pristojnih inšpektoratov;
– izrekanje denarnih kazni v primerih iz 34. člena tega
zakona.
Naloge iz prejšnjega odstavka opravljajo naravovarstveni nadzorniki, ki so za opravljanje tega dela posebej usposobljeni.
Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in legitimacijo.
Naravovarstveni nadzornik ima v zvezi z opravljanjem
nadzorstva po tem zakonu pravico legitimirati osebe.
Podrobnejše določbe o organizaciji in delu nadzorne
službe se opredelijo v statutu javnega zavoda v skladu z
aktom o njegovi ustanovitvi in s tem zakonom.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v vplivnem
območju parka:
– opravi prepovedani poseg v okolje (drugi odstavek
8. člena),
– pri posegu v okolje ne upošteva predpisanih pogojev
(tretji odstavek 8. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s prepovedmi iz 1. do 13., 15. in 17. do 21. točke
prvega odstavka 9. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
30. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če brez soglasja pristojnega ministra opravlja posege v prostor (drugi odstavek 9. člena).
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Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
31. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v
nasprotju s prepovedmi iz 1. do 4., 7., 10. in 11. točke prvega
odstavka 10.člena tega zakona (prvi odstavek 10. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
32. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če brez dovoljenja pristojnega ministra raziskuje in snema na območju
naravnih spomenikov (drugi in tretji odstavek 10. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
33. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če pri dovoljenih posegih na območju kulturnih spomenikov v parku ne
upošteva varstvenega režima iz 11. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
34. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
prekrška, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če ravna v nasprotju s prepovedjo iz 14., 16., 22.
in 23. točke prvega odstavka 9. člena in v nasprotju s prepovedjo iz 5., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka 10. člena tega
zakona.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Denarno kazen iz prvega in drugega odstavka tega člena izterjajo takoj na kraju samem pristojni republiški inšpektor, policist ali naravovarstveni nadzornik.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Minister izda izvršilne predpise po tem zakonu najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
36. člen
Nepremičnine in naprave v parku, ki so namenjene
obisku parka in so v družbeni oziroma javni lasti, postanejo z
uveljavitvijo tega zakona last Republike Slovenije.
V primeru, če lokalna skupnost ali država ne uveljavita
svoje predkupne pravice po predpisih o varstvu naravne
dediščine se lahko sprememba lastninske pravice na nepremičnini vpiše v zemljiško knjigo, ko poda javni zavod na
pogodbi o prenosu lastninske pravice izjavo, da je bil predhodno izpeljan postopek uveljavljanja zakonite predkupne
pravice in predkupna pravica ni bila uveljavljena.
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Pravni posel, ki ureja prenos lastninske pravice na nepremičnini v parku, pri katerem ni bil izpeljan predhodni
postopek za uveljavitev predkupne pravice, je ničen.
37. člen
Vlada ustanovi javni zavod v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
38. člen
Občina Divača prenese v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona na javni zavod vsa kmetijska zemljišča in gozdove v družbeni lasti, za katere ne velja obveznost prenosa
na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in druga zemljišča v družbeni lasti, ki so na območju parka.
39. člen
Nepremičnine iz 38. člena tega zakona popiše ministrstvo na podlagi podatkov Občine Divača v 45 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
40. člen
Podjetje “Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana”, ki je
imelo ob uveljavitvi zakona o lastninjenju spomenikov in
znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96) v
svojih sredstvih v družbeni lastnini naravne znamenitosti
oziroma stvari, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali
varstvu naravne znamenitosti in so prešle v last države,
obdrži obstoječo pravico rabe in upravljanja dela parka do
ustanovitve javnega zavoda oziroma do podelitve koncesije
iz 25. člena tega zakona, izvaja pa jo v obsegu, na način in
pod pogoji določenimi v aktu o podelitvi pravice.
Podjetje “Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana” oziroma njegov pravni naslednik ima ob izpolnjevanju razpisnih
pogojev prednostno pravico do podelitve koncesije za rabo
delov parka za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti.
V primeru, ko pravna oseba pridobi koncesijo po prejšnjem odstavku se njena sredstva vložena v stvari iz prvega
odstavka tega člena, ki pomenijo trajno povečanje vrednosti
parka in tista, ki so višja od pridobljenih koristi pravne osebe
iz gospodarjenja oziroma iz uporabe delov parka in zmanjšana za sredstva, ki jih je pravna oseba pridobila iz sistema
javne porabe ali sistema samoupravnih interesnih skupnosti,
odštejejo od plačila koncesije.
Če pravna oseba iz prejšnjega odstavka koncesije ne
pridobi, ali če koncesijsko razmerje preneha pred dokončnim poplačilom sredstev vloženih v nepremičnine in opremo
določenih po prejšnjem odstavku, je pravna oseba upravičena do denarnega nadomestila v višini še nepoplačanih sredstev.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
odlok o zavarovanju Škocjanskih jam (Uradni list SRS, št.
17/80 in 11/81 ter Uradni list RS, št. 47/90).
42. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-07/94-5/3
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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3317.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o Uradnem listu Republike
Slovenije (ZUL)
Razglašam zakon o Uradnem listu Republike Slovenije
(ZUL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 1. oktobra 1996.
Št. 001-22-107/96
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE
(ZUL)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
uradni list) je uradno glasilo, v katerem se objavljajo državni
predpisi in drugi akti, kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako določeno.
V uradnem listu se objavljajo tudi predpisi in drugi akti
lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
2. člen
Uradni list izdaja služba vlade, pristojna za zakonodajo
(v nadaljnjem besedilu: služba).
Služba izdaja register pravnih predpisov, objavljenih v
uradnem listu.
3. člen
Založnik uradnega lista in registra pravnih predpisov,
objavljenih v uradnem listu, je javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije, ki se ustanovi v skladu s tem zakonom
(v nadaljnjem besedilu: javno podjetje).
Javno podjetje opravlja tehnično pripravo za tisk, organizira tiskanje, odpremo in prodajo uradnega lista in registra
pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu, ter opravlja
druge zadeve po tem zakonu.
4. člen
Uradni list izhaja praviloma enkrat tedensko, na dan, ki
ga določi predstojnik službe.
Na zahtevo državnega zbora, vlade ali predstojnika službe izide uradni list tudi večkrat tedensko.
Kot dan izida posamezne številke uradnega lista se
šteje dan, ko je bila dana v promet; ta dan mora biti označen
na uradnem listu.
5. člen
Direktor javnega podjetja odredi, v kateri številki in v
kakšnem vrstnem redu se bodo objavili predpisi in drugi
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akti, ki so v skladu s tem zakonom pravilno predloženi v
objavo.
Direktor javnega podjetja odgovarja za redno in pravočasno izhajanje uradnega lista in registra pravnih predpisov,
objavljenih v uradnem listu.
6. člen
Pri vsakem državnem organu, ki ima določene uradne
ure za poslovanje s strankami, mora biti med uradnimi urami
na razpolago uradni list za brezplačni vpogled.
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IV. JAVNO PODJETJE
12. člen
V javnem podjetju je Republika Slovenija udeležena z
najmanj 51 odstotki osnovnega kapitala.
Ustanovitelj javnega podjetja ne more biti tuja pravna
ali fizična oseba ali domača pravna oseba, ki je v celotni ali
delni lasti tujih pravnih ali fizičnih oseb.

7. člen
V uradnem listu se objavljajo:
– ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora;
– ratificirane mednarodne pogodbe in obvestila o začetku njihove veljavnosti;
– akti državnega sveta;
– akti predsednika republike;
– predpisi in drugi akti vlade in ministrov;
– splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil;
– predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti;
– drugi akti, za katere tako določa zakon ali drug
predpis.

13. člen
Dejavnost javnega podjetja je:
– zalaganje uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu: priprava za tisk, organizacija tiskanja in odpreme ter prodaja uradnega lista in registra
pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu;
– izdajanje in prodaja knjig, časopisov, revij in periodike, posnetih nosilcev zvočnega zapisa ter drugo založništvo;
– priprava tiskovnih sestavkov in druge s tiskarstvom
povezane storitve;
– razmnoževanje in prodaja posnetih nosilcev zapisa:
razmnoževanje in prodaja zvočnih zapisov, razmnoževanje
in prodaja videozapisov ter razmnoževanje in prodaja računalniških zapisov;
– organiziranje strokovnih posvetovanj;
– druge storitve v zvezi z izdajateljsko-založniško dejavnostjo.

8. člen
V uradnem listu se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi v sodni in druge registre, preklici in druge objave,
ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu.
V uradnem listu se lahko objavljajo tudi druge objave,
ki se morajo objaviti po zakonu ali drugem predpisu.

14. člen
Dejavnost iz prve alinee prejšnjega člena se opravlja na
način kot se opravljajo gospodarske javne službe.
Za vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja in jih ne ureja ta zakon, niti zakon o gospodarskih javnih
službah, se uporabljajo določbe o družbi z omejeno odgovornostjo iz zakona o gospodarskih družbah.

III. NAČIN OBJAVLJANJA

15. člen
Organi javnega podjetja so:
– skupščina;
– nadzorni svet;
– direktor.
Mandat nadzornega sveta in direktorja javnega podjetja
je štiri leta.

II. VSEBINA OBJAVLJANJA

9. člen
Predpisi in drugi akti, ki se po tem zakonu objavljajo v
uradnem listu, se objavijo po odredbi organa, ki je izdal
takšen akt.
Predpisi in drugi akti iz prejšnjega odstavka se praviloma objavijo v prvi naslednji številki uradnega lista, če so v
objavo predloženi pravočasno in pravilno.
Prednostni vrstni red objav in način ter pogoje objavljanja v uradnem listu podrobneje določi vlada.
10. člen
Če predstojnik službe meni, da predpis ministra ni v
skladu z ustavo, zakonom, drugim predpisom državnega zbora ali predpisom vlade, opozori na to ministra. Če minister
vztraja pri objavi, predstojnik službe obvesti o tem predsednika vlade in predlaga zadržanje izvršitve objavljenega predpisa.
11. člen
Odredbe za objavo popravkov ustave, zakonov in drugih aktov državnega zbora, ki so potrebni zaradi napake,
nastale v državnem zboru, daje sekretar državnega zbora.
Odredbe za objavo popravkov predpisov in drugih aktov vlade in ministrov daje predstojnik službe. Odredbe za
objavo popravkov drugih aktov, ki se po tem zakonu objavljajo v uradnem listu, daje pooblaščeni predstavnik organa,
ki je izdal akt.

16. člen
Skupščino sestavljajo predstavniki ustanoviteljev javnega podjetja z glasovalnimi pravicami glede na razmerje
njihovih osnovnih vložkov.
Skupščina javnega podjetja:
– sprejme statut, spremembe ustanovnega akta in druge
splošne akte javnega podjetja;
– določa pogoje poslovanja in plan razvoja javnega
podjetja;
– odloča o povečanju osnovnega kapitala;
– odloča o cenah proizvodov in storitev javnega podjetja po prvi alinei 13. člena tega zakona;
– odloča o razporejanju dobička;
– sprejme letne računovodske izkaze in letno poslovno
poročilo ter ločen letni obračun za dejavnost iz prve alinee
13. člena tega zakona;
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovnim aktom ali statutom javnega podjetja.
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17. člen
Nadzorni svet šteje 5 članov.
Skupščina javnega podjetja imenuje 3 člane, pri čemer
morata biti 2 člana imenovana na predlog vlade; 2 člana pa
imenuje svet delavcev javnega podjetja.
Nadzorni svet izvoli predsednika izmed članov, imenovanih na predlog vlade.
18. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje
skupščina javnega podjetja pod pogoji, na način in po postopku, ki ga določa statut javnega podjetja. Direktor javnega podjetja se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Predstojnik službe lahko predlaga razrešitev direktorja
javnega podjetja, če ta ne zagotovi rednega in pravočasnega
izhajanja uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu.
Direktor poroča o svojem delu in o poslovanju javnega
podjetja nadzornemu svetu vsakih šest mesecev oziroma
pogosteje, če to zahteva nadzorni svet.
19. člen
Javno podjetje vodi ločen letni obračun za dejavnost iz
prve alinee 13. člena tega zakona in za druge dejavnosti
javnega podjetja.
Računovodski izkazi javnega podjetja se letno revidirajo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Revidirani letni računovodski izkazi javnega podjetja
se objavijo na način, določen z ustanovnim aktom javnega
podjetja.
20. člen
Cene objavljanja predpisov in drugih aktov in cene
prodaje uradnega lista in registra pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu, se oblikujejo po načelih čim širše
cenovne dostopnosti do objavljenih predpisov in drugih aktov, soodvisnosti med stroški, nastalimi s to vrsto storitev, in
ceno za posamezno storitev in gospodarnega upravljanja
sredstev in kapitala javnega podjetja. Njihovo oblikovanje
nadzira nadzorni svet javnega podjetja.
Cene za druge proizvode in storitve javnega podjetja se
oblikujejo prosto.
21. člen
Delavci javnega podjetja morajo v primeru stavke redno in nemoteno opravljati naloge iz prve alinee 13. člena
tega zakona. Neizpolnjevanje te dolžnosti je hujša kršitev
delovne obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
22. člen
Javno podjetje ne more prenehati.
Če je javno podjetje 60 dni plačilno nesposobno ali
prezadolženo, vlada imenuje začasnega upravitelja za finančno reorganizacijo javnega podjetja.
Z dnem imenovanja začasnega upravitelja prenehajo
pooblastila organov javnega podjetja in preidejo na začasnega upravitelja.
Stroški in nagrada za delo začasnega upravitelja ter
sredstva za finančno reorganizacijo javnega podjetja se poravnajo iz državnega proračuna in pomenijo povečanje kapitalske udeležbe Republike Slovenije v javnem podjetju na
račun drugih družbenikov.
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V. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona postane lastnina Republike Slovenije delež družbenega kapitala v osnovnem
kapitalu Časopisnega zavoda Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: časopisni zavod), ki je bil pridobljen z dejavnostjo izdajanja in zalaganja uradnega lista. V
ostalem delu se časopisni zavod lastninsko preoblikuje po
določbah tega zakona.
Delež družbenega kapitala, ki po tem zakonu postane
lastnina Republike Slovenije, se ugotovi glede na povprečni
odstotek sredstev, pridobljenih z izdajanjem in zalaganjem
uradnega lista v prihodku časopisnega zavoda v zadnjih
desetih letih.
24. člen
Pred ugotovitvijo deleža družbenega kapitala, ki po tem
zakonu postane lastnina Republike Slovenije, in deleža družbenega kapitala, ki je osnova za lastninsko preoblikovanje
časopisnega zavoda po tem zakonu, opravi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
revidiranje lastninskega preoblikovanja v skladu z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij za obdobje od 1. 1.
1990 do dneva uveljavitve tega zakona.
Delež družbenega kapitala, ki po tem zakonu postane
lastnina Republike Slovenije, ugotovita vlada in organ upravljanja časopisnega zavoda s posebnim aktom.
25. člen
Vrednost družbenega kapitala, ki je osnova za lastninsko preoblikovanje časopisnega zavoda po tem zakonu, se
ugotovi na dan 1. 1. 1993 z otvoritveno bilanco, izdelano po
metodologiji, predpisani z uredbo o metodologiji za izdelavo
otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93,
72/93, 19/94 in 45/94) in na podlagi cenitve, ki jo izdela
ocenjevalec podjetij, ki ga pooblasti Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem
besedilu: agencija).
Pri določitvi cene delnice, pri čemer se izraz delnica
smiselno uporablja tudi za poslovni delež, se pri interni
razdelitvi in notranjem odkupu uporablja za upravičence
ugodnejša vrednost.
26. člen
Lastninsko preoblikovanje se izvede:
– s prenosom navadnih delnic na Sklad Republike Slovenije za razvoj, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenski odškodninski sklad;
– z interno razdelitvijo delnic in
– z notranjim odkupom delnic.
Za vsa vprašanja glede izvedbe lastninskega preoblikovanja, ki jih ne ureja ta zakon, se smiselno uporabljajo določbe predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij. Revizijski postopek po predpisih o lastninskem preoblikovanju
podjetij se lahko uvede ves čas trajanja lastninskega preoblikovanja.
27. člen
Časopisni zavod izda za vrednost celotnega družbenega
kapitala po otvoritveni bilanci navadne delnice in z njim
najprej prenese:
– 20 odstotkov na Sklad Republike Slovenije za razvoj
z namenom nadaljnje razdelitve pooblaščenim investicijskim
družbam;
– 10 odstotkov na Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in
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– 10 odstotkov na Slovenski odškodninski sklad.
Navadne delnice iz prejšnjega odstavka dajejo pravico
do upravljanja, tako da vsaka delnica nosi en glas, dajejo
sorazmerno pravico do dividende, se glasijo na ime, so prenosljive, ni pa jih mogoče prenesti oziroma prodati tuji pravni ali fizični osebi ali domači pravni osebi, ki je v celotni ali
delni lasti tujih fizičnih ali pravnih oseb.

33. člen
Ne glede na predpisani splošni rok za vlaganje lastniških certifikatov lahko upravičenci do interne razdelitve
delnic v postopku lastninskega preoblikovanja časopisnega
zavoda pravno veljavno vlagajo neizkoriščene lastniške certifikate v roku, ki bo določen z javnim pozivom za predložitev lastniških certifikatov.

28. člen
Po prenosu navadnih delnic na sklade iz prejšnjega
člena časopisni zavod opravi interno razdelitev delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem časopisnega zavoda, ki so državljani Republike Slovenije, za največ 20 odstotkov vrednosti družbenega kapitala po
otvoritveni bilanci.
Preostanek delnic do največ 20 odstotkov vrednosti
družbenega kapitala po otvoritveni bilanci, ki niso bile razdeljene na način iz prejšnjega odstavka, lahko časopisni
zavod z internim razpisom zamenja za lastniške certifikate
ožjih družinskih članov zaposlenih ali pa prenese na Sklad
Republike Slovenije za razvoj za namene odprodaje pooblaščenim investicijskim družbam.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen
Po opravljenem prenosu delnic na sklade iz 27. člena
tega zakona in opravljeni interni razdelitvi delnic po prejšnjem členu časopisni zavod 40 odstotkov družbenega kapitala po otvoritveni bilanci v celoti nameni notranjemu odkupu
delnic.
Pravico do notranjega odkupa delnic imajo pod enakimi pogoji vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci
časopisnega zavoda, ki so državljani Republike Slovenije.
30. člen
Časopisni zavod mora sprejeti program lastninskega
preoblikovanja in ga predložiti v odobritev agenciji najpozneje v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Akt iz drugega odstavka 24. člena tega zakona je sestavni del obvezne dokumentacije, ki jo časopisni zavod
predloži agenciji za odobritev programa lastninskega preoblikovanja.
Šteje se, da je agencija program lastninskega preoblikovanja odobrila, če ga ne zavrne v 15 dneh od prejema popolne vloge.
31. člen
Časopisni zavod izvede lastninsko preoblikovanje v
skladu z odobrenim programom lastninskega preoblikovanja
in vloži prijavo za vpis v sodni register najpozneje v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona.
Če časopisni zavod ne izvede lastninskega preoblikovanja v roku iz prejšnjega odstavka, preidejo pristojnosti
glede izvedbe postopka na agencijo.
Pred vpisom v sodni register mora časopisni zavod
pridobiti soglasje agencije. Agencija izda pisno soglasje k
preoblikovanju ali zavrne njegovo izdajo v 15 dneh od prejema popolne vloge.
32. člen
Ustanovni akt javnega podjetja je sestavni del vpisa
izvedenega lastninskega preoblikovanja časopisnega zavoda
v sodni register.
Ustanovni akt javnega podjetja sprejmeta vlada in organ upravljanja časopisnega zavoda.

34. člen
Do ustanovitve javnega podjetja zalaga uradni list Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije.
Direktor obstoječega časopisnega zavoda Uradni list
Republike Slovenije opravlja svojo funkcijo do poteka mandatne dobe, za katero je imenovan.
35. člen
Služba začne izdajati register pravnih predpisov, objavljenih v uradnem listu, 1. 1. 1997. Register vsebuje vse
veljavne predpise Republike Slovenije.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
objavljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni organizaciji “Časopisni zavod Uradni list Republike
Slovenije” (Uradni list SRS, št. 13/81 in 13/89).
37. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-01/89-1/10
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3318.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov (ZOUTI)
Razglašam zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 2. oktobra 1996.
Št. 001-22-108/96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV (ZOUTI)

Stran 4771

7. člen
Vsebnost katrana v cigaretah se ugotavlja po metodi, ki
ustreza standardom ISO 4387 in 3400, metoda vzorčevanja
po standardu ISO 8243.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivih
vplivov na zdravje.
2. člen
Tobačni izdelki po tem zakonu so cigarete, cigarilosi,
cigare, tobak za zvijanje cigaret in za pipe, tobak za žvečenje
in za njuhanje.
3. člen
Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni
skupni rabi oziroma dejavnostim na področju zdravstva,
otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, prometa, trgovine, gostinstva, športa in rekreacije ter kulture.
Javni prostori iz prejšnjega odstavka so zlasti čakalnice, sejne sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno varstveni, izobraževalni, socialni zavodi, gostinski prostori in trgovine, športne dvorane, javna prometna sredstva,
dvigala, kabinske žičnice, javna stranišča in drugi prostori,
kjer so nekadilci proti svoji volji lahko izpostavljeni cigaretnemu dimu.
4. člen
Delovni prostor po tem zakonu je vsak zaprt prostor, ki
je pod nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela
in storitve.
5. člen
Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varstvo
zdravja prebivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih izdelkov skrbi Svet za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, ki
ima na tem področju zlasti naslednje naloge:
– spremlja vpliv uporabe tobačnih izdelkov na zdravje
prebivalcev oziroma skupin ljudi in predlaga ustrezne ukrepe,
– pripravlja programe izobraževanja oziroma osveščanja prebivalcev glede škodljivosti kajenja ter programe odvajanja od kajenja,
– predlaga ukrepe za omejevanje škodljive razvade uporabe tobačnih izdelkov,
– opravlja druge naloge s področja omejevanja uporabe
tobačnih izdelkov, ki zahtevajo medpodročno reševanje ali
mednarodno sodelovanje.
II. DOVOLJENA VSEBNOST ŠKODLJIVIH
SESTAVIN
6. člen
Katran po tem zakonu je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju.
Od 1. 1. 1997 je prepovedana izdelava in prodaja cigaret, ki vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto.
Od 1. 7. 1998 dalje je prepovedana izdelava in prodaja
cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto.
Minister za zdravstvo podrobneje določi pogoje, ki jih
morajo glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati tobačni
izdelki.

III. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE UPORABE
TOBAČNIH IZDELKOV
8. člen
Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki na škatlici oziroma drugi embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka o tem, koliko miligramov katrana in nikotina
vsebuje posamezna cigareta.
Podatek iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti
natisnjen v barvi, ki se razlikuje od podlage, v črkah, ki so
velike najmanj 2 mm, tisk pa mora biti širok najmanj 0,3 mm.
Opozorila iz 9. člena morajo biti natisnjena v barvi, ki se
razlikuje od podlage, v črkah, ki so velike najmanj 5 mm,
tisk pa mora biti širok najmanj 0,4 mm.
9. člen
Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov,
ki na embalaži nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega
opozorila z naslednjo vsebino: “Minister za zdravstvo opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo”.
Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov,
ki na embalaži poleg opozorila iz prejšnjega odstavka nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih
opozoril:
“Minister za zdravstvo opozarja:
– kajenje ubija;
– kajenje povzroča raka na pljučih;
– kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka;
– kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti;
– kajenje povzroča bolezni srca;
– kajenje skrajšuje življenje”.
Opozorilo iz prvega odstavka tega člena mora biti natisnjeno na prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz
drugega odstavka tega člena pa je lahko natiskano tudi na
bočni strani embalaže. Opozorili morata biti natiskani s tiskanimi črkami, ki se razločno barvno razlikujejo od podlage. Površina opozorila ne sme biti manjša od 8% površine
stranice embalaže, kjer je opozorilo natisnjeno, pri čemer
opozorilo ne sme biti natisnjeno na delu embalaže, ki se
odpira ali na delu, ki se pri odpiranju uniči.
10. člen
Prepovedano je neposredno in posredno reklamiranje
tobaka in tobačnih izdelkov, vključno s sponzoriranjem športnih, kulturnih in drugih javnih dogodkov s strani tobačne
industrije in veletrgovine, z izjemo omejenega števila določb, izrecno navedenih v 11. in 12. členu tega zakona.
Za posredno reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov
iz prejšnjega odstavka se šteje prikazovanje logotipov in
drugih znakov za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov
na predmetih, ki po tem zakonu niso tobačni izdelki.
Prepovedano je reklamiranje izdelkov, ki ne sodijo med
tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe nesporedno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in
tobačnih izdelkov.
Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih
tobaka in tobačnih izdelkov v strokovnih knjigah ter revijah
in publikacijah, ki so namenjene obveščanju izdelovalcev in
prodajalcev teh izdelkov, se ne šteje za reklamiranje po
določbah tega člena.
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11. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje
tobaka in tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi
zaščitene blagovne znamke ali logotipa:
– na priboru za kajenje;
– na poslovnih prostorih gospodarskih podjetij, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo na debelo
tobačnih izdelkov in v njih,
– na izveskih prodajaln tobačnih izdelkov in v njih.
Reklama sme zasesti največ površino sedem kvadratnih
metrov.
12. člen
Ne glede na določbe 10. člena tega zakona lahko proizvajalci in trgovci na debelo s tobačnimi izdelki z enkratnimi akcijami v javnih občilih obveščajo potrošnike o novih
tobačnih izdelkih.
Za nove tobačne izdelke se štejejo tobačni izdelki, ki
imajo zmanjšano vsebnost katrana in nikotina za 10 ali več
odstotkov od istovrstnih izdelkov, ki so že v prodaji in imajo
najnižjo vsebnost katrana in nikotina.
13. člen
Akcija obveščanja potrošnikov iz prejšnjega člena lahko traja nepretrgoma največ 15 dni, pri čemer se za začetek
akcije šteje dan prve javne objave obvestila potrošnikom.
Obvestila o akcijah obveščanja potrošnikov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– obvestila ne smejo vsebovati elementov, ki bi se nanašali na mladino ali kakorkoli vzpodbujali k uporabi tobačnih izdelkov,
– obvestila se ne smejo objavljati na televiziji in radiu
ter v periodičnem tisku,
– obvestila se ne smejo pojavljati na panojih, tablah,
nalepnicah ali svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol
oddaljeni manj kot 300 metrov in znotraj športnih površin,
– obvestila ne smejo prikazovati mladih ljudi ali ljudi,
ki so zaradi svojega dela ali dosežkov na področju športa,
glasbe, umetnosti, gospodarstva ali politike vzor mladim,
– obvestila ne smejo prikazovati vzročne zveze med
uporabo tobačnih izdelkov in uspehom v življenju,
– obvestila se ne smejo objavljati v mladinskih kinematografih, v drugih pa le po 20. uri, pri čemer lahko traja
obvestilo največ 20 sekund.
Vsa pisana ali natiskana obvestila v akcijah obveščanja
morajo vsebovati podatek iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena
tega zakona v obsegu najmanj 25% površine obvestila.
Obvestila, ki se pojavljajo na filmskem platnu, morajo
ob koncu za najmanj 10 sekund pokazati opozorilo iz 9. člena tega zakona.
Obvestilo o škodljivosti tobaka mora biti natisnjeno na
spodnjem delu sredine plakata, tako da bo zavzelo polovico
leve in polovico desne četrtine plakata. Črke opozorila morajo biti berljive iz razdalje 10 metrov.
14. člen
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 15 let.
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih naprav.
Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma
drugih tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca.
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15. člen
Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih nekadilcem.
Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 50%
skupne površine posameznega javnega prostora, kar mora
lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik zagotoviti najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
V celoti je prepovedano kajenje v prostorih vzgojnoizobraževalnih in zdravstvenih ustanov.
Lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik mora prepoved kajenja ter označbo prostorov za nekadilce objaviti na vidnem mestu.
16. člen
V gostinskih objektih, kjer se gostom streže hrana (restavracije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice in bari) se določi prostor za kadilce.
Ne glede na določbe 15. člena tega zakona velikost
prostora za kadilne določi lastnik, najemnik ali uporabnik
objekta. Prostor se jasno označi kot prostor za kadilce in se
loči od prostora za nekadilce.
Prepovedano je kajenje v slaščičarnah in mlečnih restavracijah.
17. člen
V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prostorih, ki jih določi delodajalec in ki so fizično ločeni od ostalih
delovnih prostorov.
Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organov,
ki so namenjeni stikom s strankami.
18. člen
Vsak zaposleni ima pravico zahtevati od delodajalca,
da mu omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni
onesnažen s tobačnim dimom.
Če delodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka ne
more ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvijo v drug
delovni prostor, je dolžan v delovnem prostoru zaposlenega
prepovedati kajenje.
IV. SREDSTVA
19. člen
Sredstva za uresničevanje nalog iz 5. člena tega zakona
se zagotavljajo v državnem proračunu.
V. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za zdravstvo, nadzor nad izvajanjem 8., 9.,
10., 11. in 14. člena tega zakona opravlja tržna inšpekcija,
nadzor nad izvajanjem 15. in 16. člena zdravstvena inšpekcija, nadzor nad izvajanjem 17. in 18. člena pa inšpekcija dela.
Nadzor nad izvajanjem 8. in 9. člena tega zakona pri
uvozu tobačnih izdelkov opravlja Carinska uprava Republike Slovenije.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni
izdelki izdelujejo in prodajajo v nasprotju z 8. in 9. členom
tega zakona, z odločbo prepove izdelavo in prodajo tobačnih
izdelkov.
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Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se reklamirajo tobačni izdelki v nasprotju z 10. in 12. členom tega
zakona, z odločbo prepove reklamo.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Za izvršitev odločbe iz četrtega odstavka tega člena
lahko pristojni inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev reklamnega materiala na stroške pravne osebe oziroma
posameznika, ki stori prekršek v zvezi z 10. in 12. členom
tega zakona.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če po 1. 1. 1997 izdeluje ali prodaja cigarete, ki
vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto (drugi odstavek
6. člena);
2. če po 1. 7. 1998 izdeluje ali prodaja cigarete, ki
vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto (tretji odstavek
6. člena);
3. če izdeluje ali prodaja cigarete, ki na škatlici oziroma
drugi embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka o tem, koliko miligramov katrana in nikotina vsebuje
posamezna cigareta (prvi odstavek 8. člena);
4. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih
podatek iz 8. člena tega zakona ni natisnjen v barvi, ki se
razlikuje od podlage ter v črkah, ki niso velike najmanj
2 mm, tisk pa ni širok najmanj 0,3 mm; če opozorila iz
9. člena tega zakona niso natisnjena v barvi, ki se razlikuje
od podlage ter v črkah, ki niso velike najmanj 5 mm, tisk pa
ni širok najmanj 0,4 mm (drugi odstavek 8. člena);
5. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih
opozorilo iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ni natisnjeno na prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz
drugega odstavka 9. člena tega zakona pa na prednji, zadnji
ali bočni strani embalaže; če opozorili nista natiskani s tiskanimi črkami, ki se razločno barvno razlikujejo od podlage;
če je površina opozorila manjša od 8% stranice embalaže,
kjer je opozorilo natisnjeno ali če je opozorilo natisnjeno na
delu embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri odpiranju
uniči (tretji odstavek 9. člena);
6. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki na embalaži nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega opozorila “Minister za zdravstvo opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo”
(prvi odstavek 9. člena);
7. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki poleg opozorila iz prvega odstavka 9. člena tega zakona nimajo na
embalaži v slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih opozoril:
“Ministrstvo za zdravstvo opozarja:
– kajenje ubija;
– kajenje povzroča raka na pljučih;
– kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka;
– kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti;
– kajenje povzroča bolezni srca;
– kajenje skrajšuje življenje”;
(drugi odstavek 9. člena);
8. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju s
prvim odstavkom 10. člena;
9. če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov nepretrgoma
več kot 15 dni (prvi odstavek 13. člena);
10. če v akcijah obveščanja potrošnikov na pisanih in
natiskanih oglasih oziroma obvestilih ne zagotovi natisa podatka iz 8. člena in opozorila iz 9. člena tega zakona v
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obsegu najmanj 25% površine oglasa oziroma obvestila (drugi odstavek 13. člena);
11. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 15
let (prvi odstavek 14. člena);
12. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav
(drugi odstavek 14. člena);
13. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven
originalne embalaže proizvajalca (tretji odstavek 14. člena);
14. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter
označbe prostorov za kadilce na vidnem mestu (četrti odstavek 15. člena);
15. če ne določi prostora za kadilce v gostinskih objektih, kjer se gostom streže hrana (gostišča in restavracije)
oziroma ga ne označi v skladu z določbo prvega odstavka
16. člena;
16. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno kajenje (prvi odstavek 17. člena);
17. če se ne ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
Za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke
prvega odstavka se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni
ukrep obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so predmet
prekrška, za prekršek iz 12. toče prvega odstavka pa tudi
odvzem avtomatskih naprav.
22. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, ki se izterja takoj na
kraju prekrška, se kaznuje posameznik:
1. če kadi v javnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano (15. člen);
2. če kadi v slaščičarnah in mlečnih restavracijah (drugi
odstavek 16. člena);
3. če kadi v delovnih prostorih, kjer to ni dovoljeno
(prvi odstavek 17. člena);
4. če kadi v prostorih državnih organov, ki so namenjeni stikom s strankami (drugi odstavek 17. člena).
Denarno kazen iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka
izterja zdravstveni inšpektor, denarno kazen iz 3. in 4. točke
prejšnjega odstavka pa inšpektor dela.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Natis podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega
zakona morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov
zagotoviti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80,
25/86 in 47/86).
25. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/92-3/14
Ljubljana, dne 2. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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3319.
Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v skladu s
172. členom svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 10. oktobra 1996 sprejel
ODLOK
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije
za leto 1995 in o razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki (OdLOBS95)
Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1995, ki
ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 111. seji, dne
2. 4. 1996 in ki izkazuje:
A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1995:
(v 000 tolarjih)

Aktiva
Finančna sredstva
Osnovna sredstva
Skupna aktiva

309,223.928
1,389.612
310,613.540

Pasiva
Skupne obveznosti
Rezerve
Skupna pasiva

283,887.008
26,726.532
310,613.540
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(v 000 tolarjih)
Finančni načrt izkazuje:
1. Prihodke
14,297.774
2. Odhodke
12,642.883
3. Presežek prihodkov nad odhodki
1,654.891
4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 958.695
5. Prenos v rezerve
696.196

Št. 450-03/89-2/16
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3321.
Na podlagi točke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in
povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije,
št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93,
34/93, 35/94) in točke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih
in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike
Slovenije, predsednik Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
objavlja

B) Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31. 12. 1995:
(v 000 tolarjih)

Skupni prihodki poslovanja
Stroški poslovanja
Presežek prihodkov nad odhodki

7,485.991
1,806.206
5,679.785

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1995 se razporedi za:
(v 000 tolarjih)

Sredstva za proračun Republike Slovenije
Prenos v rezerve

478.886
5,200.899

Št. 450-03/89-2/16
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3320.
Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v skladu
172. členom svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 10. oktobra 1996 sprejel
ODLOK
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije
za leto 1996 (OdFNBS96)
Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1996,
ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 111. seji, dne
2. 4. 1996.

ZNESKE
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev
Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb
Državnega zbora Republike Slovenije
Za mesec november 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 38.610 SIT;
– za 20 let delovne dobe 57.915 SIT;
– za 30 let delovne dobe 77.220 SIT;
2. regres za prehrano med delom 12.046 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.096 SIT;
– 8 do 12 ur 3.012 SIT;
– nad 12 ur 6.024 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe
kategorije do 5.265 SIT;
– brez računa 1.807 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 24,84 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 12,42 SIT;
7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 21.683 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 26.501 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziroma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega
člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara 77.220 SIT;
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9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso
mesečne nagrade:
– učencem 7.790 SIT;
– študentom 15.950 SIT.
Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije
za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Peter Petrovič, dipl. inž. l. r.

VLADA
3322.
Na podlagi četrtega odstavka 68. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94)
izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
1. člen
Ta uredba določa območja in objekte, kjer se morajo
graditi zaklonišča osnovne zaščite, ter pogoje za graditev in
vzdrževanje zaklonišč.
2. člen
Zaklonišča se praviloma gradijo v sklopu objekta kot
dvonamenski objekti.
I. GRADITEV ZAKLONIŠČ
3. člen
Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo na ureditvenih
območjih mest in drugih naselij z več kot 5000 prebivalci.
Na teh območjih morajo investitorji graditi zaklonišča
osnovne zaščite v objektih, namenjenih za:
– javno zdravstveno službo z več kot 50 posteljami,
– vzgojno-varstvene ustanove za več kot 50 otrok,
– redno izobraževanje za več kot 100 udeležencev izobraževalnega programa,
– javne telekomunikacijske in poštne centre,
– nacionalno televizijo in radio,
– javni potniški železniški, avtobusni, pomorski in zračni
promet,
– pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer
se bodo v primeru vojne opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito,
– delo državnih organov.
Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo tudi v vojaških
objektih, kot so stacionarni telekomunikacijski objekti, urejeni položaji in sedeži operativnih poveljstev oziroma poveljstev enot, ki jih določi minister za obrambo.
Na območjih iz prvega odstavka tega člena se v muzejih,
galerijah in arhivih ter knjižnicah nacionalnega pomena gradijo zaklonišča kot depoji.
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4. člen
V vseh objektih, ki so na območjih iz prvega odstavka
prejšnjega člena se mora stropna konstrukcija nad kletjo graditi tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.
II. REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
5. člen
Investitor graditve objekta iz 3. člena te uredbe mora
poskrbeti za revizijo projektne dokumentacije za zaklonišče
(v nadaljnjem besedilu: revizija). Revizija je obvezna tudi pri
posegih v obstoječa zaklonišča, za katere je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje.
V revizijo je treba predložiti en izvod projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz dokumentacije mora biti razvidna mirnodobna funkcija zaklonišča, če
jo zaklonišče ima.
Pri reviziji se preveri skladnost projektne dokumentacije
s tehničnimi predpisi in obveznimi standardi ter ustreznost
posameznih tehničnih rešitev.
Stroške revizije krije investitor.
6. člen
Revizijo opravljajo revizijske komisije, ki jih izmed revizorjev imenuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu:
uprava).
Revizijsko komisijo sestavljajo najmanj 3 revizorji. Če
je potrebno zaradi tehnične ali druge specifičnosti zaklonišča,
se lahko vanjo imenujejo še drugi strokovnjaki.
Uprava imenuje revizijsko komisijo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zahteve investitorja ali projektanta.
Za revizijsko komisijo se lahko imenuje tudi gospodarska družba, ki ima v sodni register vpisano dejavnost projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja, če ima
zaposlenega vsaj po enega revizorja ustrezne stroke.
7. člen
Revizorje imenuje uprava za dobo štirih let. Odločitev o
imenovanju je dokončna.
Za revizorja se lahko imenuje fizična oseba, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega projektanta po predpisih o graditvi
objektov ter ima opravljen strokovni izpit za izdelovanje načrtov gradbenih konstrukcij ali načrtov strojnih inštalacij ali
načrtov električnih inštalacij in najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
8. člen
Revizijska komisija po opravljeni reviziji izda mnenje,
na podlagi katerega uprava izda potrdilo o opravljeni reviziji.
Če se pri reviziji ugotovijo nepravilnosti ali pomanjkljivosti, se v poročilu o reviziji investitorju določi rok, v katerem
mora pomanjkljivosti odpraviti. Šele po njihovi odpravi uprava izda potrdilo o opravljeni reviziji.
Rok za odpravo pomanjkljivosti je 30 dni, če ni v poročilu določeno drugače.
III. EVIDENCA O ZAKLONIŠČIH, VZDRŽEVANJE
IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI ZAKLONIŠČ
9. člen
O zakloniščih ter o njihovem vzdrževanju in spremembah namembnosti se vodi evidenca.
Evidenco o zakloniščih vodi občina, razen zaklonišč iz
tretjega odstavka 3. člena te uredbe, za katera vodi evidenco
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Ministrstvo za obrambo. Evidenca vsebuje podatke o zaporedni številki, vrsti zakonišča s številom mest, naslovu in imenu
lastnika ter datum rednega pregleda zaklonišča.
Lastniki zaklonišč morajo občini na njeno zahtevo posredovati podatke iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Vsa zaklonišča osnovne zaščite na območju države se
morajo redno vzdrževati. Za vzdrževanje zaklonišč in za njihovo smotrno uporabo so odgovorni lastniki.
Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča
mora lastnik ali upravljalec zaklonišča osnovne zaščite pridobiti potrdilo o primernosti zaklonišča.
V zaklonišču mora biti izobešen zakloniščni red, ki ga
določi minister za obrambo.
11. člen
Zaščitna funkcija zgrajenih in opremljenih zaklonišč ter
zaklonišč v gradnji se praviloma ne sme spreminjati, razen če
uprava predhodno ne izda soglasja k spremembi zaščitnih
funkcij zaklonišč.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati: uredba o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 33/92 in
18/93), 135., 136. in 137. člen uredbe o tehničnih normativih
za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte (Uradni
list RS, št. 48/93 in 69/93) ter navodilo o urbanističnih pogojih za gradnjo zaklonišč (Uradni list SRS, št. 1/78).
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220-05/96-2/1-8
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117-03/93-2/9-8
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3324.
Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja
SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Innsbrucku
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Innsbrucku na
čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Innsbrucku obsega deželi Tirolsko in Predaralsko.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Slovenije s Tirolsko in Predaralsko.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-04/94-41/4-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3323.

3325.

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) na predlog ministra za
zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v
Gradcu
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu se
postavi
mag. dr. Kurt Oktabetz.

