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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 66

Ljubljana, petek 22. novembra 1996

DRŽAVNI ZBOR
3646.
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
ZNESKE
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev
Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb
Državnega zbora Republike Slovenije
Za mesec december 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 39.140 SIT;
– za 20 let delovne dobe 58.710 SIT;
– za 30 let delovne dobe 78.281 SIT;
2. regres za prehrano med delom 12.204 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.123 SIT;
– 8 do 12 ur 3.051 SIT;
– nad 12 ur 6.102 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe
kategorije do 5.333 SIT;
– brez računa 1.830 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 21.967 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 26.849 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;
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 19. novembra 1996.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike
Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Peter Petrovič, dipl. inž. l. r.

Cena 800 SIT
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3647.
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam
UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike
Slovenije
Za zasluge na področju biblicistike in še posebej za
zasluge pri novem, komentiranem prevodu Svetega pisma v
slovenščino podeljujem
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije akademiku prof. dr. Jožetu KRAŠOVCU.
Št. 996-01-39/96
Ljubljana, dne 11. novembra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3648.
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam
UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike
Slovenije
Za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije podeljujem
častni znak svobode Republike Slovenije
Ivanu PERŠAKU,
Borisu ŠUŠTARŠIČU,
Jožetu ZUPANCU.
Št. 996-01-40/96
Ljubljana, dne 11. novembra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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3649.
Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 74/95) ter na predlog Ministrstva za
obrambo (št. 831-509/96 z dne 13. 11. 1996) izdajam
ODLOK
o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka
1. člen
Vojake, ki so služenje vojaškega roka pričeli 29. in 30.
aprila 1996, se s služenja vojaškega roka odpusti osem dni
pred potekom polnega vojaškega roka.
Vojake iz prvega odstavka odpustijo pristojna poveljstva Slovenske vojske.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 823-01-6/96
Ljubljana, dne 15. novembra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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sestavi, raziskovalne reaktorje, jedrske elektrarne in toplarne,
objekte za začasno skladiščenje, predelavo in trajno odlaganje
jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov,
3. začasno skladiščenje, predelavo, sežiganje ali končno
odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov, vključno
z odlagališči z rudarsko ali industrijsko jalovino pri pridobivanju jedrskih surovin,
4. taljenje, izluževanje ali drugačno predelavo ter sintranje rud,
5. izdelavo koksa,
6. razvoj ležišča in pridobivanje nafte ali zemeljskega
plina,
7. plinarno ali pridobivanje in predelavo naftnih derivatov, razen proizvodnje zgolj mazivnih olj,
8. avtocesto ali hitro cesto,
9. gozdne ceste na območju, ki je s predpisi razglašeno
za varovalni gozd ali za gozd s posebnim namenom zaradi
ekoloških funkcij ali funkcij varovanja naravne ali kulturne
dediščine ali varovanja drugih vrednot okolja,
10. hitro železniško progo,
11. letališče, letališko stezo ali objekt za vzdrževanje
letal ali helikoptrsko vzletišče,
12. pristaniško napravo za plovbo v javnem prometu ali
industrijsko pristanišče z napravami za natovarjanje in raztovarjanje blaga,

VLADA

13. proizvodnjo, predelavo ali ponovno pridobivanje eksploziva in streliva,

3650.

14. strelišče za lovsko, športno ali vojaško orožje nad
7,62 mm,

Na podlagi 57. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije
UREDBO
o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja
vplivov na okolje
1. člen
Ta uredba določa:
– vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na
okolje obvezna,
– vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov
obvezna nad določenim obsegom posega,
– vrste posegov v okolje, pri katerih za presojo vplivov
na okolje zadošča poročilo, ki vsebuje samo posamezne analize ali delne elaborate.
2. člen
Posegi v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje
obvezna, so posegi v prostor, kadar gre za:
1. pridobivanje in predelavo rudnin, ki vsebujejo jedrske
surovine,
2. predelavo in obogatitev jedrskih surovin ali izdelavo
jedrskega goriva, jedrske reaktorje v kritični ali podkritični

15. poligon za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev,
16. industrijsko proizvodnjo snovi s kemičnimi postopki
v napravi, ki je v tehnološkem procesu povezana vsaj še z eno
tovrstno napravo,
17. biotehnološko proizvodnjo snovi v reaktorjih z genetsko manipuliranimi mikroorganizmi,
18. proizvodnjo lesovine ali celuloze s sulfatnim postopkom,
19. usnjarno,
20. obdelavo in sežiganje nevarnih odpadkov in končno
odlaganje preostankov obdelave nevarnih odpadkov,
21. kafilerijo,
22. ladjedelnico,
23. namakanje kmetijskih zemljišč, če gre za velike namakalne sisteme, ki so namenjeni večjemu številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem urniku,
24. objekt in napravo za avtomobilistična in motociklistična tekmovanja ali preizkušanja.
3. člen
Posegi v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje
obvezna, kadar dosegajo ali presegajo določen obseg, so
posegi v prostor, če gre za:

Št. 66 – 22. XI. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

A) Kmetijstvo in gozdarstvo
1. agromelioracijo, ki je poseg v prostor v smislu zakona o kmetijskih zemljiščih in če gre za strnjeno površino
kmetijskih zemljišč v izmeri 4 ha ali več,
2. osuševanje, če gre za strnjeno površino kmetijskih
zemljišč v izmeri 4 ha ali več,
3. namakanje kmetijskih zemljišč, če gre za male namakalne sisteme, ki so namenjeni enemu ali več uporabnikov,
ki pa uporabljajo namakalni sistem neodvisno drug od drugega na strnjeni površini kmetijskih zemljišč v izmeri 10 ha
ali več,
4. krčitev gozda na površini 5 ha ali več,
5. vzrejo domačih živali na območju narodnega,
regijskega ali krajinskega parka ali naravnega rezervata ali
na območju, zavarovanem po predpisih o varstvu okolja ali
varstvu naravnih virov, in gre za:
– 40 mest ali več za govejo živino,
– 60 mest ali več za konje,
– 130 mest ali več za teleta pitance,
– 50 mest ali več za plemenske svinje,
– 150 mest ali več za prašiče pitance,
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2. suh ali moker zadrževalnik ali objekt za zadrževanje
proda s površino 5 ha ali več oziroma s prostornino 10.000
m3 ali več,
3. nasip, popravek vodne struge, utrditev brežin vodotoka s srednje nizkim pretokom 1.000 l/s ali več ali v dolžini
2.000 m ali več ali podoben način ureditve vodotoka,
4. odvzemanje gramoza, peska ali drugega odkopnega
materiala iz vodne struge v količini 10.000 m3 na leto ali
več, razen če gre za enkratni odvzem za zagotovitev varnosti
ob visokih vodah.
C) Energetika in izkoriščanje rudnin in kamnin
1. veliko kurilno napravo ali tisto srednjo kurilno napravo, v kateri se uporablja za gorivo trdna goriva in težka
kurilna olja,
2. podzemno (jamsko) pridobivanje energetskih, kovinskih in nekovinskih rudnin in kamnin, pri katerih se pričakuje posedanje površine ali ki na površju zavzemajo površino 10 ha ali več,
3. površinsko pridobivanje energetskih, kovinskih in
nekovinskih rudnin in kamnin z zmogljivostjo 5.000 t letno
ali več ali s površino 1 ha ali več,
4. izkop v gramoznici z odprtimi površinami 0,1 ha ali

– 400 mest ali več za drobnico,

več,

– 3.000 mest ali več za kokoši nesnice,

5. akumulacijsko hidroelektrarno s prostornino
akumulacije 10.000 m 3 ali več ali akumulacijsko, akumulacijsko pretočno ali pretočno hidroelektrarno z močjo 500 kW
ali več,

– 6.000 mest ali več za pitane piščance,
– 3.000 mest ali več za pitane purane in drugo perutnino,
– 6.000 mest ali več za kunce pitance,
– 1.500 mest ali več za kunce samice,
6. vzrejo domačih živali na območju, ki ni območje iz
prejšnje točke, in gre za:
– 120 mest ali več za govejo živino,
– 200 mest ali več za konje,
– 400 mest ali več za teleta pitance,
– 150 mest ali več za plemenske svinje,
– 450 mest ali več za prašiče pitance,
– 1.200 mest ali več za drobnico,
– 10.000 mest ali več za kokoši nesnice,
– 20.000 mest ali več za pitane piščance,
– 7.000 mest ali več za pitane purane in drugo perutnino,
– 20.000 mest ali več za kunce pitance,
– 5.000 mest ali več za kunce samice,
7. ribogojnico za vzrejo ciprinidov v izmeri 1 ha površine ali več ali za vzrejo salmonidov z najmanjšim pretokom
100 l/s ali več,
8. marikulturo na površini 0,5 ha ali več,
9. oboro za vzrejo živali prosto živečih vrst s površino
večjo od 5 ha.
B) Vodno gospodarstvo
1. vodno zajetje, črpališče vode ali vodovod z zmogljivostjo 100 l/s ali več,