SKLEP
o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije
v Innsbrucku
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Innsbrucku
se postavi Josef Höger.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-04/94-41/4-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3326.
Na podlagi 96. člena zakona o zavarovalnicah (Uradni
list RS, št. 64/94 in 35/95) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
ODREDBO
o višini in načinu plačevanja pristojbine od
zavarovalnih premij in drugih zavarovalnih poslov
1. člen
Zavarovalnice ter družbe in podjetniki, ki opravljajo
druge zavarovalne posle, plačujejo pristojbino od zavarovalnih premij in drugih zavarovalnih poslov v višini 0,4 tisočinke vplačane zavarovalne premije oziroma plačanih prihodkov za opravljene druge zavarovalne posle.
2. člen
Pristojbina se plačuje po četrtinah na začetku vsakega
trimesečja do 10. v mesecu. Osnova za izračun pristojbine je
zbrana zavarovalna premija oziroma doseženi prihodki za
opravljene druge zavarovalne posle v preteklem letu.
3. člen
Pristojbina se plačuje na poseben vplačilni račun proračuna pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet v
skladu z odredbo o računih in načinu vplačevanja in razporejanja javno-finančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94).
4. člen
V letu 1996 se plača pristojbina do konca meseca oktobra v višini dveh tretjin trimesečnega obroka.
5. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 419-11/96
Ljubljana, oktober 1996.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.
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3327.
Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86, Uradni list RS, št.
9/90, 5/91 ter 46/92 – odl. US in 58/95 – odl. US) v zvezi z
99. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
ODREDBO
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju
Mestne občine Koper
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na
kmetijskih zemljiščih na območju Mestne občine Koper.
2. člen
Agromelioracijski postopki se uvedejo na kmetijskih
zemljiščih:
– k.o. Bertoki parc. št. 4685-del, 4855/1, 5718/1-del,
5720-del, 4633, 5748, 5750, 5783, 5322/1, 5323, 5322/4,
6249/2,
– k.o. Gažon parc. št. 729/1, 729/4, 639-del, 640,
1065, 1066/1, 1066/2, 1066/3, 170/1,
– k.o. Pomjan parc. št. 461/1, 461/2,
– k.o. Marezige parc. št. 1351/5, 1369/2, 1369/4,
1629/3, 1684/6, 1684/7, 1684/8,
– k.o. Koštabona parc. št. 1677/1, 1677/8, 1662/1,
1660/2, 1658/4-del, 1708, 1685, 1684,
– k.o. Ankaran parc. št. 121, 122, 119-del, 124-del,
125-del, 85/2-del,
– k.o. Dekani parc. št. 2816/6-del,
– k.o. Plavje parc. št. 580/3,
– k.o. Semedela parc. št. 3672, 670/2, 670/4,
– k.o. Šmarje parc. št. 594, 1578, 1577, 1595, 1575,
– k.o. Krkavče parc. št. 2332, 2331-del, 2330-del,
– k.o. Boršt parc. št. 1736/2, 2001, 1889/74,
– k.o. Pridvor parc. št. 2627, 1628/1, 574, 3184/4,
3184/5, 2336/2,
– k.o. Škofije parc. št. 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6,
389/7, 389/8, 389/10, 401/1, 437/1, 437/6,
– k.o. Vanganel parc. št. 844, 1003-del, 1004-del,
– k.o. Oltra parc. št. 1098, 1141/1,
– k.o. Gradin parc. št. 1773/2, 1774/1,
– k.o. Jernej parc. št. 1283,
– k.o. Rožar parc. št. 1621/1, 1622.
Na podlagi te odredbe bodo agromelioracijski postopki
izvedeni na površini 19,1 ha kmetijskih zemljišč.
Meje agromelioracijskih območij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma
pri KVZ Nova Gorica, Kmetijski svetovalni službi Koper.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih
agromelioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracij po tej odredbi so – individualni kmetijski proizvajalci – lastniki oziroma uporabniki
kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe. Zahtevek zanje
vlaga njihov pooblaščenec, ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki
kmetijskih zemljišč.
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4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo
lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te
odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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PRAVILNIK
o pogojih za povezovanje fiksnih radijskih telefonskih
naročnikov na javno telekomunikacijsko omrežje prek
mobilnega radiotelefonskega sistema NMT

I. UVODNI DOLOČBI
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– izravnavo zemljišč,
– zasipavanje depresij,
– založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– rigolanje.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicijskih programih za posamezno investicijo.
Če lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe ne opravi predvidenih del v določenih
rokih, ki izhajajo iz investicijskega programa, odredi Upravna enota Koper, v skladu 109. členom zakona o kmetijskih
zemljiščih, izvedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč.
Investitorji morajo vsa dela opraviti v skladu s predpisi
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo
zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora
biti po dokončani izvedbi agromelioracijskih del, usklajena
z novo kakovostjo in mora ustrezati predpisom o dobrem
gospodarjenju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz
2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/0005/96
Ljubljana, dne 7. oktobra 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3328.
Na podlagi 145. člena zakona o sistemih zvez (Uradni
list SFRJ, št. 41/88, 80/89, 29/90) in v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter na podlagi 99. člena zakona upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja
minister za promet in zveze

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za telekomunikacijski sistem, ki povezuje fiksne radijske telefonske naročnike na
javno telekomunikacijsko omrežje prek mobilnega radiotelefonskega sistema NMT (v nadaljevanju: sistem fiksnih
radijskih telefonskih naročnikov NMT).
2. člen
Sistem fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT
po tem pravilniku je telekomunikacijski sistem, s katerim se
naročniki javnega telekomunikacijskega omrežja povezujejo
na to omrežje z radijsko naročniško opremo in drugimi napravami mobilnega radiotelefonskega sistema NMT.
Mobilni radiotelefonski sistem NMT je sistem mobilne
telefonije, opredeljen v predpisih iz 3. člena tega pravilnika.
Radijska naročniška oprema so radijske postaje s pripadajočo opremo, ki naročniku sistema fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT omogoča dostop v javno telekomunikacijsko omrežje.
Radijska bazna postaja je radijska postaja v mobilnem
sistemu, ki je namenjena za uporabo na stalni lokaciji.
Zaščita istovetnosti naročnika je postopek overovitve
odhodnih klicev, s katerim se preprečuje nepooblaščena uporaba telefonske številke naročnika v sistemu fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT.
II. TEHNIČNI POGOJI
3. člen
Radijska naročniška oprema oziroma druge naprave sistema fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT morajo
izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za uporabo v mobilnem
radiotelefonskem sistemu NMT:
– splošni tehnični pogoji za mrežo mobilnih radio-telefonskih zvez JPTT, razen točke 9.1. (PTT vestnik, št. 17/82);
– tehnični pogoji za mobilne radiotelefone v mobilni
radio mreži JPTT (PTT vestnik, št. 13/89);
– tehnični pogoji za sistem mobilnih radio-telefonskih
zvez JPTT (PTT vestnik, št. 21/89);
– tehnični pogoji za bazne radio-postaje v mobilni radio mreži (PTT vestnik, št. 8/90).
4. člen
Ne glede na določbe iz 3. člena tega pravilnika:
– imajo lahko radijska naročniška oprema in radijske
bazne postaje, ki se uporabljajo v sistemu fiksnih radijskih
telefonskih naročnikov NMT, antene z večjim dobitkom in
postavljene višje kot je dovoljeno za mobilni radiotelefonski
sistem NMT, če je tako določeno v radijskem dovoljenju,
– je delovanje radijske naročniške opreme omejeno na
delovanje z določenimi radijskimi baznimi postajami.
5. člen
Uporabljati se smejo le frekvence, ki so določene za
mobilni radiotelefonski sistem NMT v Sloveniji, to je v
frekvenčnih pasovih 411,675 - 415,850 MHz/421, 675 425,850 MHz.
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6. člen
Radijska naročniška oprema in radijske bazne postaje,
ki se uporabljajo v sistemu fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT, morajo biti odobrene na podlagi predpisov o
preverjanju telekomunikacijske opreme.
Radijsko dovoljenje ni potrebno za radijsko naročniško
opremo, ki izpolnjuje pogoje določene v predpisih iz 3. člena
tega pravilnika, če se ta oprema uporablja tako, kot je bila
odobrena.
Radijska naročniška oprema, ki deluje po pogojih iz
4. člena tega pravilnika in radijske bazne postaje se lahko
uporabljajo le na podlagi radijskega dovoljenja.
Radijska naročniška oprema mora v točki priključevanja terminalske opreme ustrezati tehničnim pogojem za telefonske aparate (PTT Vestnik, št. 23/91).
Radijska naročniška oprema mora imeti tudi zaščito
istovetnosti naročnika.
Radijska naročniška oprema se napaja iz električnega
omrežja, imeti pa mora tudi baterijsko napajanje.
III. OŠTEVILČENJE
7. člen
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije bo
operaterju javnega telekomunikacijskega omrežja dodelila, v
okviru številke 0609, posebno podskupino številk, iz katere
bo operater črpal številke za posamezne telefonske naročnike.
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3329.
Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) minister za šolstvo in
šport izdaja
PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o pogojih in merilih za sprejem
študentov v študentske domove
1. člen
Na koncu drugega odstavka 9. člena pravilnika o pogojih in merilih za sprejem študentov v študentske domove
(Uradni list RS, št. 29/96) se pika nadomesti z vejico in
dodajo besede “en član je iz vrst študentov stanovalcev
študentskih domov”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-18/95
Ljubljana, dne 11. oktobra 1996.

IV. KAKOVOST
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

8. člen
Kakovost sistema fiksnih radijskih telefonskih naročnikov NMT kot tudi kakovost posameznih naprav tega sistema
mora biti v skladu z določbami predpisov iz 3. člena tega
pravilnika.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346- 25/96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Igor Umek l. r.
Minister
za promet in zveze

Zaporedna
številka
860

Registrirano ime
LENTE MC 40

888

MONOTARD MC 40

3250

RODANOL S

Zdravilna oblika
pakiranje
injekcije
steklenička po 10 ml
(400I.E./10ml)
injekcije
steklenička po 10 ml
(400I.E./10ml)
tableta
10 x 1 g

3330.
Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list
RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila
SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 19. junija 1992 do 11. aprila
1996 razveljavljeno dovoljenje za promet

Režim (način) izdajanja
Izdaja samo na
zdravniški recept

Proizvajalec

Številka odločbe

NOVO NORDISK
A/S, Danska

512/B-866/92

Izdaja samo na
zdravniški recept

NOVO NORDISK
A/S, Danska

512/B-865/92

Izdaja samo na
zdravniški recept

LEK, Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov d.d.,
Ljubljana

512/B-3489/95

Št. 512-2/96-4
Ljubljana, dne 4. oktobra 1996.
Direktorica
Urada Republike Slovenije
za zdravila
mr. ph. Nada Irgolič, spec. l. r.
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3331.

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila
DOPOLNITEV SEZNAMA
zdravil, za katera je bilo od 12. 4. 1996 do 28. 6. 1996 izdano dovoljenje za promet
Zaporedna
številka

Registrirano ime
generično ime

Zdravilna oblika
pakiranje

Režim (način) izdajanja

3772

ALPHA D3 0,25 mcg
alfakalciferol

kapsula
50 x 0,25 mcg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3773

CASODEX
bikulatamid

filmsko obložena tableta
28 x 50 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3774

DALBEN suspenzija
albendazol

Izdaja samo na
zdravniški recept

3775

DALBEN tablete 200 mg
albendazol

peroralna suspenzija
steklenička po 10ml
(400mg/10ml)
neobložena tableta
2 x 200 mg

3776

DALBEN tablete 400 mg
albendazol

neobložena tableta
56 x 400 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3777

GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza

raztopina za infundiranje
plastična vrečka po
250 ml (5%)

3778

GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza

raztopina za infundiranje
steklenička po 250 ml
(5%)

3779

HAES-STERIL 10%

raztopina za infundiranje
plastenka po 500 ml

Uporaba samo v
javnih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v
javnih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost
Uporaba samo v
bolnišnicah

3780

KAPANOL 100 mg
morfin

kapsula
20 x 100 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3781

KAPANOL 20 mg
morfin

kapsula
20 x 20 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

Izdaja samo na
zdravniški recept

Proizvajalec
predlagatelj

Številka odločbe
datum odločbe

TEVA

512/B-223/96
28.06.1996

PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES
LIMITED, ISRAEL
J.D.C., d.o.o.,
Ljubljana
ZENECA International Limited,
Macclesfield,
Cheshire, Velika
Britanija
ZENECA International Limited, Podružnica v Ljubljani
KRKA, tovarna
zdravil, p.o., Novo
mesto
KRKA, tovarna
zdravil, p.o., Novo
mesto
KRKA, tovarna
zdravil, p.o., Novo
mesto
KRKA, tovarna
zdravil, p.o., Novo
mesto

512/B-219/96
28.06.1996

512/B-226/96
28.06.1996
512/B-224/96
28.06.1996
512/B-225/96
28.06.1996
512/B-227/96
28.06.1996

KRKA, tovarna
zdravil, p.o., Novo
mesto

512/B-228/96
28.06.1996

Fresenius AG, Bad
Homburg, Nemčija
MEDIAS
INTERNATIONAL
d.o.o, Ljubljana
GLAXO
WELLCOME Australia Ltd., Boronia,
Avstralia
GLAXO
WELLCOME
EXPORT Ltd., Podružnica Ljubljana
GLAXO
WELLCOME Australia Ltd., Boronia,
Avstralia
GLAXO
WELLCOME
EXPORT Ltd., Podružnica Ljubljana

512/B-229/96
28.06.1996

512/B-222/96
28.06.1996

512/B-220/96
28.06.1996
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Zaporedna
številka

Registrirano ime
generično ime

Zdravilna oblika
pakiranje

Režim (način) izdajanja

Proizvajalec
predlagatelj

Številka odločbe
datum odločbe

3782

KAPANOL 50 mg
morfin

kapsula
20 x 50 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

512/B-221/96
28.06.1996

3783

KETANEST 10
ketamin

raztopina za injiciranje
10 ampul po 5 ml
(50 mg/5 ml)

Uporaba samo v
javnih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost

3784

KETANEST 10
ketamin

raztopina za injiciranje
5 injekcijskih stekleničk po 20 ml
(200 mg/20 ml)

Uporaba samo v
javnih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost

3785

KETANEST 50
ketamin

raztopina za injiciranje
10 ampul po 2 ml
(100 mg/2 ml)

Uporaba samo v
javnih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost

3786

KETANEST 50
ketamin

raztopina za injiciranje
5 injekcijskih stekleničk po 10 ml
(500 mg/10 ml)

Uporaba samo v
javnih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost

3787

MST CONTINUS 10 mg
morfin

neobložena tableta
60 x 10 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3788

MST CONTINUS 100
mg
morfin

neobložena tableta
60 x 100 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3789

MST CONTINUS 30 mg
morfin

neobložena tableta
60 x 30 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3790

MST CONTINUS 60 mg
morfin

neobložena tableta
60 x 60 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3791

PERMAX 0,05 mg
pergolid mesilat

neobložena tableta
30 x 0,05 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

GLAXO
WELLCOME Australia Ltd., Boronia,
Avstralia
GLAXO
WELLCOME
EXPORT Ltd., Podružnica Ljubljana
PARKE-DAVIS
GMBH, Berlin,
Nemčija
KONIM p.o., podjetje za zastopanje,
zunanjo in notranjo
trgovino, Ljubljana
PARKE-DAVIS
GMBH, Berlin,
Nemčija
KONIM p.o., podjetje za zastopanje,
zunanjo in notranjo
trgovino, Ljubljana
PARKE-DAVIS
GMBH, Berlin,
Nemčija
KONIM p.o., podjetje za zastopanje,
zunanjo in notranjo
trgovino, Ljubljana
PARKE-DAVIS
GMBH, Berlin,
Nemčija
KONIM p.o., podjetje za zastopanje,
zunanjo in notranjo
trgovino, Ljubljana
NAPP LAB, Cambridge, Velika Britanija
MEDIS d.o.o.,
Ljubljana
NAPP LAB, Cambridge, Velika Britanija
MEDIS d.o.o.,
Ljubljana
NAPP LAB, Cambridge, Velika Britanija
MEDIS d.o.o.,
Ljubljana
NAPP LAB, Cambridge, Velika Britanija
MEDIS d.o.o.,
Ljubljana
ELI LILLY AND
COMPANY
LIMITED, Basingstoke, Velika Britanija
ELI LILLY (Suisse)
S.A., Podružnica v
Ljubljani

512/B-235/96
28.06.1996

512/B-236/96
28.06.1996

512/B-237/96
28.06.1996

512/B-238/96
28.06.1996

512/B-230/96
28.06.1996

512/B-233/96
28.06.1996

512/B-231/96
28.06.1996

512/B-232/96
28.06.1996

512/B-239/96
28.06.1996
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Zaporedna
številka

Registrirano ime
generično ime

Zdravilna oblika
pakiranje

Režim (način) izdajanja

Proizvajalec
predlagatelj

Številka odločbe
datum odločbe

3792

PERMAX 0,25 mg
pergolid mesilat

neobložena tableta
30 x 0,25 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

512/B-240/96
28.06.1996

3793

PERMAX 1 mg
pergolid mesilat

neobložena tableta
30 x 1 mg

Izdaja samo na
zdravniški recept

3794

UROMITEXAN 200 mg
mesna

raztopina za injiciranje
15 ampul po 2 ml
(200mg/2ml)

Uporaba samo v
bolnišnicah

3795

UROMITEXAN 400 mg
mesna

raztopina za injiciranje
15 ampul po 4 ml
(400mg/4ml)

Uporaba samo v
bolnišnicah

3796

VELBE
vinblastin

prašek za raztopino za
injiciranje
steklenička po 10 mg
in topilo

Uporaba samo v
javnih zavodih ter pri
pravnih in fizičnih
osebah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost

ELI LILLY AND
COMPANY
LIMITED, Basingstoke, Velika Britanija
ELI LILLY (Suisse)
S.A., Podružnica v
Ljubljani
ELI LILLY AND
COMPANY
LIMITED, Basingstoke, Velika Britanija
ELI LILLY (Suisse)
S.A., Podružnica v
Ljubljani
ASTA Medica AG,
Frankfurt am Main,
Nemčija
KEMOFARMACIJA
d.d., Ljubljana
ASTA Medica AG,
Frankfurt am Main,
Nemčija
KEMOFARMACIJA
d.d., Ljubljana
LILLY FRANCE
S.A., Fegersheim,
Francija
ELI LILLY (Suisse)
S.A., Podružnica v
Ljubljani

512/B-241/96
28.06.1996

512/B-217/96
28.06.1996

512/B-218/96
28.06.1996

512/B-234/96
28.06.1996

Št. 512-2/96-3

Ljubljana, dne 4. oktobra 1996.
Direktorica
Urada Republike Slovenije
za zdravila
mr. ph. Nada Irgolič, spec. l. r.

OBČINE
BELTINCI
3332.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 ) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Ižakovci, je Svet Krajevne skupnosti Ižakovci na seji dne 4. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ižakovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka, ki bo 10. novembra 1996.

2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo
uporabila za:
– adaptacijo vaško-gasilskega doma s prizidkom za
otroški vrtec,
– sofinanciranje pri izgradnji vodovoda in kanalizacije,
– sofinanciranje pri izgradnji športnih in drugih objektov,
– vzdrževanje objektov v vasi, ki so skupnega pomena,
– pokrivanje stroškov funkcionalnih dejavnosti,
– dotacije vsem društvom in klubom v vasi.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od
1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Višina zbranega samoprispevka za obdobje 5 let bo
predvidoma znašala 20,000.000 SIT, preostali del pa bo krajevna skupnost zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti za
realizacijo referendumskega programa.
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4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje
in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne
skupnosti Ižakovci, v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja
in nadomestil;
– 1% od pokojnin;
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike;
– 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
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8. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje del bo
odgovoren svet Krajevne skupnosti Ižakovci.
9. člen
Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo nadzoroval svet KS, ki bo o tem
vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi svet KS.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ižakovci, dne 5. oktobra 1996.
Predsednik
Sveta KS Ižakovci
Mirko Poredoš l. r.

6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Ižakovci in občani, ki še
nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
7. člen
Na referendumu se glasuje osebno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:

BREŽICE

KRAJEVNA SKUPNOST IŽAKOVCI

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel

GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne 10. novembra 1996
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od
1. 1. 1997 od 31. 12. 2001, za območje Krajevne skupnosti
Ižakovci:
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo
uporabila za:
– adaptacijo vaško-gasilskega doma z prizidkom za
otroški vrtec,
– sofinanciranje pri izgradnji vodovoda in kanalizacije,
– sofinanciranje pri izgradnji športnih in drugih objektov,
– vzdrževanje objektov v vasi, ki so skupnega pomena,
– pokrivanje stroškov funkcionalnih dejavnosti,
– dotacije vsem društvom in klubom v vasi.
Samoprispevek bo znašal:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja
in nadomestil,
– 1% od pokojnin,
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike,
– 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.
GLASUJEM
ZA

PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se strinja z
uvedbo samoprispevka oziroma besedo PROTI, če se ne
strinja z uvedbo samoprispevka.

3333.

ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone
Krška vas
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta obrtne cone Krška vas (Uradni list SRS, 36/89) dopolnjen z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas (Uradni list RS, št.
9/91).
2. člen
Doda se novi 12.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-82/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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3334.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Brežice
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
(Uradni list SRS, št. 38/87) dopolnjen z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni
list SRS, št. 25/88 in Uradni list RS, št. 29/96).
2. člen
Doda se novi 34.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-81/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3335.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
UND 4 in UND 5 Dobova
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta UND 4 in UND 5 Dobova (Uradni list SRS, št. 25/89).
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2. člen
Doda se novi 11.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-80/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3336.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
za Forma Sromlje
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta Forma Sromlje (Uradni list RS, št. 52/95).
2. člen
Doda se novi 5.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-83/95-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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3337.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
Dedro Dobova
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za Dedro Dobova (Uradni list RS, št. 52/95).
2. člen
Doda se novi 5.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-82/95-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3338.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za obrtniško
cono Brežice
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list SRS, št. 51/71 in
popravek Uradni list SRS, št. 32/85) dopolnjen z odlokom o
dopolnitvi odloka o novelaciji zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list SRS, št. 39/86) in odlokom o
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spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Brežice (Uradni list RS, št. 6/93).
2. člen
Doda se novi 3.b člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-61/92-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3339.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Cerklje
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta Cerklje (Uradni list SRS, št. 19/85).
2. člen
Doda se novi 4.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-79/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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3340.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu naselje
Hrastina II v Brežicah
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za naselje Hrastina II v Brežicah (Uradni list SRS, št.
28/85).
2. člen
Doda se novi 3.s člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-78/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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2. člen
Doda se novi 5.b člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-81/94-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3342.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za Zakot
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za Zakot (Uradni list SRS, št. 14/79) dopolnjen z odlokom o spremembi zazidalnega načrta Zakot (Uradni list SRS,
št. 17/80).