6. cevovod za transport nafte, naftnih derivatov, zemeljskega plina, vodne pare ali tople vode s premerom 300
mm ali več,
7. nadzemni ali podzemni elektroenergetski vod z nazivno napetostjo 110 kV ali več,
8. nadzemno skladišče surove nafte in naftnih derivatov
z zmogljivostjo skladiščenja 5.000 t ali več ali nadzemno
skladišče utekočinjenega naftnega plina ali zemeljskega plina z zmogljivostjo skladiščenja 50 t ali več,
9. razvoj ležišč in pridobivanje geotermalne energije ali
virov termalne vode s površinskimi iztoki odpadne vode s
temperaturo 4°C ali več višjo od povprečne letne temperature kraja ležišča ali z vsebnostjo raztopljenih soli 1.000 mg/l
ali več,
10. podzemno skladišče nafte, naftnih derivatov ali
zemeljskega plina z zmogljivostjo skladiščenja 50 t ali več v
vodonosnih kamninah ali 5.000 t ali več v polprepustnih in
neprepustnih kamninah pri surovi nafti ali naftnih derivatih,
oziroma 50 t ali več pri utekočinjenem naftnem plinu ali
zemeljskem plinu,
11. pridobivanje bioloških goriv z letno zmogljivostjo
5.000 t ali več.
D) Promet in zveze
1. glavno cesto I. in II. reda, regionalno cesto I., II. in
III. reda ali lokalno cesto, namenjene za promet z motornimi
vozili, v dolžini 2.000 m ali več, razen pri premestitvah in
razširitvah, kjer se os ceste ne prestavi za več kot 50 m in
cesti ni dograjen nov vozni pas,
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2. glavno železniško progo I. in II. reda ali regionalno
železniško progo v dolžini 2.000 m ali več, razen pri premestitvah in drugih delih na železniški progi, kjer se os tira
spremenjene proge ne prestavi za več kot 100 m in progi ni
dograjen nov tir,
3. ranžirno ali tovorno postajo s povprečno dnevno
frekvenco 300 vagonov ali več,
4. pristanišča za plovila ali marino s privezi za 100
plovil ali več,
5. nepremični oddajni sistem za brezzično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik ali drugo napravo, ki
obremenjuje okolje z elektromagnetnim sevanjem z oddajno
močjo 1,5 kW ali več,
6. radar ali drugo napravo, ki obremenjuje okolje z
impulznim oddajanjem elektromagnetnega sevanja z oddajno močjo v impulzu 50 kW ali več.
E) Proizvodnja kemikalij in izdelkov s kemičnimi postopki
1. proizvodnjo, obdelavo ali predelavo snovi s kemičnimi postopki, če se skupaj v objektih ali napravah, katerih
medsebojna razdalja ni večja od 500 m, pridobiva ali uporablja ena ali več nevarnih snovi v količinah, ki so enake ali
večje od količin v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe,
2. skladiščenje nevarnih snovi ali njihovih zmesi ali
obojih, ki ni povezano s postopki iz prejšnje točke, če se v
objektih in napravah, katerih medsebojna razdalja ni večja
od 500 m, lahko skladiščijo v skupnih količinah, ki so enake
ali večje od količin v prilogi 2 ali prilogi 3, ki sta sestavni del
te uredbe,
3. proizvodnjo učinkovin za rastlinska zaščitna sredstva ali sredstva za zatiranje rastlinskih škodljivcev (biocidi)
ter končnih fitofarmacevtskih izdelkov z zmogljivostjo 30 t
letno ali več,
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7. proizvodnjo mlečnih izdelkov ali sira z zmogljivostjo predelave 2.000 t mleka letno ali več,
8. proizvodnjo žganih pijač, vina, piva ali slada z zmogljivostjo 1.000 hl letno ali več,
9. proizvodnjo in rafiniranje sladkorja z zmogljivostjo
1.000 t letno ali več.
G) Druge proizvodne in druge dejavnosti
1. dejavnost, v kateri se uporabljajo odprti radioaktivni
izvori, kjer skupna letna proizvodnja radioaktivnih snovi
dosega ali presega aktivnost 10 9 Bq,
2. pospeševalnik delcev z energijo 50 MeV ali več,
razen tistih za radiološko terapijo,
3. proizvodnjo surovega železa ali surovega jekla z
zmogljivostjo 5.000 t letno ali več,
4. proizvodnjo barvastih kovin in zlitin z zmogljivostjo
1.000 t letno ali več,
5. livarno za ulivanje kovin z zmogljivostjo 2.000 t
letno ali več,
6. livarno za ulivanje nekovin z zmogljivostjo 2.000 t
letno ali več,
7. površinsko obdelavo kovin s porabo 200 t materiala
za premaz letno ali več,
8. proizvodnjo lesovine ali celuloze brez sulfatnega
postopka z zmogljivostjo 1.000 t letno ali več,
9. proizvodnjo papirja, lepenke ali kartona z zmogljivostjo 2.000 t letno ali več,
10. proizvodnjo ivernih, vlaknenih ali furniranih plošč
z zmogljivostjo 2.000 t letno ali več,
11. objekt ali napravo za proizvodnjo opeke z zmogljivostjo 3.000 t letno ali več,

4. proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, elastomerov ali
peroksidov z zmogljivostjo 30 t letno ali več,

12. proizvodnjo cementa, apna, krede ali toplotnega
izolacijskega materiala z zmogljivostjo 3.000 t letno ali več,

5. proizvodnjo lepil, barv, lakov ali premazov z zmogljivostjo 30 t letno ali več,

13. proizvodnjo stekla ali steklenih vlaken z zmogljivostjo 2.000 t letno ali več,

6. proizvodnjo svinčevih akumulatorjev z zmogljivostjo 1.000 celic letno ali več,

14. uplinjanje ali utekočinjanje 5 t premoga ali bitumiziranega skrilavca dnevno ali več,

7. proizvodnjo gnojil z zmogljivostjo 1.000 t letno ali
več.
F) Proizvodnja hrane in pijač
1. zakol velike živine z zmogljivostjo 2.000 glav letno
ali več,
2. proizvodnjo živalskih maščob in olj z zmogljivostjo
1.000 t letno ali več,
3. proizvodnjo rastlinskih maščob in olj z zmogljivostjo 1.000 t letno ali več,

15. suho destilacijo 5 t premoga dnevno ali več,
16. proizvodnjo materialov, ki vsebujejo azbest, razen
azbestnih tornih oblog, z 1 t vloženega materiala letno ali
več,
17. proizvodnjo azbestnih tornih oblog z zmogljivostjo
5 t končnega izdelka letno ali več,
18. pranje, razmaščevanje in beljenje volne z obratovalno površino 1.000 m2 ali več ali 10.000 m 3 prostornine ali
več ali z 1 MW instalirane toplotne moči ali več,

4. predelavo in konzerviranje mesa, rib ali morskih
sadežev z zmogljivostjo 1.000 t predelanih proizvodov letno
ali več,

19. kemično obdelavo ali barvanje tekstilnih vlaken z
obratovalno površino 1.000 m2 ali več ali 10.000 m3 prostornine ali več ali z 1 MW instalirane toplotne moči ali več,

5. proizvodnjo ribje moke, mesne ali mesno-kostne moke ali ribjega olja z zmogljivostjo 1.000 t letno ali več,

20. nakupovalni center s površino 5.000 m 2 ali več.

6. proizvodnjo škroba z zmogljivostjo 1.000 t letno
ali več,

H) Odlaganje in čiščenje
1. za najmanj 12-mesečno skladiščenje nevarnih odpadkov v količini 50 t ali več,
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2. sortiranje ali predelavo nevarnih ali posebnih odpadkov ali obdelavo posebnih odpadkov z zmogljivostjo
100 t letno ali več,
3. odprto odlagališče rudarske ali industrijske jalovine,
nastale pri predelavi naravnih surovin, razen uranove rude,
odlagališče pepela, žlindre ali drugih žgalnih ostankov iz
industrijskih obratov s skupno površino 1 ha ali več ali s
skupno nasipno prostornino odpadkov 10.000 m 3 ali več,
4. sežiganje komunalnih odpadkov z zmogljivostjo
1.000 t letno ali več,
5. predelavo ali sortiranje komunalnih odpadkov z
zmogljivostjo 1.000 t letno ali več,
6. končno odlaganje komunalnih odpadkov s prostornino 20.000 m 3 ali več,
7. odlaganje zemeljskega materiala s prostornino
100.000 m 3 ali več,
8. zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ali
komunalnih odpadnih voda skupaj s tehnološkimi odpadnimi vodami z zmogljivostjo 10.000 PE ali več ali z zmogljivostjo 1.000 PE ali več, kadar iztok iz čistilne naprave presega 10% srednjega nizkega pretoka sprejemnika ali če je kot
sprejemnik predvideno morje, ali v vsakem primeru, če je
predviden iztok čistilne naprave po ponikovalnici v podtalje,
9. kompostiranje bioloških odpadkov z zmogljivostjo
5.000 t letno ali več,
I. Turizem, šport in rekreacija
1. žičnico ali smučarsko vlečnico v dolžini 500 m ali
več,
2. 50-metrsko ali večjo smučarsko skakalnico ali smučarsko progo s spremembami zemljišča v izmeri 20.000 m 2
ali več,
3. umetno zasneževanje in dosneževanje na površini 2
ha ali več,
4. objekt s prenočitvenimi zmogljivostmi zunaj ureditvenih območij strnjenih naselij s 100 ležišči ali več,
5. objekt ali prostor za kampiranje s 50 enotami ali več,
6. igrišče za golf z 18 luknjami ali več,
7. objekt za športne prireditve, ki sprejme 10.000 obiskovalcev ali več.
Ne glede na obseg posega je presoja vplivov na okolje
obvezna pri posegih v prostor iz 1., 2., 3., 7., 8. in 9. točke iz
skupine A, 2., 3. in 4. točke iz skupine B, iz skupine C, iz 1.,
2., 3., in 4. točke iz skupine D, iz skupine H in iz skupine I
prejšnjega odstavka, če se posega v okolje na območju narodnega parka ali naravnega rezervata ali na območju, zava-
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rovanem po predpisih o varstvu okolja ali varstvu naravnih
virov.
Ne glede na obseg posega je presoja vplivov na okolje
obvezna tudi pri posegih v prostor iz 1. točke iz skupine A,
3. točke iz skupine C, 1., 5. in 6. točke iz skupine D ter 1., 3.,
in 4. točke iz skupine I iz prvega odstavka tega člena, če se
posega v okolje na območju nad gozdno mejo.
4. člen
Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi, če gre za
dograditev, rekonstrukcijo ali drugačno razširitev v zvezi z
obstoječim posegom v prostor iz prvega odstavka prejšnjega
člena, tako da bo dosegel ali presegel obseg, določen za posamezno vrsto posega v prvem odstavku prejšnjega člena.
5. člen
Za presojo vplivov na okolje pri posegih, določenih v 2.,
3. in prejšnjem členu te uredbe, se izdela celovito poročilo o
vplivih na okolje.
Za presojo vplivov na okolje pri posegih iz prejšnjega
odstavka se izdela poročilo o vplivih na okolje, ki vsebuje
samo posamezne posebne analize ali delne elaborate, če gre za
dograditev, rekonstrukcijo ali odstranitev obstoječih objektov
ali naprav ali druge spremembe obstoječega posega, tako da se
spreminjajo le konstrukcijski elementi, naprave, napeljave ali
oprema ali da se spreminjajo le emisije v zrak, vode ali tla,
ravni hrupa ali količina ali vrsta odpadkov ali da gre za
spremembo vplivov na posamezno sestavino okolja, ne spreminja pa se obseg posega.
Vsebino in obseg poročila iz prejšnjega odstavka na
zahtevo nosilca posega določi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
6. člen
Za posege v prostor, določene s to uredbo, za katere je
vloga za pridobitev dovoljenja vložena pred 1. januarjem 1997,
se določbe te uredbe uporabljajo samo, če nosilec posega v to
privoli.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 353-01/96-3/1-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3651.
Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in
23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju
1. člen
V uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95) se v 3. členu 15. točka prvega
odstavka spremeni tako, da glasi:
“15. Poudarjeni toni so tisti toni v frekvenčnem spektru
hrupa, katerih ravni za najmanj 5dBA presegajo ravni hrupa
obeh sosednjih terčnih pasov slišnega frekvenčnega spektra.”
2. člen
V 4. členu se v prvi alinei prvega odstavka besedilo
“območje naravnih parkov” nadomesti z besedilom “območje narodnega parka ali naravnega rezervata” in v drugi alinei
prvega odstavka za besedilom “rekreacijskih površin” doda
besedilo “ter območje krajinskega ali regijskega parka”.
3. člen
V 20. členu se v prvem odstavku besedi “delujočih
glušnikov” nadomestita z besedilom “naprav za dušenje zvoka v izpušni cevi” in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Prepovedana je uporaba televizijskih in radijskih sprejemnikov in drugih akustičnih aparatov ali naprav ter glasbil
na način, ki moti druge ljudi v okolju, razen uporabe za
opozorilne in varnostne namene, kadar je to določeno s
predpisi.”
4. člen
V prvem odstavku 22. člena se doda nova druga alinea,
ki se glasi:
“– če ne uporablja televizijskega ali radijskega sprejemnika ali drugega akustičnega aparata ali naprave ali glasbila skladno z drugim odstavkom 20. člena te uredbe.”
5. člen
V 23. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
“– vozi vozilo na motorni pogon brez naprav za dušenje zvoka v izpušni cevi v nasprotju s prvim odstavkom 20.
člena te uredbe ali uporablja televizijski ali radijski sprejemnik ali drug akustični aparat ali napravo ali glasbilo v nasprotju z drugim odstavkom 20. člena te uredbe. ”
6. člen
V prilogi 1 se v točki b) Kraj meritve besedilo prvega
odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Kraj meritve imisije hrupa je treba izbrati na sredini
nepozidanega in proti viru hrupa odprtega prostora v višini
1,2 m do 1,5 m od tal in najmanj 3,5 m od protihrupnih
ograd, fasad zgradb ali drugih odbojnih površin.”
in v točki e) v tabeli 6 točka a) spremeni tako, da se
glasi:
“a) Razlika D (dB): (raven poudarjenega tona) – (raven
sosednjih terčnih pasov)”.
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7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-04/95-1/2-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3652.
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) in drugega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo
obstoječe hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89, Uradni list RS, št.