3341.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
za Dobovo-Sever
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za Dobovo-sever (Uradni list SRS, št. 14/79) dopolnjen
z odlokom o spremembi zazidalnega načrta za Dobovo (Uradni list SRS, št. 17/80).

2. člen
Doda se novi 3.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-77/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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3343.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart
kare D in E
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta Šentlenart kare D in E (Uradni list SRS, št. 6/77).
2. člen
Doda se novi 3.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-76/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3344.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu
za 19 počitniških hišic pri Sobenji vasi-Račnik
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za 19 počitniških hišic pri Sobenji vasi-Račnik (Uradni
list SRS, št. 38/73).
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2. člen
Doda se novi 8.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-75/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3345.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za 8 weekend
hišic na Griču
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za 8 weekend hišic na Griču (Uradni vestnik Celje, št.
24/66).
2. člen
Doda se novi 4.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-74/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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3346.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za počitniško
naselje Velike Malence
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za počitniško naselje Velike Malence (Uradni list SRS,
št. 51/71).
2. člen
Doda se novi 3.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-72/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3347.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice, je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske
soseske Nova vas
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta stanovanjske soseske Nova vas (Uradni list SRS, št.
12/70).
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2. člen
Doda se novi 4.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-72/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3348.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske
soseske Šentlenart v Brežicah
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta stanovanjske soseske Šentlenart v Brežicah (Skupščinski Dolenjski list, št. 23/69), dopolnjenega z odlokom o
spremembi odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart (Uradni
list SRS, št. 24/81).
2. člen
Doda se novi 4.a člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-71/96-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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3349.
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bi zazidalnega načrta Hrastina – kare XVI (Uradni list SRS,
št. 42/88).

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel

2. člen
Doda se novi 5.b člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.

ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za TrnjeZakot

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta za Trnje-Zakot v Brežicah (Uradni list SRS, št. 42/72 in
22/73) dopolnjen z odlokom o novelaciji zazidalnega načrta
za Trnje (Uradni list SRS, št. 17/80) in odlokom o dopolnitvi
odlokov o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Trnje (Uradni list SRS, št. 39/86).
2. člen
Doda se novi 5.b člen, ki glasi:
Možnost presoje manjšega odmika se ugotavlja in presoja po določilih pravilnika o manjših odmikih od sprejetih
prostorsko planskih aktov in prostorsko izvedbenih aktov v
postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-60/92-2/7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3350.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter na podlagi druge
alinee 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) ter na podlagi 3., 4. in 17. člena pravilnika o manjših
odmikih od sprejetih prostorsko planskih aktov in prostorsko
izvedbenih aktov (PIA) v postopku izdelave lokacijske dokumentacije v prostoru Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 21. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske
soseske Hrastina v Brežicah
1. člen
Možni so manjši odmiki od sprejetega zazidalnega načrta stanovanjske soseske Hrastina v Brežicah (Uradni vestnik Celje, št. 11/66) dopolnjenega z odlokom o spremembi
odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Hrastina v
Brežicah (Uradni list SRS, št. 22/75) in odlokom o spremem-

Št. 352/70/96-7
Brežice, dne 5. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

3351.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter na podlagi
drugega odstavka 57. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na seji
dne 26. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda, Knjižnice Brežice
(Uradni list RS, št. 1/92 )
1. člen
Za 3. člen se doda 3.a člen, ki se glasi:
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
2. člen
4. člen odloka se spremeni in glasi:
Svet zavoda ima šest članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja, katera imenuje občinski svet,
– dva predstavnika delavcev zavoda, katera s tajnim
glasovanjem izvolijo delavci zavoda,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti, ki ju imenuje župan Občine Brežice.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta s pravico do
ponovnega imenovanja.
Predsednika sveta imenuje svet zavoda.
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema statut zavoda,
– sprejema programe dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
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– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
– sprejema pravila, za katere je tako določeno v statutu,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Svet zavoda sprejme odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta, letnega programa dela in zaključnega računa, katere sprejme z večino glasov vseh članov
sveta. V primeru neodločenega glasovanja je odločujoč glas
predsednika sveta.

10. člen
Doda se nov, 13.a člen, ki glasi:
Zavod je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanovitelju.
Zavod ne more odtujiti ali spremeniti namembnosti
nepremičnin, ki jih ima v upravljanju. Z nepremičnim premoženjem razpolaga ustanovitelj.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenja v proračunu za dejavnost zavoda.

3. člen
6. člen odloka se spremeni in glasi:
Zavod vodi direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor organizira in vodi poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, vodi strokovno delo in odgovarja za
zakonitost dela in strokovnost dela zavoda.
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja natančneje določa statut zavoda.

11. člen
14. člen se spremeni, tako da glasi:
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo
zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– mandat in način imenovanja članov organov zavoda,
– zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslovanjem zavoda.
Statut zavoda sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

4. člen
7. člen odloka se spremeni in glasi:
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega
sveta.
5. člen
Doda se nov, 7.a člen, ki glasi:
Mandat direktorja traja 5 let.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovne dobe,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat mora predložiti program dela knjižnice.
6. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– od ustanovitelja,
– z opravljanjem lastne dejavnosti,
– iz daril,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom ter odlokom in
statutom zavoda.
7. člen
11. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti
za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti, v skladu z
letnim planom in soglasjem ustanovitelja.
8. člen
12. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
V primeru izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih
sredstev dejavnosti zavoda, o načinu kritja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
9. člen
13. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti
s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno.

12. člen
Doda se nov 14.a člen, ki glasi:
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje dejavnosti,
– zagotavlja zavodu sredstva za delo v okviru dogovorjenega programa, na podlagi letnega plana dela ter poročila o
delu,
– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemizaciji, če ni z zakonom drugače določeno,
– druge zadeve v skladu s predpisi.
Pristojnosti, ki jih ima ustanovitelj, izvršuje župan občine.
13. člen
Doda se nov 14.b člen, ki glasi:
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda in finančnega poslovanja opravlja pristojni organ v skladu z zakonom.
14. člen
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom
najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Zavod mora v šestih mesecih od uveljavitve odloka
uskladiti statut zavoda.
Obstoječi akti zavoda veljajo do sprejema novih, razen
v tistih členih, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
Ta odlok začne veljati od dneva objave v Uradnem listu
RS.
Št. 612-1/91-2/7
Brežice, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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3352.
Občinski svet občine Brežice je na podlagi 9. člena
zakona o varnosti cesnega prometa (Uradni list SRS, št.
5/82, 40/84, 29/86 in 1/91) ter na podlagi 73. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 50/95) na svoji
23. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi
in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
1. člen
V odredbi o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice (Uradni list RS, št. 67/94) se 1. člen spremeni tako, da se v drugem
odstavku tega člena briše zadnja, 5. alinea.
2. člen
Za 1. členom se doda nov, 1.a člen, ki glasi:
Dvosmerno urejen promet poteka po Černelčevi ulici
od odseka na Cesti prvih borcev do ulice Pod obzidjem.
3. člen
Besedilo 5. člena se dopolni tako, da se za drugim
odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki glasi:
Prometni režim za Černelčevo ulico, ki je predmet
2. člena te odredbe, je urejen z grafično prilogo št. 350/96,
izdelane pri zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.
4. člen
Ta odredba prične veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS, uporabljati pa se prične 21. 10. 1996.
Št. 343/120/96-7
Brežice, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.
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Spremembe se nanašajo na območje gospodarske cone
Slovenska vas (znotraj ograje bivšega tehničnega remontnega zavoda Bregana).
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev.
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o vsebini
in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih
sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), v
nadaljevanju: NPA, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93), v nadaljevanju:
ZUNDPP.
3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev.
Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj,
– kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi župan Občine Brežice oziroma pooblaščeni predstavnik Dušan Blatnik,
– odbor za urbanizem in okolje.
4. člen
4. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi
sprememb in dopolnitev PUP Brežice so:
1. Ministrstvo za obrambo RS,
2. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto,
3. KOP Brežice,
4. Cestno podjetje Novo mesto,
5. Elektro Celje, PE Krško,
6. Telekom Slovenije, PE Novo mesto.
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP za območje gospodarska
cona Slovenska vas pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri njegovi pripravi.
Št. 352-69/96-7
Brežice dne, 26. septembra 1996.

3353.
Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) in
17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95)
je Občinski svet občine Brežice na 21. seji dne 26. 9. 1996
sprejel

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

DOBREPOLJE
PROGRAM
priprave sprememb in dopolnitev prostorsko
ureditvenih pogojev za območje gospodarska cona
Slovenska vas
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev.
S tem programom se podrobneje določijo spremembe
in dopolnitve PUP Občine Brežice (Uradni list SRS, št.
38/87) za območje gospodarska cona Slovenska vas. Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri spremembah in dopolnitvah,
ter način njihovega sodelovanja.

3354.
Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 57/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 16. in
90. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 24. seji dne
9. 10. 1996 sprejel
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996–2000,
sprejetega 1986 in dopolnjenega 1987, 1989, 1990, 1993
in 1994 leta, za območje prizidka k Osnovni šoli na
Vidmu
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za območje prizidka k Osnovni šoli na Vidmu.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v
prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35. Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 21. oktobra 1996.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje lahko zainteresirane pravne in fizične
osebe podajo v času javne razgrnitve pisno na sedež Občine
Dobrepolje.
V času javne razgrnitve bo na sedežu občine javna
razprava – datum bo objavljen naknadno.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-1/96
Dobrepolje, dne 9. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

GORENJA VAS – POLJANE
3355.
Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena
statuta KS Poljane je ločen zbor krajanov Žabje vasi dne
3. 5. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, in sicer za naselje Žabja vas (vse h.št., razen
8, 9 in 10).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo vodovoda v Žabji vasi v dolžini 550 m.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 17. novembra 1996 v prostorih stanovanjske hiše Filipič Mirana v Žabji vasi št. 14.
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4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 mesecev, to je od
1. 12. 1996 do 30. 4. 1997.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati 3,000.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka
zagotovljeno 720.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s
takso uporabnikov za priklop na javni vodovod ter s sredstvi
širše družbene skupnosti.
6. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki imajo
stalno bivališče na območju KS, za katerega je razpisan
referendum in lastniki nepremičnin (stanov. hiša, počit. hiša)
na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Zavezanci
bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
Vsa gospodinjstva s stalnim bivališčem na območju
Žabje vasi, za katerega je razpisan referendum ter lastniki
stanovanjskih hiš Žabja vas št. 3 in 6 in počitniških hiš
(Derlink Mirko in Plestenjak Igor), ki tukaj nimajo stalnega
bivališča, po 80.000 SIT, v petih enakih mesečnih obrokih z
rokom plačila do konca meseca za tekoči mesec.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa bo obračunavala in odteguje obveznosti računovodska služba KS na
podlagi izstavljenih položnic.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo
opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.
9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet
KS Poljane in gradbeni odbor za obnovo vodovoda. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov
tega območja o višini in porabi teh sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v
tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku za
območje Žabje vasi, za katerega je razpisan referendum in
lastniki nepremičnin na tem območju, ki so zavezanci samoprispevka.
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
GLASOVNICA
Za referendum dne 17. novembra 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo od 1. 12. 1996 do 30. 4. 1997
na območju Žabje vasi za financiranje obnove vodovoda v
Žabji vasi.
glasujem
ZA

PROTI
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Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
12. člen
Za vse drugo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list RS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Poljane
Anton Krek l. r.

IDRIJA
3356.
Občinski svet občine Idrija je na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 26. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) na seji dne
25. 4. 1996 sprejel
ODLOK
o varstvu zraka v Občini Idrija
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se ureja določena vprašanja in ukrepe
na področju varstva zraka z namenom ohranitve oziroma
izboljšanja kvalitete zraka na območju Občine Idrija in določijo stopnje onesnaženosti zraka.
2. člen
Odlok velja za vse objekte in naprave, ki na območju
Občine Idrija stalno ali občasno onesnažujejo zrak.
3. člen
Vsi podatki, ki na kakršenkoli način zadevajo varstvo,
onesnaževanje ali onesnaženost zraka so javni in so jih vsi
subjekti dolžni posredovati občinskemu organu, pristojnem
za varstvo okolja.
II. OBMOČJA ONESNAŽENOSTI ZRAKA
4. člen
V skladu z odlokom o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka
(Uradni list SRS, št. 19/88) spada mesto Idrija v III. območje
onesnaženosti zraka, to je v območje, v katerem je zrak
onesnažen nad dovoljeno, vendar pod kritično mejo.
Ostala naselja na območju Občine Idrija spadajo v I. območje onesnaženosti zraka, to je v območja, kjer je zrak
onesnažen do ene petine dovoljene meje.
Pri ugotavljanju obremenitve zraka in pri ukrepih in
prepovedih, ki veljajo za posamezne onesnaževalce, se v
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skladu s 27. členom zakona o varstvu okolja uporabljajo
določila predpisov Vlade RS.
III. UKREPI ZA VARSTVO ZRAKA
5. člen
Na območju Občine Idrija je prepovedan prehod na
manj primerno gorivo glede onesnaževanja zraka.
Če obstaja ob izgradnji novega objekta ali obnovi kurišča nad 100 Kw priključne moči možnost (tehnično, lastniško) priključitve le-tega na enega od naslednjih sistemov:
– bližnja kurilnica s še neizkoriščeno toplotno kapaciteto,
– toplovodno omrežje,
– javno plinsko omrežje,
je priključitev na takšen sistem obvezna.
V primerih iz prve alinee prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje lastnika najbližje primerne kurilnice in z njim skleniti ustrezno pogodbo. V pogodbi morajo
biti dogovorjene pravice in obveznosti obeh strank v zvezi z
uporabo in vzdrževanjem kurilnice. Za nove uporabnike veljajo enaki pogoji kot za že priključne.
6. člen
Prepovedano je sežiganje tekstila, usnja, umetnih snovi, gume, kemikalij, katrana, strešne lepenke, avtomobilskih
gum, razprševalnih snovi, olj, lakov ter smeti in drugih snovi, ki povzročajo prekomerno onesnaževanje okolja, na prostem oziroma v kurilnih napravah, ki za to niso primerne in
projektirane ali ki jih pod ustreznimi pogoji opredeljuje zakonodaja. Uporaba takšnih snovi je prepovedana tudi za
različne kresove.
Prepoved iz prvega odstavka ne velja za postopke gorenja, ki so potrebni in odobreni s strani pristojnih organov v
primerih preprečevanja ali obvladovanja naravnih katastrof,
za saniranje njihovih posledic ter za potrebe šolanja in izobraževanja kadrov na področju požarne varnosti.
7. člen
Zaradi onesnaževanja zraka, ki zadeva samo prebivalce
Občine Idrija, lahko občinski svet z odlokom določi povračila in takse, ki jih mora plačati onesnaževalec.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z denarno kaznijo v višini do 100.000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki stori
prekršek v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, če ravna v
nasprotju s 6. členom tega odloka.
Za enak prekršek se kaznuje posameznik in odgovorna
oseba pravne osebe z denarno kaznijo do 30.000 SIT.
9. člen
Z denarno kaznijo v višini najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki
stori prekršek v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, če
ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka.
Za enak prekršek se kaznuje posameznik ali odgovorna
oseba pravne osebe z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.
V. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna
inšpekcijska služba.
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11. člen
V Idriji in Spodnji Idriji je prepovedano ogrevanje s
premogom. Rok za prehod na drugo gorivo je 30. oktober
1997.

4. člen
Za referendum se bodo delovni ljudje in občani izrekli
o uvedbi samoprispevka za obdobje štirih let, od 1. 1. 1997
do 31. 12. 2000.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Križ, in
sicer:
1. Vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od
osebnih dohodkov zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka.
2. Upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno,
ki je osnova za davek od osebnih prejemkov zmanjšane za
prispevke in davke.
3. Zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 1,5% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje.
4. Zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke.
5. Zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljeno storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove zmanjšane za odmerjene davke.
6. Delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v Krajevni
skupnosti Križ, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih
površin po stopnji 6%.
Samoprispevek se ne plačuje od dohodka za katere je
oprostitev po 12. in 13. členu zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).

Idrija, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

KAMNIK
3357.
Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77 in
18/88), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št.
35/85) in na podlagi določil statuta Krajevne skupnosti Križ,
ter sklepa zbora delovnih ljudi in občanov z dne 25. 9. 1996
je svet Krajevne skupnosti Križ na seji dne 17. 10. 1996
sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na
območju Krajevne skupnosti Križ
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Križ se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje
štiriletnega srednjeročnega programa komunalnega in družbenega urejanja in vzdrževanja obstoječih komunalnih in
drugih objektov na območju KS Križ in za izvajanje sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Križ.
2. člen
Referendum bo v Krajevni skupnosti Križ v nedeljo,
10. novembra 1996 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu v prostorih Gasilskega doma Križ.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala:
– Ureditev in asfaltiranje krajevnih cest v dolžini ca.
900 metrov.
– Razširitev javne razsvetljave, vzdrževanje jarkov in
odvod meteorne vode.
– Ureditev pločnika.
– Sofinanciranje programov delovanja društev in varovanje kulturne dediščine.
Za uresničitev programa je potrebno 12,000.000 SIT, s
samoprispevkom bo zbranih predvidoma 7,000.000 SIT. Ostala sredstva zagotovi skupščina Občine Kamnik iz proračunskih sredstev, namenjenih komunalnocestni dejavnosti,
ekološkemu tolarju in občani s prispevki v denarju, ter delu
pri posameznih akcijah.

6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu bo upravljal svet Krajevne skupnosti Križ, ki je
tudi odgovoren za zbiranje in pravilno ter namensko uporabo
sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru delovnih ljudi in
občanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolirata Agencija za plačilni promet in občinska uprava
za družbene prihodke.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se
smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in delegiranju v skupščine.
Referendum vodi volilna komisija KS Križ po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate
in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje
KS Križ.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS
Križ, ter zaposleni občani stari nad 15 let.
10. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami na katerih je naslednje
besedilo:

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽ
Na referendumu dne, 10. 11. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za čas od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000 za
območje Krajevne skupnosti Križ, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka
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Št. 241-16/96
Komen, dne 18. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

glasujem
ZA

PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI,
če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za uvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Križ.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Križ
Peterlin Peter l. r.

KOMEN

3359.
Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) v
povezavi s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) ter
90. in 101. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN,
št. 10/95) je Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 9.
1996 sprejel
SKLEP
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Komen v letu 1996.

3358.
Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) in
2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 90. in 101. člena
statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95) je
Občinski svet občine Komen na seji dne 18. 9. 1996 sprejel
SKLEP
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Komen.
2
Osnutek v 1. točki navedenega odloka bo razgrnjen v
prostorih Občine Komen. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni
od dneva uveljavitve tega sklepa.

2
Osnutek zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v prostorih Občine Komen. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od
dneva uveljavitve tega sklepa.
3
V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava v
Zadružnem domu v Komnu.
4
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
v času javne razgrnitve podajo vsi zainteresirani. Pripombe
se pisno posredujejo na Občino Komen.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 242-16/96
Komen, dne 18. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

3
V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava v
Zadružnem domu v Komnu.
4
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
v času javne razgrnitve podajo vsi zainteresirani. Pripombe
se pisno posredujejo na Občino Komen.

3360.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradne
objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96), je Občinski
svet občine Komen na seji dne 18. septembra 1996 sprejel

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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SKLEP
1
V skladu z 29. in 63. členom zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture postanejo javna infrastruktura na področju kulture, naslednje nepremičnine na
območju Občine Komen, ki so bile na dan 17. decembra
1994 javna lastnina v upravljanju javnih zavodov ter družbena lastnina v upravljanju občine in so pretežno namenjene
opravljanju kulturnih dejavnosti:
– Kraška hiša, parc. št. 121, k.o. Štanjel, zk. vlož. 3,
romansko-gotska hiša v upravljanju Goriškega muzeja Nova
Gorica,
– Spacalova galerija v gradu Štanjel, parc. št. 1/1, k.o.
Štanjel, zk. vlož. 243, hiša, kmečko poslopje in dvorišče v
upravljanju Goriškega muzeja Nova Gorica,
– Stolp na vratih (Kobdiljski stolp), parc. št. 2/2, k.o.
Štanjel, zk. vlož. št. 160, razstavni prostor v izmeri 79 m2.
2
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim.
3
Nepremičnine iz tega sklepa se kot javna infrastruktura
na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
Št. 244-16/96
Komen, dne 18. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
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4. člen
Sredstva za razvoj se namenjajo kot dolgoročna posojila za:
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov oziroma kmetijskih gospodarskih objektov,
– nakup opreme in delovnih strojev,
– nove podjetniške programe ter razširjanje in izpopolnjevanje obstoječe dejavnosti,
– druge namene, ki so v skladu z 6. členom tega pravilnika.
5. člen
Za sredstva za razvoj lahko zaprosijo pravne in fizične
osebe s sedežem, dejavnostjo in krajem investicije na območju Občine Komen, in sicer:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mala in srednje velika podjetja v zasebni in mešani
lastnini,
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji,
ki zagotavlja dohodek za najmanj enega človeka,
– občani, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjetniško
dejavnost.
6. člen
Sredstva za razvoj se prednostno dodelijo prosilcem, ki
poleg pogojev poslovne banke oziroma drugih pravnih oseb,
ki prispevajo sredstva za razvoj, in ostalih pogojev iz tega
pravilnika v največji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– število novih delovnih mest oziroma samozaposlitev,
– vlaganje v dejavnosti, ki omogočajo prestrukturiranje
obstoječe gospodarske strukture,
– vlaganje v deficitarne dejavnosti na območju občine,
– uvajanje sodobnih tehnologij, ki so ekološko neoporečne, energetsko varčne,
– vlaganje v izvozno usmerjene dejavnosti,
– vlaganje v dejavnosti, ki so opredeljene kot prioritetne v programu razvoja Občine Komen,
– vlaganje v zaključne faze izvedbe podjetniških programov oziroma investicij,
– vlaganje v proizvodno servisne dejavnosti.