36/90, 72/95) in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87, 23/89, 72795), in prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93), prostorskih
sestavin srednjeročnega plana občine Nova Gorica (Uradno
glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87,
3/90, 1/93) za območje občine Kanal ob Soči, dopolnjen 1996
(časopis Primorske novice – Uradne objave, št. 32), sprejme
lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal Projekt Nova Gorica d.d.
v oktobru 1996 pod številko 3016/1.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične
prikaze, ki se nanašajo na območje hidroelektrarne ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav
in ureditev.
Obrazložitveni del lokacijskega načrta obsega:
– povzetek usmeritev iz dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije, Občine Kanal ob Soči,
– usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega plana
Republike Slovenije,
– usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Kanal ob Soči
– prostorske pogoje za uresničitev planskih odločitev in
prostorske ureditve po posameznih področjih,
– opis obstoječega stanja,
– idejno rešitev doinštalacije in obnove HE Plave II ter
spremljajočih objektov in naprav,
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– idejno rešitev infrastrukturnega omrežja,
– začasno ureditev za izvedbo objekta in naprav v območju lokacijskega načrta,
– prestavitve, rušitve in preureditve obstoječih objektov
in naprav,
– vodnogospodarske ureditve,
– varovanje in urejanje naravnih in kulturnih vrednot,
krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne
zemlje,
– varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– zasnovo ureditev zelenih površin,
– načrt gradbenih parcel,
– seznam sedanjih uporabnikov zemljišč v ureditvenem
območju,
– položaj, namembnost in velikost novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja načrta,
– funkcionalne celote,
– zaporednost izvajanja funkcionalnih celot.
Grafični del obsega:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v merilu
1 : 250000
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kanal ob Soči v merilih
1 : 25000, 1 : 5000, 1 : 2000 in 1 : 1000,
– celotno situacijo HE Doblar II – HE Plave II M
1 : 20000,
– pregledno ureditveno situacijo M 1 : 10000,
– reditveno situacijo – vtok M 1 : 500,
– ureditveno situacijo med gradnjo – vtok M 1 : 500,
– idejne rešitve komunalnih naprav – vtok M 1 : 500,
– prerez – vtok, tunel M 1 : 250, 1 : 50,
– ureditveno situacijo – strojnica M 1 : 500,
– ureditveno situacijo med gradnjo – strojnica M 1 : 500,
– idejne rešitve komunalnih naprav – strojnica M 1 : 500,
– vzdolžni prerez 1-1 – strojnica M 1 : 500,
– poglabljanje dna Soče – struga Soče M 1 : 2500,
1 : 500,
– podzemni inštalacijski kanal M 1 : 500,
– celotno napravo, vzdolžni profil – dovodni tunel M
1 : 10000, 1 : 2000,
– parcelacijski načrt k.o. Ajba M 1 : 1000,
– parcelacijski načrt k.o. Anhovo M 1 : 2000,
– parcelacijski načrt k.o. Plave M 1 : 2000,
– parcelacijski načrt k.o. Anhovo M 1 : 1000,
– parcelacijski načrt k.o. Anhovo M 1 : 2000.
OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele
po teh katastrskih občinah:
k.o. Anhovo
2462, 2464/1, 2464/2, 2482/3, 2494/2, 2495, 2494/1,
(3240), 2493, 2498, (3285), 2489, 2491, 2497/1, 2497/2, 2500,
2499, 2512/3, 2505/2, 2512/8, 2505/1, 2512/9, (2505/5), 2506,
2503/1, 2504/2, 2504/1, 3243/1, 2503/3, 2512/7, 2502, 2501,
2507, (3285), 2509/2, 2490/2, 3283/1, 3241/2
2706/1, 2705/4, 2705/2, 2705/3, 2705/1, 2711/2, 2711/3,
2708/8, 2708/6, 2710/3, 2710/19, 2710/20, 2710/21, 2711/4,
2717/1, 2717/2, 2712, 2713, 2656/4, 2643/1, 2554/3, 2551/2,
2546/6, 2545/1, 2543/1, 3234, 3290/14, 3296
k.o. Plave
942/4
k.o. Ajba
93/2.
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OBNOVA IN DOINŠTALACIJA OBSTOJEČE
HIDROELEKTRARNE PLAVE NA SOČI – HE PLAVE II
4. člen
S predvideno gradnjo vzporedne derivacijske elektrarne
Plave II poleg že obstoječih elektrarn na reki Soči (Doblar I,
Plave I, Solkan in predvideno HE Doblar II) je načrtovano
poenotenje inštaliranega pretoka v velikosti 180 m3/s na celotni verigi Soških elektrarn. Predvidena hidroelektrarna HE Plave II v največji možni meri izkorišča objekte in infrastrukturo
obstoječih elektrarn.
Osnovni tehnični podatki
Inštalirani pretok:
Qi = 105 m3/s
Bruto padec:
Hbr = 27,50 m
Število agregatov:
n=1
Turbina:
Kaplan, vertikalna os
Generator:
trofazni, sinhroni
Odvod v 110 kV omrežje
Inštalirana moč:
Pn = 19 MW
Letna proizvodnja:
W1 = 106 GWh
Derivacija – tunel:
L = 6078 m
Vtočni objekt
Vtočni objekt HE Plave II bo na desnem bregu akumulacije vzvodno od obstoječega vtoka v usedalnik HE Plave I, v
bližini regionalne ceste Nova Gorica–Bovec.
Dovodni tunel
Trasa tunela bo potekala po desnem bregu Soče – vzporedno s traso obstoječega tunela HE Plave I. Izkopni premer
tunela bo 7 m, svetli pa bo od 6.1 do 6.4 m, kar je pogojeno z
geološkimi razmerami. Dolžina tunela znaša 6078 m.
Vodostan
Na koncu tlačnega tunela bo vodostan podzemne izvedbe z dvojnim navpičnim cilindrom svetlega premera 26 m,
višine 26 m ter spodnjo komoro dolžine 140 m in svetlega
premera 5,5 m. Skozi spodnjo komoro bodo možni prevozi za
celoten vodostanski objekt.
Do vodostanskih cilindrov je v zgornjem delu (pod stropno kaloto) predviden dostopni tunel.
Zasunska komora
Zasunska komora bo postavljena na koncu dovodnega
tunela in bo v celoti izdelana na prostem. Opremljena bo s
hitro tablasto zapornico.
Tlačni cevovod
Tlačni cevovod poteka od zasunske komore do strojnice
in bo nameščen tako, da bo možna izvedba v odprtem izkopu.
Predviden je jekleni tlačni cevovod premera 5,5 m z armiranobetonsko oblogo, ki se bo po končani graditvi zasul.
Strojnica
Strojnica bo na desnem bregu Soče približno 800 m
vzvodno od obstoječe strojnice HE Plave I in približno 70 m
od lokalne ceste Ložice–Anhovo.
V spodnjem delu pod zemljo bodo nameščeni: turbinska
spirala, turbinski jašek z gonilnikom ter sifon. Generatorski
del je višje na koti 79 m n.m. Vsa težka elektrostrojna oprema
se bo sestavljala na montažni ploščadi na nivoju 90,50 m n.m.
V prizidku strojnice bodo preostali tehnološki in visokonapetostni prostori: komanda, aku-prostor, TK-prostor, blokovni
transformator, stikališče, priročno skladišče, pisarna in WC.
Zunanje dimenzije strojnice nad zemljo bodo 31 x 22 m višine
približno 13 m.
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Stikališče in transformator bosta pokrita in na nivoju
dvorišča.
Odvodni tunel
Od konca sifona do izteka v strugo Soče bo potekal na
dolžini 42 m pokrit odvodni kanal. Nizvodno od strojnice HE
Plave II do strojnice HE Plave I je predvideno poglabljanje
struge Soče. Namen teh del je znižanje gladine spodnje vode
do nivoja, ki ga izkorišča obstoječa HE Plave I (77 m n.m.).
Vključitev v omrežje
Vključitev novega bloka bo na 110 kV nivoju neposredno v obstoječe 110 kV stikališče ob HE Plave I, kabelsko v
predvidenem pokritem kanalu v pločniku lokalne ceste.

POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Upoštevati je treba navedene usmeritve in pogoje za
urbanistično arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in
drugih posegov v prostor.
Vtočni objekt
Objekt bo vgrajen v brežino vodne akumulacije, arhitekturno bo oblikovan skladno z obstoječim objektom vtoka
HE Plave I.
Dovodni tunel
Dovodni tunel bo v celoti pod zemljo, na notranji strani
bo obložen z betonskim plaščem.
Strojnica z zunanjimi površinami
Objekt strojnice bo večetažen podzemno-nadzemni tehnološki objekt velikosti: dolžine 31 m, širine 22 m in višine
nad zemljo 13 m. Dimenzije objekta lahko odstopajo do 1 m.
Fasada bo iz armiranobetonskih vidnih delov z vmesnimi v
beli teranovi ometanimi ploskvami. Streha bo ravna nepohodna ali dvokapna pločevinasta z najmanjšim naklonom. Napušč
bo vidni armirani beton do širine 1,5 m.
Iztok bo armiranobetonske konstrukcije z vidnim rastrom opažnega materiala.
Objekt zasunske komore in vhodni portali v tunele bodo
armiranobetonski z vidnim rastrom opažne konstrukcije.
Odvodni tunel
Iztok odvodnega tunela bo oblikovan skladno z obstoječimi iztoki (armiran beton in kamen) kot HE Plave I.
Gradbišča
Gradbišče ob Ajbi bo preurejeno v zelenico. Zemljišče
severno in vzhodno od strojnice bo urejeno v travne površine,
zemljišče zahodno od strojnice bo pripravljeno za rekreacijska
območja, parkirišča in zelenice ob strugi Soče.
Postavitve rušitve in preureditve obstoječih objektov in
naprav
Na območju strojnice v Ložicah se bodo porušili objekti
obstoječe betonarne: lesena skladiščna baraka, betonarna in
skladiščna lopa na parcelah št. 2503/3, 2512/7, 2502, 2501,
2499, 2497/2, 2497/1, 2418 k.o. Anhovo. Obstoječe sekundarne komunalne naprave bodo po končani gradnji prilagojene novim potrebam strojnice: del vodovodnega omrežja bo
ukinjen, prostozračni TT-vod bo prestavljen v kineto.
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Poglabljanje dna korita reke Soče
Poglabljanje dna reke Soče nizvodno od iztoka iz
elektrarne bo od 0–2 m v dolžini pribl. 800 m. Odstranjeni
bodo gramozni nanos in motilne skale tako, da se bregovi
struge ne bodo spreminjali. Celoten poseg pa bo preplavljen
do nivoja gladine iztoka strojnice HE Plave I.

POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
6. člen
Vodovod
Predvideni objekt strojnice HE Plave II bo priključen na
lokalno omrežje. Dodatna požarna zaščita bo zagotovljena z
intervencijo gasilskih vozil, ki bodo uporabljala vodo v koritu
Soče pod elektrarno.
Kanalizacija
Odvod meteorne vode na območju strojnice bo narejen z
neposrednim površinskim odtokom v smeri rečnega korita,
odvodnja parkirišča pa prek lovilcev maščob v vodotok.
Za zbiranje fekalnih voda bo zgrajena nepretočna greznica.
Elektrika in TT-zveze
Električna energija, proizvedena v novi elektrarni, bo
kabelsko povezana z 110 kV kablom z obstoječim stikališčem
v HE Plave I in od tu v 110 kV omrežje. Napajanje za lastno
uporabo Plave II bo urejeno prek 10 (20) kV kabelskega
priključka in transformatorja 10 (20)/0,4 kV; 630 kVA.
Vtočni objekt bo zunaj razsvetljen z reflektorji, priključenimi na zemeljski kabel. Varnostna razsvetljava se bo kabelsko podaljšala ob predvideni ograji. Nov vtok – zapornica
bo povezana s signalnokrmilnimi kabli obstoječega komandnega prostora. Obstoječa strojnica HE Plave I in predvidena
HE Plave II bosta povezani s podzemnim povezovalnim kanalom ob interni in lokalni cesti skozi Ložice, za namestitev
kablov 110 kV kbv, 20 kV kbv in optičnega kabla za telekomunikacije. Za povezovanje strojnice HE Plave II in vodostana bodo v cestišče vkopani kabli.
HE Plave II bo priključena na obstoječo telefonsko
centralo v HE Plave I z internimi telefonskimi kabli, ki bodo
potekali v predvidenem inštalacijskem kanalu.
Na območju strojnice ob elektronskih objektih je
predvidena javna razsvetljava, ki bo hkrati tudi varnostna z
vgrajenimi reflektorji.
Ob obstoječi dovozni cesti na območju strojnice bo postavljen priključni TT-kabel.
Novi objekti in naprave hidroelektrarne ne bodo ovirali
dostop do električnih daljnovodov.