3361.
Na podlagi 16. člena, drugega odstavka 77. člena in
90. člena statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95
in Uradni list RS, št. 14/96) je Občinski svet občine Komen
na seji dne 18. 9. 1996 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Komen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za
dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega in
srednje velikega gospodarstva ter kmetijstva (v nadaljevanju
sredstva za razvoj) v Občini Komen.
2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna
Občine Komen v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Komen za posamezno leto in iz sredstev poslovnih bank, drugih finančnih ustanov ter drugih pravnih oseb.
3. člen
K sodelovanju se obvezno povabi vse finančne ustanove s poslovnimi enotami v Občini Komen, ter eventualno
druge zainteresirane finančne ustanove.

7. člen
Odplačilna doba in obrestna mera se določita pri vsakem razpisu posebej, glede na pogoje poslovne banke oziroma drugih pravnih oseb s katerimi se sklepa pogodba o
sodelovanju.
8. člen
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske
vrednosti investicije in 30% skupne mase razpisnih sredstev.
Če sredstva niso izkoriščena se prosilcem lahko dodeli več
kot 30% skupne mase razpisanih sredstev. Kolikor kljub
temu sredstva niso izkoriščena se razpis lahko ponovi.
9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga v
sredstvih javnega obveščanja objavi Občina Komen na podlagi odloka o proračunu občine za tekoče leto in sklepa
župana Občine Komen.
10. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju gospodarstva,
– namen za katerega se dodeljuje posojila,
– najdaljša doba vračanja,
– višina obrestne mere,
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– navedbo kaj mora prošnja vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
prošnji,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni
od dneva objave razpisa,
– naslov na katerega se vlagajo prošnje,
– rok v katerem bo župan občine sprejel in posredoval
sklep o odobritvi sredstev. Rok ne sme biti daljši od 30 dni
od dneva poteka roka za vložitev prošenj,
– navedbo partnerjev, ki zagotavljajo sredstva za razvoj.
11. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za razvoj sprejme župan na
podlagi predloga komisije v naslednji sestavi:
predsednik: predstavnik občinskega odbora za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospodarstvo pri Občinskemu
svetu občine Komen;
člani:
– predstavnik poslovne banke,
– predstavnik druge finančne ustanove, ki prispeva sredstva za razvoj,
– predstavnik občinske uprave (finance),
– predstavnik območne obrtne zbornice, odnosno
– predstavnik obrtnikov Občine Komen,
– predstavnik odbora za kmetijstvo in turizem.
Število članov komisije je lahko tudi večje, o čemer
odloča Občinski svet občine Komen.
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15. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s pogodbo (posojilna pogodba). Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in višina je določena v posojilni pogodbi.
16. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativno-tehničnih del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo, nadzorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne pogodbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorijo Občina
Komen, poslovna banka in druge pravne osebe v pogodbi o
sodelovanju.
17. člen
Namensko porabo posojila pridobljenega po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe
preverja Občina Komen (po organu, ki ga imenuje občinski
svet) in pooblaščene službe poslovne banke ali drugih pravnih oseb, ki so prispevale sredstva za razvoj.
Navedeni kontrolni organi poročajo o realizaciji pogojev iz posojilnih pogodb Občinskemu svetu občine Komen
najmanj enkrat letno.
18. člen
Župan je dolžan v roku 30 dni po vročitvi sklepov
prosilcem, Občinski svet občine Komen seznaniti s potekom
aktivnosti v zvezi z dodelitvijo sredstev za razvoj.

12. člen
Komisijo imenuje občinski svet z mandatno dobo do
izteka mandata občinskega sveta. Občinski svet lahko imenuje tudi namestnike članov komisije.

19. člen
Strokovna in administrativna dela za komisijo imenovano s tem pravilnikom opravljajo službo občinske uprave in
poslovne banke ali druge pravne osebe, ki so prispevale
sredstva za razvoj.

13. člen
Sredstva se plasirajo preko poslovne banke ali druge
ustanove s katero občina sklene ustrezno pogodbo.

20. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen
Posojilna pogodba, sklenjena na podlagi tega pravilnika in sklepa župana med poslovno banko in posojilojemalcem, mora poleg bančnih določb vsebovati še naslednje:
– rok za realizacijo predlaganega investicijskega oziroma poslovnega načrta,
– obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– obvezost, da posojilojemalec enkrat na 6 mesecev
odda Občinskemu svetu občine Komen pisno poročilo o
namenski porabi sredstev za razvoj,
– rok v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti
delavca in za kakšen čas, če mu je bilo posojilo dodeljeno
zaradi zagotavljanja novih delovnih mest,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne
neodplačani del posojila z obrestmi po najvišji možni obrestni meri, oziroma za 50% višji obrestni meri kot so zamudne
obresti,
– določbo, da se prosilcu, kolikor v treh mesecih od
podpisa pogodbe o dodelitvi posojila le-tega ne koristi, možnost koriščenja odvzema,
– določbo glede zavarovanja kredita (hipoteka, zavarovanje...),
– mehanizme nadzora in pravico Občine Komen, poslovne banke oziroma drugih pravnih oseb, ki so prispevale
sredstva za razvoj, do nadzora namenske porabe in izvajanja
posojilne pogodbe posojilojemalca.

Št. 245-16/96
Komen, dne 18. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

KRANJ
3362.
Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95) in sklepov svetov krajevnih
skupnosti, ter v skladu s 53. členom statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) objavljam
ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in
volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih
skupnosti v Mestni občini Kranj
1. člen
S tem odlokom se na podlagi sklepov svetov Krajevnih
skupnosti Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Kranj-Center, Čirče, Golnik, Gorenja Sava, Goriče, Huje, Jošt, Kokri-
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ca, Mavčiče, Orehek-Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje in Žabnica, določi število članov
svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za prve redne
volitve.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število
članov:
članov

1. svet Krajevne skupnosti Besnica
2. svet Krajevne skupnosti Bitnje
3. svet Krajevne skupnosti Bratov Smuk
4. svet Krajevne skupnosti Britof
5. svet Krajevne skupnosti Kranj-Center
6. svet Krajevne skupnosti Čirče
7. svet Krajevne skupnosti Golnik
8. svet Krajevne skupnosti Gorenja Sava
9. svet Krajevne skupnosti Goriče
10. svet Krajevne skupnosti Huje
11. svet Krajevne skupnosti Jošt
12. svet Krajevne skupnosti Kokrica
13. svet Krajevne skupnosti Mavčiče
14. svet Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka
15. svet Krajevne skupnosti Planina
16. svet Krajevne skupnosti Podblica
17. svet Krajevne skupnosti Primskovo
18. svet Krajevne skupnosti Predoslje
19. svet Krajevne skupnosti Stražišče
20. svet Krajevne skupnosti Struževo
21. svet Krajevne skupnosti Tenetiše
22. svet Krajevne skupnosti Trstenik
23. svet Krajevne skupnosti Vodovodni stolp
24. svet Krajevne skupnosti Zlato polje
25. svet Krajevne skupnosti Žabnica

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3. člen
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se določi
volilne enote, in sicer:
volilna enota

1. Krajevna skupnost Besnica
2. Krajevna skupnost Bitnje
3. Krajevna skupnost Bratov Smuk
4. Krajevna skupnost Britof
5. Krajevna skupnost Kranj-Center
6. Krajevna skupnost Čirče
7. Krajevna skupnost Golnik
8. Krajevna skupnost Gorenja Sava
9. Krajevna skupnost Goriče
10. Krajevna skupnost Huje
11. Krajevna skupnost Jošt
12. Krajevna skupnost Kokrica
13. Krajevna skupnost Mavčiče
14. Krajevna skupnost Orehek-Drulovka
15. Krajevna skupnost Planina
16. Krajevna skupnost Podblica
17. Krajevna skupnost Primskovo
18. Krajevna skupnost Predoslje
19. Krajevna skupnost Stražišče
20. Krajevna skupnost Struževo
21. Krajevna skupnost Tenetiše
22. Krajevna skupnost Trstenik
23. Krajevna skupnost Vodovodni stolp
24. Krajevna skupnost Zlato polje
25. Krajevna skupnost Žabnica
Predsednik
OVK Kranj
Alojz Marolt l. r.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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LENART
3363.
Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8., 12. in 17. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Uradni list
RS, št. 6/95, 6/96 in 53/96) in 21. člena statuta Občine
Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine
Lenart na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
ODLOK
o koncesiji za opravljanje določenih gospodarskih
javnih služb
1. člen
Ta odlok ima značaj splošnega koncesijskega akta in
opredeljuje z zakonom zahtevane določbe o poglavitnih parametrih bodočega koncesijskega razmerja za naslednje gospodarske javne službe:
– za vzdrževanje in varstvo lokalnih cest,
– za urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin,
– za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (dimnikarsko službo).
Na podlagi določil tega odloka se izvedejo javni razpisi
in opravljajo drugi postopki za dajanje koncesij za opravljanje v prvem odstavku tega člena navedenih gospodarskih
javnih služb v Občini Lenart.
2. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja posamezne koncesionirane dejavnosti iz 1. člena tega odloka
opravljal:
a) vzdrževanje in varstvo lokalnih cest:
– zimsko službo na cestah;
– redno letno vzdrževanje cest;
– popravilo vozišč cest in objektov na cestah;
– vzdrževanje signalizacije in opreme cest;
– vzdrževanje objektov in naprav na cestah;
– vzdrževanje ograj na cestah in objektih;
– biološko zavarovanje brežin;
– nadzor nad stanjem in razmerami na cestah ter varovanem cestnem pasu;
– izdajanje in evidenca dovoljenj na cestah in cestnem
telesu ter varstvenem pasu ob cesti (prekopi, odkopi, priključki, gradnje, neprometni znaki itd.);
– izdajanje dovoljenj za izredne prevoze;
– izvajanje po pravilniku o neprometnih znakih (Uradni list RS, št. 17/82 in 22/84).
b) urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin:
– gospodarjenje – vzdrževanje, varovanje, oskrbovanje, čiščenje itd.,
– zagotavljanje funkcioniranja,
– druge aktivnosti, ki so povezane s funkcijo gospodarjenja.
c) pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka:
– preglede (prve, občasne in letne) in izdeloval strokovna mnenja o skladnosti izvedbe kurilnih naprav s projektom in predpisi;
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– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih
plinov in veznih elementih;
– vodenje evidenc (kataster) po kurilnih napravah;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukcij
obstoječih kurilnih naprav.
3. člen
Koncesionirani dejavnosti iz prve in tretje alinee 1. člena tega odloka se izvajata na območju Občine Lenart, dejavnost iz druge alinee 1. člena pa v mestu Lenart in centrih
krajevnih skupnosti.
Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno
predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podelitve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko
pogodbo z vsebino in obliko, kot ju določa 39. člen zakona o
gospodarskih javnih službah.
Župan Občine Lenart, kot zastopnik koncedenta, z javnim razpisom podrobneje opredeli območje oziroma obseg
izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike, razmerja do
uporabnikov in razmerja med koncesionarjem in koncedentom.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje posamezne koncesionirane dejavnosti iz 1. člena tega odloka izpolnjevati naslednje pogoje:
a) vzdrževanje in varstvo lokalnih cest:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni izpostavi DURS;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti in da ima za
to vsa potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– da ima ustrezna dokazila in reference, ki potrjujejo,
da ima potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra
(zaposlenih in pogodbeno zagotovljenih oseb) za racionalno
opravljanje koncesionirane dejavnosti z ustrezno strokovno
sestavo delavcev (strokovne delavce za vzdrževanje cest in
cestnih objektov, za kataster cest, izdajanje soglasij in izrednih dovoljenj ter za vodenje cestno vzdrževalnih del, cestne
preglednike, upravljalce strojev in prevoznih sredstev, asfalterje, cestarje ipd.);
– da razpolaga z zadostnim obsegom ustreznih tehničnih sredstev za opravljanje dejavnosti, in sicer s prevoznimi
sredstvi (tovorna in poltovorna vozila, pregledniška vozila),
delovnimi stroji (greder, bager, nakladač, valjar, stroj za
talna obeležja, traktor ali Unimog z delovnimi priključki),
strojnimi napravami (posipalniki, plugi, odmetalci snega,
prometni znaki, semaforji, obcestna oprema, radio zvezami
ipd.) ter ustreznimi poslovnimi in skladiščnimi prostori (delovni in bivalni prostori, sanitarije in garderobe, ustrezni
prostor za vozila, skladišča opreme cest, orodja, prometnih
znakov, deponija za posipno sol in pesek ipd.);
– da je ustrezno organiziran in usposobljen za delo pod
prometom, pri odpravi elementarnih in drugih nepredvidenih
dogodkov na cestah in cestnih objektih;
– da je sposoben premostitveno z lastnimi sredstvi (do
90 dni) izvesti nepredvidena večja vzdrževalna dela na cestah in cestnih objektih, ki so potrebna v zvezi s prevoznostjo in varnim odvijanjem prometa in zimsko službo;
– da sklene zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi,
državi ali občini oziroma položi ustrezno varščino;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti in sposobnosti vodenja registra ter finančno-operativnega in razvojnega vidika.
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b) urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni izpostavi DURS;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti in da ima za
to vsa potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– da ima ustrezna dokazila in reference, ki potrjujejo,
da ima potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra
za opravljanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z
enim delavcem V. stopnje izobrazbe gradbene usmeritve;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije in da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;
– da sklene zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi,
državi ali občini oziroma položi ustrezno varščino;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela in tehnične opremljenosti;
c) pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni izpostavi DURS;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti in da ima za
to vsa potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov;
– da ima ustrezna dokazila in reference, ki potrjujejo,
da ima potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra
za opravljanje koncesionirane dejavnosti, od tega najmanj z
enim delavcem najmanj V. stopnje tehnične ali druge ustrezne smeri, ki ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj v dimnikarstvu;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije in da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;
– da sklene zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi,
državi ali občini oziroma položi ustrezno varščino;
– da je strokovno in kadrovsko usposobljen za vzpostavitev in vodenje katastra kurilnih naprav;
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti in sposobnosti vodenja registra ter finančno-operativnega in razvojnega vidika.
5. člen
Koncesionar izvaja posamezno koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih oblikuje
oziroma določi občina v skladu s postopkom, ki ga določa
zakon oziroma akt občine;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in
za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in
druge standarde za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo
dela;
– da zagotovi pogoje za vodenje ustreznih katastrov.
6. člen
O morebitnih javnih pooblastilih koncesionarju, načinu
plačila nadomestila za pridobitev koncesije in začetku oziroma dobi trajanja koncesije se dogovorita koncedent in izbrani koncesionar s koncesijsko pogodbo.
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7. člen
Koncesija se izdaja za dobo najmanj dveh let.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe koncedent poverja strokovni službi občinske uprave, ki najmanj
enkrat letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti koncesijskega razmerja.
9. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo
pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi, ne
podaljšata;
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas;
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte
in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil.
Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne
glede na določila pogodbe:
– če ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncendent prevzame koncesijo,
povrniti pa mora koncesionarju morebitno vložena sredstva.
13. člen
Javni razpis za podelitev koncesije izvede župan. Javni
razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok
za dostavo ponudb ne more biti krajši od 30 dni.
14. člen
O izbiri koncesionarja odloči po predhodno pridobljenem soglasju občinskega sveta občinski upravni organ z
upravno odločbo.
V postopku izbire koncesionarjev se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji in merila:
– dokazila o izpolnjevanju minimalnih pogojev v zvezi
z opravljanjem ponujene dejavnosti (po 4. členu tega odloka);
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta
ter razvojnega programa (ciljev);
– dosedanje reference kandidata
– višina nadomestila za prevzem koncesije in
– ponujeni čas za opravljanje koncesije.
Organ, pristojen za izbiro, lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. Ob
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tem lahko določi, da se razpis ponovi, ali da se s ponovnim
razpisom počaka za določen ali nedoločen čas.
Koncesijsko pogodbo pripravi, odvisno od dejavnosti,
pristojna strokovna služba občinske uprave Občine Lenart,
sklene pa jo v imenu Občine Lenart župan.
15. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne
službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
16. člen
Za druge gospodarske javne službe iz druge alinee
17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Lenart, ki se lahko opravljajo na podlagi izdane koncesije,
bodo izdani posebni koncesijski akti.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih
služb s koncesijo (Uradni list RS, št. 6/96 in 53/96).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-19/96
Lenart, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

3364.
Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 3. oktobra 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Občini Lenart
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini
Lenart (Uradni list SRS, št. 37/89 in Uradni list RS, št.
24/93) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“Na območju “pozidanih površin” so dopustne novogradnje, komunalne ureditve in adaptacije, dozidave, nadzidave ter vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
Izven območij “pozidanih površin” je dopustna nadomestna stanovanjska gradnja, novogradnja posamičnih objektov, ki so namenjeni primarni kmetijski dejavnosti, turistični in športnorekreacijski dejavnosti, lovski dejavnosti ter
drugih objektov in naprav posebnega družbenega pomena,
ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka.
Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov
izven “pozidanih površin” so dopustne za potrebe primarne
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kmetijske dejavnosti v sklopu obstoječih kmečkih gospodarstev.”
2. člen
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člen, ki se
glasita:
“5.a. člen
Na območju, ki je opredeljeno kot II. območje kmetijskih zemljišč, so ne glede na določbe 5. člena tega odloka
možne novogradnje stanovanjskih in poslovnih objektov tam,
kjer za to obstajajo ustrezni prometni, komunalni in drugi
pogoji in če niso prizadete kompleksne njivske površine ali
intenzivni nasadi.
Kadar se takšno območje nahaja neposredno ob urejenih javnih cestah in poteh oziroma ni oddaljeno več kot 30 m
od roba cestišča, je gradnja možna na podlagi lokacijskega
dovoljenja po predhodni komisijski preveri na terenu.
Če se območje ne nahaja ob javnih cestah in poteh, je
potrebno za gradnjo izdelati strokovne podlage, s katerimi se
ugotovi primernost gradnje. Strokovne podlage mora naročiti predvideni investitor pri ustrezni urbanistični instituciji,
potrdi pa jih Občinski svet občine Lenart.
5.b člen
Drugi posegi v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo
namensko rabo, so dopustni, kolikor izpolnjujejo splošne
lokacijske pogoje, ohranjajo ekološko ravnovesje v naravi
ter niso v nasprotju s krajinskimi značilnostmi obravnavanega območja.”
3. člen
V 4. točki tretjega odstavka 25. člena se besede “drugi
objekt in naprave” nadomestijo z besedami “drugih objektov
in naprav”.
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3365.
Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95) ter 27., 39. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/
84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 3. oktobra
1996 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu
individualne stanovanjske gradnje Benedikt
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt (Uradni list SRS, št. 16/89) se besedilo
druge alinee 6. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“– tlorisne dimenzije objektov, površine funkcionalnih
zemljišč posameznih objektov in razdalje med objekti so
določene s tehničnimi elementi za zakoličenje objektov in
gradbenih parcel. Objekti se gradijo po tipskem projektu
Razvojnega centra Celje (tip RC 16 J, RC 17 S, RC 18 J in
RC 19 S), katerega osnovne značilnosti so sestavni del grafičnega dela zazidalnega načrta, oziroma po projektu druge
projektivne organizacije, kolikor projekt ustreza arhitektonsko oblikovalskim pogojem zazidave na območju, kar ugotovi pristojna organizacija za urbanizem v izseku iz zazidalnega načrta oziroma njegovi dopolnitvi,”
Tretja alinea 6. člena se črta.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/88
Lenart, dne 3. oktobra 1996.

4. člen
V 31. členu se beseda “objektov” nadomesti z besedo
“obdobja”.
5. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled občanom,
podjetjem in zavodom ter skupnostim pri Uradu občinske
uprave občine Lenart in v ustrezni strokovni organizaciji.”
6. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekcija za prostor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in
prostor, enota Maribor.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-5/86
Lenart, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

NOVO MESTO
3366.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 45. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 17. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95)
je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 26. 9.
1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 1996 (Uradni list RS, št. 17/96, v nadaljevanju: odlok)
se 2. člen odloka spremeni tako, da glasi:
“Občinski proračun za leto 1996 obsega 3.114,613.209
SIT in sicer:
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a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov
– odhodkov
b) v računu financiranja
– odhodkov (izplačilo obveznic)

SIT
3.114,613.209
3.035,813.209
78,800.000

Od skupnega obsega proračuna v znesku 3.114,613.209
SIT se razporedi za:
SIT
– tekoče obveznosti proračuna
2.078,920.680
– investicijske odhodke
938,392.529
– rezerve občine
18,500.000
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 78,800.000
SIT je kot presežek porabljen pri računu financiranja, za
izplačilo glavnice obveznic Mestne občine Novo mesto.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja in
posebni del so sestavni del občinskega proračuna.
Župan Mestne občine Novo mesto uskladi obseg odhodkov z obsegom javne porabe, ki jo določi Vlada Republike Slovenije za leto 1996 in to spremembo vključi v odlok o
zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za
leto 1996.
2. člen
Ostali členi odloka ostanejo vsebinsko nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko
leto 1996.
Št. 012-54/96-12
Novo mesto, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3367.
Na podlagi 10. in 17. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95), 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.
5/80 in 5/90) in 13. člena pravilnika o določanju naselij, ulic
in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) je Občinski svet mestne
občine Novo mesto na 21. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o imenovanju novega naselja Koglo
1. člen
Na območju Mestne občine Novo mesto se imenuje
novo naselje Koglo, ki se nahaja v Krajevni skupnosti Šmarjeta.
2. člen
Novo naselje sestavljajo zaselek Koglo, ki je del naselja Sela pri Zburah, zaselek Lakota, ki je del naselja Žaloviče
in del naselja Radovlja.
3. člen
Meje naselja in statističnih okolišev so prikazane v
kartografskih prikazih ROTE v merilu 1 : 5000, območja
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ulic pa v kartografskih prikazih EHIŠ v merilu 1 : 5000, v
katerih je prikazano tudi oštevilčenje stavb znotraj naselij
oziroma ulic. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo pri Območni geodetski upravi Novo mesto,
Izpostava Novo mesto, kjer so na vpogled zainteresiranim
uporabnikom in občanom.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v
roku enega leta po uveljavitvi odloka po uradni dolžnosti
dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za označevanje novega naselja, za prestavitev
označb starih naselij in za zamenjavo tablic s hišnimi številkami bremenijo proračun Mestne občine Novo mesto.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 1997.
Št. 012-48/96-19
Novo mesto, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

RADENCI
3368.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US
RS in 44/96 – odločba US RS) in 3. in 19. člena statuta
Občine Radenci, je Občinski svet občine Radenci na 20. redni seji dne 30. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o prazniku Občine Radenci
1. člen
Občina Radenci ima svoj praznik.
2. člen
Za datum praznika Občine Radenci se razglasi 19. junij
– dan Kapelskega tabora leta 1870.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-0002/96
Radenci, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.
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RIBNICA
3369.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 44/95 in 41/96), je Občinski svet občine Ribnica na
16. seji dne 19. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ribnica, s sedežem Gorenjska
cesta 3, Ribnica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica (v
nadaljevanju: zavod), v čigar sestavi so:
– Podružnična šola Dolenja vas,
– Podružnična šola Sušje.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Franceta
Prešerna.
Sedež zavoda: Ribnica, Šolska ulica 2.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Ribnica.
V sestavo OŠ Ribnica sodijo:
– Podružnična šola Dolenja vas v Dolenji vasi, Šolska
ulica 9,
– Podružnična šola Sušje, Sušje 2.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če
so za to podane zakonske razlage.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku številka: 9615/92.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
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6. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera
35 in 20 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije,
ob obodu je izpisano: Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko v mejah svojih pooblastil pisno pooblasti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov,
ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet
podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj. Ravnatelj
z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij Blate, Breg
pri Ribnici, Breže, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Dane,
Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Doleni Lazi, Dule, Finkovo, Gornje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Grič, Grčarice, Grčarske Ravne, Hrovača, Jelendol, Jelenov Žleb, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Lipovec, Makoše,
Nemška vas, Ortnek, Otavice, Prigorica, Rakitnica, Sajevec,
Slatnik, Sušje, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah,
Zadolje, Zapotok, Zapuže pri Ribnici, Zlati rep, Žlebič, Žukovo.
Podružnična šola Dolenja vas od 1. do 4. razreda: Blate,
Dolenja vas, Grčarice, Grčarske Ravne, Jelendol, Jelenov
Žleb, Kot pri Rakitnici, Lipovec, Makše, Prigorica, Rakitnica.
Podružnična šola Sušje od 1. do 4. razreda: Breže,
Bukovec pri Poljanah, Dolnje Podpoljane, Dule, Funkovo,
Gornje Podpoljane, Gorenji Lazi, Ortnek, Sušje, Slatnik,
Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, Zapotok, Zlati
rep, Žlebič, Žukovo.
Šolski okoliš je prilagodljiv v naseljih, ki mejijo na dva
šolska okoliša. O tem odločata ravnatelja obeh šol v mejnih
šolskih okoliših. Kolikor do njunega soglasja ne pride, velja
okoliš, kot je določen v odloku.
Matična enota je Osnovna šola dr. Franceta Prešerna,
kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v
osnovno šolo za celotni zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih,
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– H/55.52 priprava, kuhanje in dostava hrane za zunanje odjemalce,
– G/52.74 vzdrževanje in druge tehnične storitve,
– I/60.23 prevozi,
– R/74.832 fotokopiranje,
– K/70.20 oddaja prostorov v najem,
– M/80.422 organizacija izobraževanja občanov,
– O/92.72 organizacija rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa.
Šola opravlja naslednje gospodarske dejavnosti, ki so
namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je šola ustanovljena:
– priprava, kuhanje in dostava hrane za zunanje odjemalce,
– vzdrževalne in druge tehnične storitve,
– prevozi,
– fotokopiranje,
– oddaja prostorov v najem,
– organizacija tekmovanj, proslav,
– organizacija izobraževanja občanov,
– organizacija rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javnoveljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenem z zakonom.
11. člen
Zavod je osnovna šola, ki opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost v skladu z določili zakona o osnovni šoli.
Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem jeziku.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javna listina. Zavod ne sme začeti opravljati nove
dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti
brez soglasja ustanovitelja in dokler ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
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1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– iz obeh podružničnih šol 1 strokovnega delavca,
– iz centralne šole 3 strokovne delavce,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev 1 delavca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.
14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
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15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volini komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov centralne šole, posamezne podružnične
šole in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz
posamezne podružnične šole, centralne šole ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva ali več kandidatov dobili enako število glasov, se volitve
za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor
tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov
enako število glasova, se člana sveta določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva volitev.
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19. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko (predšolsko)
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
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21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor, in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje občinskega sveta.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali občinski svet ne data mnenja v
roku 45 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet
zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
23. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanje izraženo mnenje
učiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
24. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let
naziv mentor.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v
aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katerega pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
25. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razredni in strokovni aktivi.
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26. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojnoizbraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
28. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v
šolskem letu.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
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– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
31. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
32. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijskodokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU
33. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
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34. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA
35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje podružničnih šol.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjklaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju mesebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.
37. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.
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VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
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45. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Tri mesece pred iztekom mandata
ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbe prvega odstavka 22. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 22. člena tega
odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002 oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
46. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-601-6-96
Ribnica, dne 20. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3370.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 44/95 in 41/96), je Občinski svet na 16. seji dne 19. 9.
1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

I. SPLOŠNA DOLOČBA

43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Ribnica, voden pod številko 03-JM-026-1-92 z dne 30. 3. 1992 in
sprememba odloka pod isto številko z dne 30. 9. 1992 in
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22/92 in 50/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 10. 7. 1992 in potrjen s
sklepom Občine Ribnica, št. 01-JH-061-1-92 z dne 29. 7.
1992.

1. člen
S tem odlokom Občina Ribnica, s sedežem Gorenjska
cesta 3, Ribnica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavi so:
– Podružnična šola Sveti Gregor,
– Enota vrtca.

44. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Ivan
Prijatelj.

II. STATUSNE DOLOČBE
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Sedež zavoda: Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 10.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Sodražica.
V sestavo OŠ Sodražica sodijo:
– Podružnična šola Sveti Gregor,
– Enota vrtca.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če
so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku številka: 581/100 z dne
20. 12. 1974.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera
35 in 20 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije,
ob obodu je izpisano: Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko v mejah svojih poobastil pisno pooblasti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov,
ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo za plačilni promet podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj. Ravnatelj z
odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju naselij Andol, Betonovo, Brinovščica, Brlog-del, Črnec, Črni potok pri Velikih Laščah,
Gašpinovo, Globel, Graben, Grebenje, Hojče, Hudi konec,
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Janeži, Jelovec, Junčje, Kotel, Kračali, Krnče, Kržeti, Levstiki, Lipovšica, Marolče, Maršiči, Nova Štifta, Novi pot,
Perovo, Petrinci, Podklanec, Praproče, Pugled pri Karlovici,
Preska, Pusti hrib, Ravni dol, Rigelj pri Ortneku, Sinovica,
Sodražica, Sveti Gregor, Vinice, Vintarji, Zadniki, Zamostec, Zapotok in Žimarice.
– Podružnična šola Sveti Gregor od 1. do 4. razreda:
Andol, Brinovščica, Črni potok pri Velikih Laščah, Gašpinovo, Graben, Grebenje, Hojče, Hudi konec, Junčje, Krnče,
Levstiki, Marolče, Maršiči, Perovo, Praproče, Pugled pri
Karlovici, Pusti hrib, Rigelj pri Ortneku, Sveti Gregor, Vintarji in Zadniki.
Šolski okoliš je prilagodljiv v naseljih, ki mejijo na dva
šolska okoliša. O tem odločata ravnatelja obeh šol v mejnih
šolskih okoliših. Kolikor do njunega soglasja ne pride, velja
okoliš, kot je določen v odloku.
Matična enota je Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja, kjer
je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno
šolo za celotni zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih,
– M/80.101 dejavnost vrtca,
– H/55.52 priprava šolske prehrane za učence,
– K/74.841 organizacija razstav,
– K/74.841 organizacija proslav,
– G/52.74 vzdrževalna dela in remontna dela,
– K/70.20 oddaja prostorov v najem,
– G/52.63 prodaja izdelkov učencev,
– G/52.47 nabava in prodaja šolskih potrebščin,
– A/01.12 gojenje in prodaja cvetlic.
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program
za šolske in predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku, določenim z zakonom.
11. člen
Zavod je osnovna šola, ki opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost v skladu z določili zakona o osnovni šoli.
Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem jeziku.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javna listina. Zavod ne sme začeti opravljati nove
dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti
brez soglasja ustanovitelja in dokler ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
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IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– enote vrtca 1 strokovnega delavca,
– iz centralne in podružnične šole 3 strokovne delavce,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev 1 delavca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike
zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta
odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.
14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli in v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
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– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje
15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volini komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov centralne šole, posamezne podružnične
šole in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz
posamezne podružnične šole, centralne šole ali izmed uprav-
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no-administrativnih ter tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva ali več kandidatov dobili enako število glasov, se volitve
za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor
tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov
enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva volitev.
19. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisij ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev in otrok,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
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– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev in otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo podružnične šole in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor, in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega
zbora in mnenje občinskega sveta.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali občinski svet ne
da mnenja v roku 45 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena,
lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
23. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let
naziv mentor.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v
aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno
pooblasti.
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24. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv
mentor.
Vodjo enote imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o
sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
25. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredni in strokovni aktivi
učiteljev in vzgojiteljev.
26. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izbraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Za enoto vrtca obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v
šolskem letu.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
31. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem
ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica

28. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo probematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje

32. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijskodokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.
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V. ZAPOSLENI V ZAVODU
33. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev,
svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki
z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih
za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
34. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja in mora o vsakem prostem
delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega
delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
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Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in
izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih
virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjklaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.
37. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starostne
skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa,
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka, vzgoje in
varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

IIII. NADZOR
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA
35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje podružnične šole in enote vrtca.

39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.

Stran 4814

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Ribnica, voden pod številko 03-JM-026-1-92 z dne 30. 3. 1992 in
objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 10. 7. 1992 in potrjen s
sklepom Občine Ribnica, št. 01-JH-061-1-92 z dne 29. 7.
1992.
44. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Tri mesece pred iztekom mandata
ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbe prvega odstavka 22. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 22. člena tega
odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002 oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
46. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
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47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-601-7-96
Ribnica, dne 20. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3371.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 44/95 in 41/96) je občinski svet na 16. seji dne 19. 9. 1996
sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Ribnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ribnica, s sedežem Gorenjska
cesta 3, Ribnica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Ribnica (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Ribnica.
Sedež zavoda: Ribnica, Gorenjska cesta 16.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo izven sedeža šole, če so za to podani zakonski
razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku številka: 5089310.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
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5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera
35 in 20 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije,
ob obodu je izpisano: Glasbena šola Ribnica.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko v mejah svojih poobastil pisno pooblasti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov,
ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj. Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda,
ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso
navedeni v tem členu.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na področju Občine Ribnica in Občine Loški potok.
Na sedežu glasbene šole se vpisuje otroke za celoten
zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja dejavnost osnovnega, individualnega in
skupinskega glasbenega izobraževanja v skladu z veljavnimi
normativi in standardi.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javnoveljavni
izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenem z zakonom.
11. člen
Vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem jeziku.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javna listina. Zavod ne sme začeti opravljati nove
dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti
brez soglasja ustanovitelja in dokler ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
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Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev štiri člane,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev en član.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
občanov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno
na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na
svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
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– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov strokovnih delavcev in izmed kandidatov
upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se
tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot
jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti
v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

19. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic,
v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volini komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.

18. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor
tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov
enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva volitev.

2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 57 – 19. X. 1996

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko (predšolsko)
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor, in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje občinskega sveta.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali občinski svet ne da mnenja v roku
45 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda
imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
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3. Strokovni organi
23. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor in strokovni aktivi.
24. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– daje pobude za napredovanja strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
25. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izbraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
26. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
27. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v
šolskem letu.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
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– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

5. Knjižnica

31. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

28. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijskodokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

V. ZAPOSLENI V ZAVODU
29. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi
sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni
delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
30. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.

32. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, iz donacij in
prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju mesebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.
33. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki ni sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
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VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
34. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
36. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
37. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
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41. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Tri mesece pred iztekom mandata
ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbe prvega odstavka 22. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 22. člena tega
odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002 oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
42. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-601-8-96
Ribnica, dne 20. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

3372.
38. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Ribnica, voden pod številko 03-JM-026-1-92 z dne 30. 3. 1992,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 10. 7. 1992 in potrjen s
sklepom Občine Ribnica, št. 01-JH-061-1-92 z dne 29. 7.
1996.
40. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS,
št. 44/95 in 41/96) je občinski svet na 16. seji dne 19. 9. 1996
sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda
Vrtec Ribnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ribnica, s sedežem Gorenjska
cesta 3, Ribnica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju predšolske vzgoje javni vzgojnovarstveni
zavod Vrtec Ribnica (v nadaljevanju: zavod).
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II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vrtec Ribnica.
Sedež zavoda: Ribnica, Majnikova ulica 3.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Ribnica.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za
to podane zakonske razlage.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, na registrskem vložku številka: 1424/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera
35 in 20 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije,
ob obodu je izpisano: Vrtec Ribnica.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko v mejah svojih poobastil pisno pooblasti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov,
ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj. Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda,
ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso
navedeni v tem členu.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe v vzgoji
in izobraževanju ter varstvu predšolskih otrok na področju
naselij Krajevne skupnosti Ribnica, Krajevne skupnosti Dolenja vas in Krajevne skupnosti Velike poljane.
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Matična enota je Vrtec Ribnica, kjer je sedež zavoda. V
matični enoti se vpisuje otroke v programe vrtca.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– H/55.52 priprava hrane za zunanje odjemalce.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja javnoveljavne
programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po
postopku, določenem z zakonom.
11. člen
Vzgojno in izobraževalno delo v zavodu poteka v slovenskem jeziku.
Vrtec izvaja vzgojno in izobraževalno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno
šolo. Lahko pa organizira vzgojno delo otrok v varstvenih
družinah.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja in dokler ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji,
predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojnega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
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Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev štiri člane,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih delavcev en član.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij okoliša, ki ga pokriva vrtec. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih
volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta
odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.
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S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov strokovnih delavcev in izmed kandidatov
upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se
tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot
jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor
tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov
enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva volitev.
19. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
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Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnem in izobraževalnem delu
vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor, in opravljen ravnateljski izpit.
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Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje
občinskega sveta.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja
glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor ali občinski svet ne data mnenja v
roku 45 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet
zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
23. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanje izraženo mnenje
vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
3. Strokovni organi
24. člen
Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.
25. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenja o predlogih ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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26. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
27. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v
šolskem letu.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
28. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje
z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju
in evalvaciji razvoja vrtca ter pri opravljanju vzgojnega in
izobraževalnega dela.
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Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na
slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
31. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta, obvestiti ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA

6. Knjižnica
29. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijskodokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
30. člen
Vzgojno in izobraževalno in drugo strokovno delo v
zavodu opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

32. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
33. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
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Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda,
krije ustanovitelj oziroma država.
34. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine
vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma
se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne
opreme, za zviševanje standarda vrtca.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
35. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
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ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
38. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
39. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Ribnica, voden pod številko 03-JM-026-1-92 z dne 30. 3. 1992 in
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 10. 7. 1992 in potrjen s
sklepom Občine Ribnica, št. 01-JH-061-1-92 z dne 29. 7.
1992.
41. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
42. člen

VIII. NADZOR
36. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
37. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01-602-2-96
Ribnica, dne 20. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.
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SLOVENSKA BISTRICA
3373.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/95) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Oplotnica ter izidom referenduma z dne 6. oktober 1996 objavljamo
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4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 7. oktobra 1996 do 6. oktobra 2001.
6. člen

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na
območju Krajevne skupnosti Oplotnica
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Oplotnica (v nadaljevanju: KS Oplotnica), se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 6. oktobra 1996 uvede karjevni samoprispevek.

Zbrana sredstva samoprispevka so strogo namenska in
se bodo zbirala na posebnem računu KS Oplotnica, številka
žiro računa: 51810-645-50641, Krajevni samoprispevek KS
Oplotnica.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Oplotnica. O realizaciji programa in
porabi sredstev samoprispevka poroča svet KS Oplotnica
najmanj enkrat letno.

2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo
uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
– 65% zbranih sredstev za izgradnjo športne dvorane,
sofinanciranje kulturnega doma, sofinanciranje infrastrukturnih objektov in naprav (ceste v naseljih: Oplotnica, Čadram, Okoška Gora, Zlogona Gora, Zlogona Vas, Ugovec,
Straža, Prihova, Raskovec, Zgornje Grušovje, Dobrova, Pobrež, Dobriška Vas, Markečica, Malahorna, Brezje, Gorica,
Božje, Koritno, Lačna Gora in Kovaški Vrh, po programu
KS Oplotnica, kanalizacija in mostovi po programu KS Oplotnica),
– 25% sprotno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in
naprav ter kontejnerski odvoz smeti,
– 10% funkcionlna dejavnost KS, dotacije in podpora
delovanju društev v KS Oplotnica.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju KS Oplotnica, in sicer v naslednji višini v
denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela po pogodbah o
delu in avtorskih pogodbah,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma
samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem dejavnosti na območju KS Oplotnica,
– 1% od neto pokojnin
– 2% mesečno začasno zaposleni v tujini s stalnim bivališčem na območju KS Oplotnica od povprečne plače v
gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
Tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov
vikendov ter drugih grajenih objektov (stanovanjske hiše,
počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov), ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Oplotnica.
6% od ustvarjenega katastrskega dohodka bodo plačevali lastniki nepremičnin na območju KS Oplotnica, ki nimajo
stalnega bivališča na območju KS Oplotnica.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška
uprava za javne prihodke, izpostava Slovenska Bistrica. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov, drugih
gradbenih objektov ter lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Oplotnica, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Oplotnica jim
pošlje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.
8. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje - izpostava Slovenska Bistrica
10. člen
Zvezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Oplotnica, dne 10. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Oplotnica
mag. Damjan Kvas l. r.
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3374.
POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Oplotnica
1
Na območju Krajevne skupnnosti Oplotnica je bil izid
glasovanja na referendumu dne 6. oktobra 1996 naslednji:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2923 volilcev
– na referendumu je glasovalo 1751 volilcev
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 1258 volilcev
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 479 volilcev
– neveljavnih je bilo 14 glasovnic.
2
Na podlagi izida glasovanja na referendumu volilna
komisija Krajevne skupnosti Oplotnica ugotavlja, da je bil
samoprispevek na referendumu izglasovan.
Oplotnica, dne 10. oktobra 1996.
Predsednica
volilne komisije
KS Oplotnica
Lidija Stebernak, dipl. jur. l. r.

3375.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju je svet
Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju na seji dne 25. 9.
1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju (v
nadaljevanju: KS Šmartno) se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
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– 98% zbranih sredstev za sofinanciranje izgradnje telovadnice,
–2% zbranih sredstev za funkcionalno dejavnost KS
Šmartno.
6. člen
V primeru več zbranih sredstev od načrtovanih, se presežek sredstev nameni za vzdrževanje cest v KS Šmartno.
7. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Šmartno.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Šmartno, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju KS Šmartno v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače in nagrade, plačil dopolnilnega dela po pogodbah o
delu in avtorskih pogodbah,
– 2% od neto pokojnin,
– 5% od katastrskega dohodka gozdnih in ostalih obdelovalnih površin,
– 2% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov, od katere se plačujejo prispevki za socialno varnost.
10. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).
11. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetom in obrtnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije, izpostava Slovenska Bistrica.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996 na običajnih
glasovalnih mestih od 7. do 19. ure.

12. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo s samoprispevkom, so
strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu KS
Šmartno. Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Šmarnto. O realizaciji programa
in porabi sredstev svet poroča na zborih krajanov.

3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. 12. 1996 do 30. 11. 1996.

13. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:

4. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo
25 milijonov SIT.

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO NA POHORJU

5. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo
uporabljala za izvajanje naslednjega programa:

Na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo s samoprispevka v denarju za obdobje petih let, to je od 1. 12. 1996 do
30. 11. 2001, za območje Krajevne skupnosti Šmartno na
Pohorju za sofinanciranje izgradnje telovadnice
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glasujem
ZA

PROTI
(štampiljka)

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda “ZA”,
če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma
beseda “PROTI”, če se glasovalec ne strinja z uvedbo samoprispevka.
14. člen
Na voliščih morajo biti razglasi, na katerih je opredeljen program samoprispevka in obveze zavezancev za samoprispevek.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Šmartno na Pohorju, dne 25. septembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Šmartno na Pohorju
Jože Jurič l. r.

SLOVENSKE KONJICE
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4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35200/0008/96
Slovenske Konjice, dne 8. oktobra 1996.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

3377.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95) je župan Občine Slovenske Konjice
dne 8. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve
ZN Loče

3376.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95) je župan Občine Slovenske Konjice
dne 8. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve ZN
industrijska cona Slovenske Konjice – območje Kostroja
1
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve ZN
industrijska cona Slovenske Konjice – območje Kostroja, ki
ga je izdelal Razvojni center IUP, d.o.o., Celje, pod št.
projekta 002/96.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v
prostorih KS Konjice.
Javna razgrnitev osnutka bo trajala 30 dni od objave
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve bodo občani na
primeren način obveščeni.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
dajo vsi zainteresirani.
Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

1
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve ZN
Loče, ki ga je izdelal Razvojni center IUP, d.o.o., Celje, pod
št. projekta 542/96-96.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v
prostorih KS Loče.
Javna razgrnitev osnutka bo trajala 30 dni od objave
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve bodo občani na
primeren način obveščeni.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
dajo vsi zainteresirani.
Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-17/94-8
Slovenske Konjice, dne 8. oktobra 1996.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
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ŠENTJERNEJ
3378.
Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95) ter 11. člena statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej
na 18. redni seji dne 30. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o plakatiranju v Občini Šentjernej
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Šentjernej ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev,
oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju:
plakati in transparenti),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh
naseljih Občine Šentjernej.
2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan s soglasjem sveta in z njim sklene pogodbo.
Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organizator prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstavka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje
opravljeno v skladu s tem odlokom.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za
plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje
plakate.
3. člen
Vrsto in obliko plakatnih mest določi in potrdi svet
občine na predlog občinske uprave, odločbo o priglasitvi del
izda upravna enota Novo mesto v soglasju z lastnikom stavbe ali zemljišča.
4. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je
dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno
lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih
prostorov.
Metanje letakov je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že
nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev,
ki se še ni zgodila.
5. člen
Izvajalec mora v roku petih dni odstraniti vse raztrgane
in onesnažene plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto
očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so
nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obvestiti župana ali po njem pooblaščeno osebo.
6. člen
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo
svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja
določbe tega odloka.
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7. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom,
ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji
in potrdi občinski svet.
8. člen
Občina Šentjernej s tem odlokom določa, da so vsa
neprofitna društva s sedežem v Občini Šentjernej oproščena
stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora
biti vse plakatiranje usklajeno s 4., 5. in 10. členom tega
odloka.
9. člen
Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi
na upravi Občine Šentjernej in zanje vnaprej plačati pristojbino in davek.
Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki
se nakaže na njen žiro račun.
10. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v
nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca,
ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške
odgovorne osebe organizacije ali druge fizične pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno
javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na upravi Občine Šentjernej.
11. člen
Z denarno kaznijo 8.000 SIT se kaznuje posameznik ali
odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto in ni
predpisano potrjen (žigosan);
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez
predhodnega dovoljenja upravljalca poslovnih prostorov;
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki
oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki vrši nadzor nad tem odlokom.
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje pooblaščeni izvajalec:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen);
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (4.
člen);
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s
plakatnih mest in izven njih (5. člen);
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma
vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija, redarji in policija.
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14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
plakatiranju in postavljanju reklam Občine Novo mesto.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 012-25/95
Šentjernej, dne 30. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

ŠKOFLJICA
3379.
Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list RS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in 18/91), 3. in
25. člena zakona o prekrških, 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni lisr RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 10.
in 18. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/
96) je Občinski svet občine Škofljica na 16. seji dne 1. 10.
1996 sprejel
ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Škofljica

Stran 4829

4. člen
Obvestila, ki služijo izključno ali v glavnem nekomercialnim, znanstvenim, javnim ali izobraževalnim namenom,
so lahko delno ali v celoti oproščena pristojbin. O tem odloča pristojni občinski organ na podlagi pisne prošnje naročnika.
5. člen
Taksa je določena v višini 1 DEM za m2 na dan, plačljivo v tolarski pritivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije. Prometni davek ni vračunan v ceni.
Takso je dolžan poravnati oglaševalec v pogodbenem
roku.
6. člen
Oglaševalec predhodno pridobi soglasja za namestitev
reklamnih panojev od lastnikov nepremičnin iz 2. točke 2.
člena tega odloka in z njimi sklene najemne pogodbe. Najemne pogodbe so priloga k vlogi za sklenitev pogodbe o
oglaševanju ki jo oglaševalec vlaga pri pristojnem občinskem organu.
7. člen
Vsa plakatiranja se izvajajo v skladu s pogoji, ki jih
določi Občina Škofljica.
8. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 3421/96
Škofljica, dne 2. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

1. člen
V Občini Škofljica se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Škofljica ter za druge reklamne napise,
objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače
označeni na javnih mestih in za uporabo vitrin, v katerih se
razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
2. člen
Predmet obveznih komunalnih taks:
1. Oglasna sporočila v smislu 1. člena so vsa sporočila,
ki so nameščena na posebnih reklamnih objektih, ti pa na
površinah v družbeni lasti in občinskih zemljiščih.
2. Javna so tudi tista oglasna sporočila, ki so nameščena
na reklamnih objektih in ti na nepremičninah v zasebni lasti,
če jih lahko zaznamo z javnih prometnih površin (ceste, trgi,
ulice...).
OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNIH TAKS
3. člen
Plačila takse so oproščeni:
1. Oglasna sporočila Republike Slovenije, Občine Škofljica in registriranih verskih skupnosti za opravljanje njihovih dejavnosti.
2. Oglasna sporočila s politično vsebino ter plakati za
volilne prireditve, če se objavijo v času razpisane volilne
kampanje, določene z zakonom oziroma sklepom občinskih
organov.
3. Obvestila, ki jih naročijo javna prevozna podjetja in
služijo informiranju občanov o prometno transportnih razmerah ter prometno transportnih pogojih.

3380.
Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91 in 13/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 10. in 18. člena
statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine Škofljica na 16. seji dne 1. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine
Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z odlokom se določajo pogoji, način in obveznosti za
postavljanje objektov za plakatiranje in objektov za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti plakatiranja, reklamiranja in
drugih oblik javnega oglaševanja.
Objekti za plakatiranje (plakatna mesta) služijo za reklamiranje proizvodov in storitev.
Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko
izvaja le z dovoljenjem upravnega organa.
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II. PLAKATIRANJE
2. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in samostojno
stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table. Premična plakatna mesta pa so panoji, prapori in transparenti.
3. člen
Dovoljenje za postavitev plakatnih mest izda upravni
organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
Pristojni organ Občine Škofljica izdela kataster vseh
plakatnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost iz izgled plakatnega
mesta.
4. člen
Za nameščanje plakatov, ki imajo značaj profitne dejavnosti, si mora naročnik pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Za potrebe oglaševanja političnih strank, društev, zvez
in gibanja se določijo posebna stalna oglasna mesta, s katerimi ravnajo stranke, društva, zveze in gibanja v skladu s tem
odlokom.
5. člen
Organ Občine Škofljica, pristojen za urejanje prostora,
izbere na podlagi javnega razpisa izvajalca za opravljanje
dejavnosti plakatiranja na območju Občine Škofljica.
6. člen
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih
mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča
oziroma odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.
Prepovedano je poškodovati plakatna mesta in sporočila, ki jih le-ta vsebujejo.
7. člen
Oglaševalec predhodno pridobi soglasja za namestitev
reklamnih plakatov od lastnikov nepremičnin in z njimi sklene najemne pogodbe. Najemne pogodbe se pošljejo v vednost Občini Škofljica.
8. člen
S plakatnimi mesti gospodari pooblaščeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta,
opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega
dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrščeni,
3. da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času,
najkasneje v roku dveh dni,
4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom,
5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica
urejena,
6. da prijavlja komunalnemu redarju nepravilno nameščanje plakatov,
7. da po preteku datuma veljavnosti sporočila le-ta odstrani, najkasneje v roku dveh dni,
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8. da mesečno poravnava dogovorjene pristojbine Občini Škofljica oziroma, da ob podpisu pogodbe poravna obveznosti do občine.
III. OGLASNA MESTA
9. člen
Oglasna mesta služijo za obveščanje o javnih zborovanjih, prireditvah, manifestacijah in dejavnostih političnih
strank.
10. člen
Dovoljenje za postavitev oglasnih mest izda upravni
organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
Pristojen organ Občine Škofljica izdela kataster vseh
oglasnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled oglasnega
mesta.
11. člen
Organizacije Rdečega križa, Karitas in društva v Občini
Škofljica so oproščena stroškov objavljanja oglasov in obvestil, vendar mora biti plakatiranje in oglaševanje usklajeno z
določbami tega odloka
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo
svoja oglasna mesta, vendar tudi zanje veljajo določbe tega
odloka glede vzdrževanja
IV. REKLAMNI OBJEKTI IN REKLAMIRANJE
12. člen
Reklamni objekti, stalni ali premični, služijo za reklamiranje proizvodov in storitev.
13. člen
Med reklamne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma
drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in
označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole itd. in ne
reklamirajo proizvodov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo
med reklamne objekte table, vitrine ipd., ki objavljajo sporočila javnih inštitucij.
14. člen
Z reklamnimi objekti in objekti iz 13. člena tega odloka
gospodarijo lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci. Lastniki
oziroma pooblaščeni izvajalci reklamnih objektov in objektov iz 13. člena tega odloka so dolžni le-te vzdrževati tako,
da izpolnjujejo pogoje, ki so bili določeni v dovoljenju za
njihovo postavitev.
Dovoljenje za postavitev reklamnih objektov izda
upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja,
na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izdela občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
15. člen
Višina ter način plačevanja takse za uporabo plakatnega mesta in ostale oblike reklamiranja na premičnih objektih
ter za postavitev in uporabo reklamnih objetov, se ureja
skladno z odlokom o komunalnih taksah.
Sem ne sodijo reklame na ponjavah, spojlerjih ali nadgradnjah vozil in so trajnega značaja ter nimajo omejenega
gibanja glede na cestnoprometne predpise.
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Taksa se plačuje v celoti v naprej. Občina Škofljica,
krajevne skupnosti in društva za objavljanje sporočil v svojem imenu in za svoj račun ne plačujejo taks, če objavljajo
na neprofitnih mestih.
Neprofitna in profitna plakatna mesta določi organ Občine Škofljica, pristojen za urejanje prostora.
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22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objasvi v Uradnem
listu RS.
Št. 3422/96
Škofljica, dne 2. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

V. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba Občine Škofljica, ki odredi odpravo nepravilnosti.

TREBNJE
VI. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščena plakatna in oglasna mesta ter reklamne objekte, morajo v roku
enega meseca po uveljavitvi tega odloka, zaprositi za izdajo
ustreznega dovoljenja, ki je naveden v 3., 10. in 14. členu,
sicer pooblaščena oseba odredi odstranitev plakatnega oziroma oglasnega mesta ali reklamnega objekta na stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekrške po 18. členu tega
odloka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje pooblaščeni izvajalec, lastnik reklamnega objekta in
plakatnega oziroma oglasnega mesta in lastnik objektov iz
13. člena tega odloka, od 10.000 SIT do 25.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma lastnik
reklamnega objekta in plakatnega oziroma oglasnega mesta
ter odgovorna oseba lastnika objektov iz 13. člena tega odloka, ki krši 4., 8., 14. in 17. člen.
19. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, od 10.000 SIT do 25.000 SIT njena
odgovorna oseba in od 10.000 SIT do 50.000 SIT fizična
oseba, ki krši 1. člen in prvi odstavek 6. člena.
20. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje fizična oseba,
na mestu prekrška, če krši drugi odstavek 6. člena in 8. člen.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena na
mestu samem izterja pooblaščena oseba Občine Škofljica. O
plačani denarni kazni se izda potrdilo.

VII. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Za predvolilno obveščanje in politično delovanje pred
volitvami se postavijo posebna oglasna mesta in določi način uporabe, ki ga v skladu z zakonom o volilni kampanji
predpiše župan občine in potrdi občinski svet.

3381.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94
in 38/96) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Veliki
Gaber je zbor krajanov Velikega Gabra dne 27. 9. 1996
sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Veliki Gaber
l. člen
Za območje Krajevne skupnosti Veliki Gaber se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju Krajevne skupnosti Veliki Gaber:
1. izgradnja mrliške vežice,
2. izboljšava vodovodnega in hidrantnega omrežja,
3. priprava projektov za odvodnjavanje in izgradnjo
čistilnih naprav v vaseh Zagorica, Pristavica, Bič in Veliki
Gaber,
4. asfaltiranje cest: v vasi Medvedjek, Zagorica–Dobravica, Gombišče–cesta proti Žužemberku, v Pristavici: Sever–Fortuna, vas Velike Dole (dolina), vas Male Dole,
5. asfaltne preplastitve za ceste: proti cerkvi, v zaselek
Gline, v vas Mali Gaber, Zagorica (novi del), do Stehanje
vasi,
6. ureditev muld in odvodnjavanja v Zagorici, Biču,
Pristavici in v Vel. Gabru ob asfaltirani stezi od Hribarja
proti železniški postaji,
7. ureditev poti: križišče Gombišč–cerkev, v Zagorici
proti Kastelicu,
8. vzdrževanje cestnega omrežja in pluženje v zimskem
času,
9. vzdrževanje javne razsvetljave,
10. zagotavljanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.
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3. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah sredi leta
l996 52,000.000 SIT.
4. člen
S samoprispevkom se bo zbralo 14,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi
bodo zagotovili:
– lastna sredstva krajevne skupnosti,
– krajani s prispevkom v delu in lastnimi prispevki,
– proračun Občine Trebnje.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 4 let, in
sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
6. člen
Referendum bo v nedeljo, 10. novembra 1996, od 7. do
19. ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna
komisija.

Št. 57 – 19. X. 1996

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Veliki Gaber dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
10. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev
in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi,
od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti
Veliki Gaber in so starejši od 18 let oziroma starejši od 15
let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Veliki Gaber, pri čemer smiselno uporablja določila zakona
o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o
ljudski inciativi.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben
račun Krajevne skupnosti Veliki Gaber, št. 52120-842-13082128. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet
krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev
samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati
zboru krajanov Krajevne skupnosti Veliki Gaber.
8. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestilo ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače; po stopnji 1,5% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 1,5% od neto
plače in če se jim ne zagotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska dejavnost ali poklicna dejavnost, avtorske pravice),
po stopnji 1,5% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5%
od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je
enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti,
po stopnji 4% od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto – izpostava Trebnje.

13. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in
odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v
okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI GABER
GLASOVNICA
Na referendumu dne, 10. 11. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 4 let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12.
2000, za financiranje programov:
1. izgradnja mrliške vežice,
2. izboljšava vodovodnega in hidrantnega omrežja,
3. priprava projektov za odvodnjavanje in izgradnjo
čistilnih naprav v vaseh Zagorica, Pristavica, Bič in Veliki
Gaber,
4. asfaltiranje cest: v vasi Medvedjek, Zagorica–Dobravica, Gombišče–cesta proti Žužemberku, v Pristavici: Sever–Fortuna, vas Velike Dole (dolina), vas Male Dole,
5. asfaltne preplastitve za ceste: proti cerkvi, v zaselek
Gline, v vas Mali Gaber, Zagorica (novi del), do Stehanje
vasi,
6. ureditev muld in odvodnjavanja v Zagorici, Biču,
Pristavici in v Vel. Gabru ob asfaltirani stezi od Hribarja
proti železniški postaji,
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7. ureditev poti: križišče Gombišč - cerkev, v Zagorici
proti Kastelicu,
8. vzdrževanje cestnega omrežja in pluženje v zimskem
času,
9. vzdrževanje javne razsvetljave,
10. zagotavljanje redne dejavnosti v krajevni skupnosti.
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– travnik v izmeri 416 m2, vpisane v seznam XLVI., k. o.
Ojstriška vas. Navedeni parceli prenehata imeti status dobrine v splošni rabi in ostaneta družbena lastnina v upravljanju
Občine Žalec.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino na zemljišču, ki
je vpisano v 1. točki tega sklepa.

glasujem
ZA

PROTI
(pečat)

Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Veliki Gaber.
16. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
17. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
se objavi v Uradnem listu RS.
18. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/96
Veliki Gaber, dne 27. septembra 1996.
Predsednik
Krajevne skupnosti
Veliki Gaber
Andrej Sever l. r.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46600/018/95
Žalec, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

3383.
Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19.
septembra 1996 sprejel
SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 1641/3 – neplodno v izmeri 47 m 2, vpisane v seznam
XI., k. o. Studenec. Prav tako se ukine status dobrine v
splošni rabi parc. št. 1641/4 – neplodno v izmeri 15 m 2,
vpisane v seznam XI. k. o. Studence. Navedeni parceli prenehata imeti status dobrine v splošni rabi in ostaneta družbena lastnina v upravljanju Občine Žalec.

3382.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino na zemljišču, ki
je vpisano v 1. točki tega sklepa.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19.
septembra 1996 sprejel

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ŽALEC

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 1631/4 – travnik v izmeri 306 m 2 in parc. št. 1631/5

Št. 46600/008/95
Žalec, dne 19. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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VLADA
3384.
Na podlagi četrtega odstavka 39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93) izdaja Vlada
Republike Slovenije
UREDBO
o cenah informacijskih in drugih storitev
Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
1. člen
S to uredbo so določene cene za kritje stroškov informacijskih in drugih storitev, ki jih Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino (v nadaljevanju: urad) opravlja na podlagi prvega in drugega odstavka 7. člena zakona o industrijski
lastnini za naročnike, ki niso uporabniki proračuna Republike
Slovenije.
Cene storitev

A.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.5.1.
A.5.1.1
A.5.1.2
A.5.1.3
A.6
A.7

v tolarjih

POIZVEDBE IN POSREDOVANJE INFORMACIJ
Poizvedbe po informacijskih bazah urada
– za vsak profil
3.000
Poizvedba s priklopom (on line) na tujo bazo
5.000
in dejanski stroški
Ugotavljanje podobnosti ali identičnosti
znamke iz razpoložljivih baz podatkov
6.000
Pisna mnenja tujih uradov na podlagi
sklenjenih sporazumov
4.000
in dejanski stroški
Selektivno razdeljevanje informacij (SDI):
minimalna mesečna naročnina na naročnika
3.000
začetni profil (do vključno 5 deskriptorjev)
1.000
vsak nadaljnji deskriptor
200
vsak zadetek
50
Nestandardne informacijske storitve
dejanski stroški
Samostojno opravljanje poizvedb
v čitalnici urada
brezplačno

B.
B.1

ADMINISTRATIVNE STORITVE
Priključitev na računalnik urada
z možnostjo samostojnega opravljanja poizvedb
B.1.1. minimalna letna naročnina
12.600
B.1.2. ena ura dela na računalniku
12.600
B.2
Izpis ali fotokopija zadetka poizvedbe
– za vsako stran A4
50
B.3
Telefax - za vsako stran
100
B.4
Uporaba posameznega CD-ROM v čitalnici urada 200
B.5
Tuji dokumenti za vsako stran 50 SIT,
toda najmanj
1.000
B.6
Dokumenti urada za vsako stran 30 SIT,
toda najmanj
500
B.7
Letna naročnina na ESPACE-SI CD-ROM
10.000
C.
C.1
C.2

PUBLIKACIJE URADA
Posamezna številka uradnega glasila
(Bilten za industrijsko lastnino - BIL)
Ostale publikacije

D.
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6

OBJAVA OGLASOV V URADNEM GLASILU
1/24 strani (60 × 30 mm)
2.000
1/12 strani (120 × 30 mm ali 60 × 62 mm)
4.000
1/8 strani (180 × 30 mm ali 60 × 94 mm)
8.000
1/6 strani (120 × 62 mm ali 60 × 126 mm)
11.000
1/2 strani (180 × 126 mm)
20.000
cela stran (253 × 180 mm)
40.000

500
dejanski stroški
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2. člen
Izpisi za opravljene storitve iz točke A iz 1. člena te
uredbe in za storitev iz točke B.4 iz 1. člena te uredbe se
dodatno zaračunavajo v skladu s točkama B.2 in B.3 iz 1.
člena te uredbe.
Za storitev iz točke B.1 iz 1. člena te uredbe je potrebno
pisno naročilo z dokazilom o plačilu zadevne storitve. Storitve
iz točk B.2 in B.3 iz 1. člena te uredbe se plačujejo sprotno pri
blagajni urada, razen kadar so vštete v obračun in plačilo
storitev iz točke A iz 1. člena te uredbe.
Plačila do višine 10.000 tolarjev lahko naročnik plača v
gotovini na blagajni urada.
Za vse storitve iz te uredbe se plačuje temeljni prometni
davek na storitve.
3. člen
Za storitve, pri katerih celotni znesek plačila ni znan ob
naročilu, a je manjši od 15.000 tolarjev, pošlje urad naročniku
račun skupaj z rezultatom storitve. Če je znesek storitve večji,
urad najprej pozove naročnika za celotno plačilo in izroči
rezultat naročniku po prejemu celotnega plačila.
Tolarska protivrednost zneskov v tuji valuti se izračunava po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
4. člen
Poizvedbe in posredovane informacije po tej uredbi ne
zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se
nanašajo na pridobitev in varstvo izumov ter znakov razlikovanja na podlagi zakona o industrijski lastnini.
Urad ne jamči za popolnost danih informacij in ne prevzema odgovornosti v tej zvezi.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehajo veljati:
– uredba o cenah informacijskih in drugih storitev Urada
Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS,
št. 14/95),
– točki 5.4. in 5.5. iz 1. člena uredbe o pristojbinah
Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine (Uradni list RS, št.
14/95).
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-01/93-2/5-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3385.
Na podlagi 3., 7. in 68. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe
v Republiki Sloveniji
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1. člen
Ta uredba določa način in pogoje za izvajanje republiške
gospodarske javne službe na področju vodnega gospodarstva.
2. člen
Na področju vodnega gospodarstva se šteje za vodnogospodarsko javno službo:
– spremljanje stanja vodnega režima,
– vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih naravnih
zbiralnikov vode ter vodnogospodarskih objektov in naprav v
javni rabi
– zbiranje in obdelava za vodno gospodarstvo pomembnih podatkov.
3. člen
Vodnogospodarsko javno službo zagotavlja država v javnih podjetjih (v nadaljevanju: javna podjetja) in z vlaganjem
javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (v nadaljevanju: gospodarske družbe).
Država vlaga javni kapital po prejšnjem odstavku na
podlagi javnega razpisa.
4. člen
V javnem podjetju zagotavlja država izvajanje vodnogospodarske javne službe v skladu z aktom o ustanovitvi in
statutom, v gospodarski družbi pa v skladu s pogodbo o
vlaganju javnega kapitala (v nadaljevanju: pogodba o vlaganju) v to gospodarsko družbo.
5. člen
Pogodba o vlaganju mora biti sklenjena v pisni obliki in
mora imeti vse z zakonom določene sestavine.
Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene v imenu države
Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Vodnogospodarska javna služba se financira z javnimi
sredstvi, s prihodki doseženimi z lastnim poslovanjem javnih
podjetij in gospodarskih družb, s sredstvi namenskih dotacij
in subvencij, s sofinanciranjem posameznih investitorjev za
izgradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav in drugimi
sredstvi na podlagi zakona.
Javna sredstva se zagotavljajo v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
7. člen
Izvajalci vodnogospodarske javne službe iz 4. člena te
uredbe vodijo računovodsko evidenco ločeno tako, da omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po določilih
zakona o gospodarskih družbah.
8. člen
Vodnogospodarska javna služba se izvaja za celotno
državo v okviru meja vodnih območij Mure, Drave, Save in
Soče in obalnega morja s pritoki.
Zaradi velikosti povodja Save se vodno območje Save
razdeli na vodnogospodarska področja za Gorenjsko, Ljubljanico - Savo, Dolenjsko in Savinjo s Sotlo.
9. člen
Javna podjetja in gospodarske družbe izvajajo vodnogospodarsko javno službo glede na krajevno pripadnost zlasti
v mejah vodnih območij, ki jim pripadajo.
Hudournike lahko ureja na vseh vodnih območjih za to
dejavnost specializirano javno podjetje oziroma specializirana
gospodarska družba.
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10. člen
Javna podjetja in gospodarske družbe imajo pravico izvajati vodnogospodarsko javno službo na vodnogospodarskem območju, ki mu pripadajo, do plačila storitev za izvajanje vodnogospodarske javne službe, do dobička v skladu z
ustanovitvenim aktom in statutom oziroma s pogodbo o vlaganju ter druge pravice določene z zakonom in to uredbo.
Izvajanje vodnogospodarske javne službe ima prednost
pred izvajanjem drugih dejavnosti.
11. člen
Izvajanje del in nalog vodnogospodarske javne službe se
obračunava in plačuje po ceniku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.
12. člen
Javna podjetja in gospodarske družbe si morajo pridobiti
revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom. Iz
revidiranih računovodskih izkazov mora biti razvidna namenska, učinkovita in racionalna poraba proračunskih sredstev.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem vodnogospodarske javne službe
izvršuje inšpektorat pristojen za okolje in prostor.
Nadzor nad finančnim poslovanjem izvršuje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
14. člen
Obstoječa vodnogospodarska podjetja imajo po tej uredbi zaradi kadrovske usposobljenosti in tehnične opremljenosti
položaj usposobljenega izvajalca za izvajanje vodnogospodarske javne službe in za izvajanje gradnje vodnogospodarskih objektov in naprav.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe nadaljujejo z izvajanjem
vodnogospodarske javne službe na način in pod pogoji te
uredbe obstoječa vodnogospodarska podjetja, ki so vpisana v
sodni register in Podjetje za urejanje hudournikov, Ljubljana.
Obstoječa vodnogospodarska podjetja, pri katerih je delež družbenega kapitala, ki se lastnini po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93
in 31/93), višji od 50 odstotkov, sklenejo z Republiko Slovenijo pogodbo iz 5. člena te uredbe o vlaganju pripadajočega
odstotka javnega kapitala v to podjetje zaradi zagotavljanja
izvajanja vodnogospodarske javne službe. Pogodba se sklene
v 60 dneh od dneva uveljavitve te uredbe.
Obstoječa vodnogospodarska podjetja, pri katerih je delež družbenega kapitala, ki se lastnini po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, nižji od 50 odstotkov, po končanem lastninskem preoblikovanju nadaljujejo z delom v eni
od organizacijskih oblik za gospodarske družbe na način in
pod pogoji te uredbe in v skladu z vpisom v sodni register.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/96-1/1-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3386.
Na podlagi devete alinee 19. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87 in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
Vlada Republike Slovenije izdaja
ODLOK
o spremembi odloka o določitvi višine in načina
plačevanja cestnine
1. člen
V odloku o določitvi višine in načina plačevanja cestnine
(Uradni list RS, št. 28/90, 20/91, 6/92, 52/92, 8/93, 45/93,
39/95, 27/96 in 56/96) se druga alinea 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
“za avtomobilsko cesto (popolno) Hoče - Arja vas”.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 420-05/96-6/4-8
Ljubljana, dne 17. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3387.
Na podlagi V. točke odloka o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe republiških upravnih
organov, Skupščine Republike Slovenije in Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/91-I),
je komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 142. seji, dne 4. 10. 1996, sprejela
PRAVILNIK
o dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
Za 23. členom prečiščenega besedila pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 58/95) se doda novo, IV.
poglavje, ki se glasi:
"IV. ŠTIPENDIRANJE OTROK ŽRTEV VOJNE ZA
SLOVENIJO
24. člen
Otroci žrtev vojne za Slovenijo, ki se redno šolajo,
imajo ne glede na vrsto, smer in stopnjo izobraževanja, od
začetka šolskega leta 1996/97 do zaključka rednega šolanja,
pravico do štipendije v skladu z določili IV. poglavja tega
pravilnika.
Štipendija iz prejšnjega odstavka se podeli na predlog
Ministrstva za obrambo brez javnega razpisa.
Višina štipendije je odvisna od stopnje šolanja oziroma
izobraževanja in znaša:
– 60% najvišje možne kadrovske štipendije po tem pravilniku za štipendiste, ki se šolajo v osnovni šoli
– 80% najvišje možne kadrovske štipendije po tem pravilniku za štipendiste, ki se izobražujejo na III. IV. ali V.
stopnji zahtevnosti
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– 100% najvišje možne kadrovske štipendije po tem
pravilniku za štipendiste, ki se šolajo na VI. ali VII. stopnji
zahtevnosti.
25. člen
V primeru kadrovskih potreb posameznih državnih organov se štipendist iz prejšnjega člena po zaključku izobraževanja lahko zaposli v organu državne uprave.
26. člen
Medsebojna razmerja štipendist ter podkomisija za štipendiranje uredita s pisno pogodbo.
V pogodbi se lahko določijo druge pravice iz II. in III.
poglavja tega pravilnika, do katerih je upravičen štipendist."
2. člen
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o štipendiranju začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 604-03/96
Ljubljana, dne 4. oktobra 1996.
Predsednik komisije
Vlade Republike Slovenije
za kadrovske
in administrativne zadeve
Mirko Bandelj l. r.

MINISTRSTVA
3388.
Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za
okolje in prostor
ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 154,30 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 53/96).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
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3389.
Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št.12/92, 5/94 in 7/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni
list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za delo,
družino in socialne zadeve
NAVODILO
o določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine
upravičencu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega leta
zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma
zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove
1. člen
Osebi, ki je upravičena do pokojnine po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92, 5/94 in 7/96 - v nadaljnjem besedilu: zakon) in po

1. 1. 1966 ni imela najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače ali osnove, od katerih so bili plačani
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za izračun pokojninske osnove, se odmeri pokojnina od pokojninske osnove v višini povprečne mesečne izhodiščne plače, ki
bi ji šla za leto 1995 glede na stopnjo dejanske strokovne
izobrazbe, ki jo je imela v zadnjem letu zavarovanja pri
zavodu, po kolektivni pogodbi dejavnosti ali po splošni kolektivni pogodbi, če za dejavnost ni sklenjena kolektivna
pogodba.
2. člen
Za izračun pokojninske osnove se vzamejo osnove iz
prejšnjega člena, zmanjšane za davke in prispevke, ki se
obračunavajo in plačujejo od plače po poprečni stopnji iz 44.
člena zakona.
3. člen
Poprečne izhodiščne plače iz 1. člena tega navodila znašajo:

Dejavnost (kolektivna pogodba)

grafična dejavnost
časopisno informativna, založniška, knjigotrška
gostinstvo, turizem
banke, hranilnice
cestno gospodarstvo
celulozna, papirna, papirno predelovalna
trgovina
tekstilna
usnjarska
gradbena
lesarstvo
gozdarstvo
cestni potniški promet
drobno gospodarstvo
črna in barvasta metalurgija in livarne ter kovin. in elektr.
kemična, nekovinarska in gumarska
kmetijstvo, živilstvo
špedicijska, skadiščna in pomorska agencijska dejavnost
stanovanjska
gospodarske javne službe (komunala, vodno gospodarstvo)
železniški promet
pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci
PTT
elektrogospodarstvo in premogovništvo
splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo
ostale dejavnosti (zakon o razmerjih plač)

4. člen
Znesek povprečne izhodiščne plače se preračuna na
vrednost v koledarskem letu pred letom uveljavitve pravice,
glede na gibanje povprečnih plač zaposlenih v državi v posameznem letu, in se poveča za 0,5% za vsako leto zavarovalne dobe, ki se zavarovancu upošteva po zakonu.
5. člen
Po določbah 1. do 4. člena tega navodila se določi
pokojninska osnova tudi za zavarovance, ki so vložili zahtevo za priznanje pravice do pokojnine po predpisih, veljavnih
do 31. 3. 1992 s tem, da se zavarovancem iz tretjega odstavka 10.člena in 11. člena zakona o pokojninskem in invalid-
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I. - IV.

V.

61.067
65.512
60.819
62.637
58.061
60.515
57.996
57.177
57.177
57.848
57.177
89.673
57.647
66.775
61.746
62.121
58.900
63.296
70.073
67.455
46.178
63.021
67.354
87.891
57.177
59.738

70.293
76.807
68.810
71.585
65.690
70.949
65.615
64.689
64.689
69.249
64.689
92.192
65.018
75.122
68.134
70.282
67.903
71.611
76.792
73.923
52.245
69.323
75.733
100.790
64.689
74.269

Stopnja strokovne izobrazbe
VI.
VII.

81.276
99.397
82.128
89.481
78.404
91.816
78.315
77.209
77.209
78.116
77.209
97.230
84.577
83.469
80.908
83.885
79.536
85.472
103.669
99.797
62.357
79.827
90.506
125.825
77.209
91.383

92.259
117.469
93.226
111.852
88.999
108.510
88.898
87.643
87.643
93.317
87.643
120.907
114.872
95.990
95.813
95.221
90.284
97.022
129.586
124.746
70.783
90.330
114.721
157.350
87.643
104.946

VIII.

IX.

127.405
149.095
110.984
140.933
105.951
137.724
105.832
104.337
104.337
160.032
104.337
143.577
141.382
112.683
110.717
113.358
107.481
115.503
167.982
161.707
84.266
105.875
121.026
192.247
104.337
119.477

153.765
171.685
133.180
164.198
127.141
158.591
126.998
125.204
125.204
188.322
125.204
172.293
133.551
132.009
136.030
128.977
201.578
194.049
101.119
145.231
219.015
125.204
169.205

skem zavarovanju (Uradni list SRS. št. 27/83, 21/87, 48/87,
27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91) za
pokojninsko osnovo vzame polovica zneska izhodiščne plače.
6. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-0008/96-113
Ljubljana, dne 14. oktobra 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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3390.

Stran

Na podlagi 5. člena sprememb in dopolnitev kolektivne
pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 39/96) izdajam
MERILA
za določitev strokovnega naziva prvak

3320. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke
4774
Slovenije za leto 1996 (OdFNBS96)
3321. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije in delavcev služb Državnega zbo4774
ra Republike Slovenije

OPERNO IN BALETNO GLEDALIŠČE
Operni ali baletni solist, zaposlen v opernem in baletnem gledališču, lahko pridobi strokovni naziv prvaka za
obdobje petih let po naslednjih merilih:
– je v zadnjih petih letih poustvaril vsaj pet glavnih ali
nosilnih vlog in je nosilec umetniškega repertoarja opernih
in baletnih gledališč sedaj in v preteklih letih,
– je praviloma razporejen v tarifno skupino IX po merilih pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih
na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/94 in 2/96),
– ustvarjalno deluje praviloma najmanj 15 let v opernih
gledališčih ali najmanj 12 let v baletnih gledališčih.
DRAMSKO IN LUTKOVNO GLEDALIŠČE

VLADA
3322. Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč 4775
3384. Uredba o cenah informacijskih in drugih
storitev Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
4834
3385. Uredba o načinu izvajanja vodnogospodar4834
ske javne službe v Republiki Sloveniji
3386. Odlok o spremembi odloka o določitvi viši4836
ne in načina plačevanja cestnine
3323. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu
4776

Zaposleni v poklicnem dramskem ali lutkovnem gledališču lahko pridobi strokovni naziv prvaka za obdobje petih
let po naslednjih merilih:
– je v zadnjih petih letih poustvaril vsaj osem glavnih
ali nosilnih vlog in je nosilec umetniškega repertoarja gledališča sedaj in v preteklosti,
– je razporejen v tarifno skupino IX po merilih pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju
kulture (Uradni list RS, št. 41/94 in 2/96),
– praviloma najmanj 20 let ustvarjalno deluje v dramskih ali lutkovnih gledališčih.
Za zaposlenega, ki je pridobil strokovni naziv prvaka,
se po petih letih ponovno preveri, ali izpolnjuje vsa merila.
Strokovni naziv prvaka je trajen za zaposlenega, ki ima manj
kot 10 let dobe do upokojitve.
Št. 403-56/96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

3324. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slo4776
venije v Innsbrucku
3325. Sklep o postavitvi častnega konzula Repub4776
like Slovenije v Innsbrucku
3387. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
MINISTRSTVA
3326. Odredba o višini in načinu plačevanja pristojbine od zavarovalnih premij in drugih
4777
zavarovalnih poslov
3327. Odredba o uvedbi agromelioracijskega po4777
stopka na območju Mestne občine Koper
3388. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugo4836
tovitev vrednosti stanovanja
3328. Pravilnik o pogojih za povezovanje fiksnih
radijskih telefonskih naročnikov na javno
telekomunikacijsko omrežje prek mobilne4778
ga radiotelefonskega sistema NMT

Minister za kulturo
dr. Janez Dular l. r.

3329. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih
in merilih za sprejem študentov v študent4779
ske domove

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

3319. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke
Slovenije za leto 1995 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS95) 4774

Stran

3315. Zakon o načinu glasovanja in ugotavljanju
izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (ZNGUIG)
4761
3316. Zakon o regijskem parku Škocjanske jame
4761
(ZRPSJ)
3317. Zakon o Uradnem listu Republike Sloveni4767
je (ZUL)
3318. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI)
4776

3330. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19.
junija 1992 do 11. aprila 1996 razveljavlje4779
no dovoljenje za promet
3331. Dopolnitev seznama zdravil, za katera je
bilo od 12. 4. 1996 do 28. 6. 1996 izdano
dovoljenje za promet
4780
3389. Navodilo o določitvi pokojninske osnove za
odmero pokojnine upravičencu, ki po 1. 1.
1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma
zavarovalne osnove za izračun pokojninske
4837
osnove
3390. Merila za določitev strokovnega naziva
prvak
4838
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3332. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajev4782
ne skupnosti Ižakovci (Beltinci)

3354. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1996–2000, sprejetega
1986 in dopolnjenega 1987, 1989, 1990, 1993
in 1994 leta, za območje prizidka k Osnovni
4791
šoli na Vidmu (Dobrepolje)

OBČINE

3333. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu obrtne cone Krška vas (Brežice)
4783
3334. Odlok o spremembi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Bre4784
žice
3335. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
4784
načrtu UND 4 in UND 5 Dobova (Brežice)
3336. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu za Forma Sromlje (Brežice)
4784

3355. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo sa4792
moprispevka (Gorenja vas-Poljane)
3356. Odlok o varstvu zraka v Občini Idrija

4793

3357. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skup4794
nosti Križ (Kamnik)

4785

3358. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen
4795

3338. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
4785
načrtu za obrtniško cono Brežice

3359. Sklep o javnem interesu na področju
4795
kulture Občine Komen

3339. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
4785
načrtu Cerklje (Brežice)

3360. Sklep o javnem interesu na področju kultu4795
re Občine Komen

3340. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
4786
načrtu naselje Hrastnika II v Brežicah

3361. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Komen
4796

3337.Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Dedro Dobova (Brežice)

3341. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
4786
načrtu za Dobovo-Sever (Brežice)
3342. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
4786
načrtu za Zakot (Brežice)
3343. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
4787
načrtu Šentlenart kare D in E (Brežice)
3344. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu za 19 počitniških hišic pri Sobenji
4787
vasi-Račnik (Brežice)
3345. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu za 8 weekend hišic na Griču (Breži4787
ce)
3346. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu za počitniško naselje Velike Malence (Brežice)
4788

3362. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve
redne volitve v svete krajevnih skupnosti v
4797
Mestni občini Kranj
3363. Odlok o koncesiji za opravljanje določenih
4798
gospodarskih javnih služb (Lenart)
3364. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart
4800
3365. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Benedikt (Lenart)

4801

3366. Odlok o spremembi odloka o proračunu
4801
Mestne občine Novo mesto za leto 1996

3347. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu stanovanjske soseske Nova vas (Bre4788
žice)

3367. Odlok o imenovanju novega naselja Koglo
4802
(Novo mesto)

3348. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu stanovanjske soseske Šentlenart v
4788
Brežicah

3369. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr.
4803
Franceta Prešerna Ribnica

3349. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu za Trnje-Zakot (Brežice)
4789

3370. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Iva4808
na Prijatelja Sodražica (Ribnica)

3350. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem
načrtu stanovanjske soseske Hrastina v Bre4789
žicah
3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda, Knjižnice
4789
Brežice
3352. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o usmeritvi in omejitvi prometa na območju dela mesta Brežice
4791
3353. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za območje
gospodarska cona Slovenska vas (Brežice) 4791

3368. Odlok o prazniku Občine Radenci

4802

3371. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
4814
3372. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovars4819
tvenega zavoda Vrtec Ribnica
3373. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju na območju Krajevne skupnosti
4825
Oplotnica (Slovenska Bistrica)
3374. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Oplotnica (Slovenska
4826
Bistrica)
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3375. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju (Slovenska Bistrica) 4826
3376. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve ZN industrijska cona Slo4827
venske Konjice – območje Kostroja
3377. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve ZN Loče (Slovenske Konji4827
ce)
3378. Odlok o plakatiranju v Občini Šentjernej

4828

3379. Odlok o komunalnih taksah v Občini Škofljica
4829
3380. Odlok o plakatiranju in oglaševanju na ob4829
močju Občine Škofljica
3381. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajev4831
ne skupnosti Veliki Gaber (Trebnje)
3382. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
(Žalec)
4833
3383. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4833
(Žalec)
MEDNARODNE POGODBE
52. Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS)

285

Stran

53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in
varstva pred sevanji (BATIRN)

291

54. Zakon o ratifikaciji Varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih
vojaških podatkov (BUSVU)

297

55. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin (BUSZKP)

302

56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti
naložb (BROSVZN)

305

57. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o zaposlovanju delavcev
zaradi poglabljanja njihovih poklicnih in
jezikovnih znanj (Dogovor o zdomskih delojemalcih) (BDEZD)

311

58. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzajemni ukinitvi vizumov (BLIVUV)

314

SPROTNI (ON-LINE) DOSTOP DO RAZGLASNEGA DELA
URADNEGA LISTA RS
Razglasni del Uradnega lista RS (javni razpisi, razpisi delovnih mest, programi lastninskega preoblikovanja in stečaji) je dosegljiv tudi sprotno (on-line) na pravnem in poslovnem informacijskem sistemu IUSINFO, in sicer od 15. ure dalje na dan izida posamezne številke Uradnega lista RS.
Način dostopa: s katerimkoli komunikacijskim programom pokličete na tel. 090-8230. Ob prijavi je treba
DVAKRAT (kot uporabniško ime in kot geslo) vnesti črki “ul”. V terminalskem načinu uporabe so
dostopni menuji in sprotna pomoč. Uporabnikom se manipulativni stroški vzdrževanja baze zaračunavajo
tako, da Telekom obračunava po 156 SIT za vsako minuto vzpostavljene telefonske zveze.
Brezplačno je možno dobiti tudi poseben program, s katerim je mogoče z enim klikom na miško sprožiti
samodejen prenos podatkov (npr. o zadnjih javnih razpisih) do uporabnikovega računalnika.
Podrobnejše informacije: tel., faks 061/371-473, 16-12-464, e-mail: is@ius-software.si
ČZ Uradni list RS
Slovenska 9, Ljubljana

Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu
vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se
ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,
št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