ZAČASNE UREDITVE ZA IZVEDBO OBJEKTOV
IN NAPRAV
7. člen
Zaščitna konstrukcija gradbene jame na vtočnem objektu
Ajba
Po vzpostavitvi delovne ploščadi na koti 106 m n.m.
bodo zavrtani piloti zaščitne konstrukcije v skalno podlago.
Predhodno bo potrebno akumulacijo popolnoma izprazniti,
vzporedno pa poglabljati dostopno cesto in delovno ploščad
do kote 97 m n.m. Z ločno pregrado bo predeljena zadnja
betonska stena vtočnega objekta. Kasneje bo ločna pregrada
odstranjena do kote 95 m n.m.
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Zaščitna konstrukcija gradbene jame na iztoku iz odvodnega tunela HE Plave II
V Ložicah bo za strojnico narejen začasni nasip za zaščito gradbene jame v dolžini pribl. 270 m. V osi krone nasipa bo
po celotni dolžini kot tudi v raščenem terenu predvidena tesnitev do skalne podlage v dolžini pribl. 350 m. Predviden zaščitni nasip bo varoval gradbeno jamo pred petletno visoko vodo,
ki v profilu Solkan znaša 1634 m3/s. Po končani gradnji bo
nasip odstranjen.
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Obstoječe vodne pravice
Obstoječe vodne pravice za uporabo vode in vodnih
zemljišč se z gradnjo nove elektrarne ne bodo spreminjale.
Prednosti pri uporabi obstoječih in prihodnjih porabnikov
bodo natančno določene v koncesijskem aktu.

Začasna ureditev gradbišča območje strojnice v Ložicah
Na širši ploščadi okrog strojnice bo urejeno gradbišče.
Na vzhodnem robu gradbišča bosta tunelska železnica in cesta
za odvoz materiala gradbiščnega odlagališča. Interni prevozi
na gradbišču se bodo odvijali z dvema stolpnima žerjavoma.
Na gradbiščni ploščadi bodo objekti za: pisarne, jedilnico,
garderobe, laboratorij, delavnice, skladišča, odlagališča
gradbenega materiala, dnevno odlagališče izkopnega materiala itd.
Stanovanjske zgradbe bodo proti gradbiščnemu hrupu
zavarovane s protihrupno ograjo višine 4 m. Po končani gradnji in odstranitvi začasnih objektov bo zunanje urejena strojnica in sanirana gradbiščna ploščad (kmetijstvo, rekreacija, ureditev brežin).

Varnost
Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati obratovalne
valove, ki nastajajo v bazenih ob spremembah pretoka skozi
turbine, posledice možne porušitve posamezne pregrade oziroma pregrad v nizu, morebitne možne okvare ali napake pri
obratovanju zapornic ali posledice skrajno visokih voda in
predvidene ustrezne ukrepe v skladu s predpisi, ki jih določa
poseben dokument.
Nevarna območja v bližini pregrade in strojnice bodo
zaščitena in označena. V nenevarnih območjih bo prost dostop
do vode.
Med obratovanjem elektrarne bo treba nadzirati stanje
usekov ob vtoku in nasipov ob iztoku z vidika stabilnosti,
hortikulturnega vzdrževanja in varnosti.
Med gradnjo bo rastlinje odstranjeno samo na krajih
nujnih posegov. Nove zasaditve bodo zasnovane na v prostoru
značilnih vrstah oblike rastlinstva. Po končani gradnji in ureditvi površin bodo potrebni ustrezni dodatni urejevalni posegi.

Vhod v tunel do kalote vodostanskega jaška
Vhod bo ob lokalni cesti, predviden je manjši usek in
portal rova ter manjše odlagališče, ki bo proti cesti zavarovano
z ograjo. Rov se bo uporabljal za graditev zgornjega dela
vodostanskega jaška. Po končani gradnji bo brežina useka
zatravljena. Rov ostane za dostop do vodostana.

VAROVANJE IN UREJANJE NARAVNIH IN
KULTURNIH VREDNOT, KRAJINSKIH
ZNAČILNOSTI, DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA IN
PLODNE ZEMLJE

Vhod v spodnji tunel do vodostanskega jaška
Izdelan bo v useku ob lokalni cesti kot zgornji rov. Na
ploščadi pred vhodom bo možno urediti prostor za manjše
količine izkopnega materiala, odlagališče bo zavarovano z
ograjo. Po graditvi se začetni del rova zapre, del pa ostane kot
vodostanska komora. Vhodni del ploščadi po končani gradnji
bo uporabljen kot izogibališče na lokalni cesti.
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE IN ZAŠČITNI
UKREPI
8. člen
Vodnogospodarske ureditve med gradnjo
Med delovanjem zaščitne ločne konstrukcije ob pregradi
Ajba bo treba za določen čas izprazniti akumulacijski bazen.
Gradbena jama za strojnico v Ložicah bo varovana z
vodotesnim nasipom.
Po končani gradnji bodo začasni objekti odstranjeni,
posegi v breg in strugo Soče opravljeni. Za oskrbo gradbišča s
tehnološko vodo bo dopusten ustrezen odvzem iz Soče.
Ekološko sprejemljivi pretok
Na odseku od pregrade Ajba do akumulacije Solkan je
treba zagotoviti končno vrednost Qes 2,5 m 3/s.
Varovanje podtalnice, vodne favne in flore
Med gradnjo bodo odtoki fekalne vode gradbišč speljani
v nepretočne greznice na praznjenje, meteorne vode pa prek
lovilcev maščob v vodotoke. Po končani gradnji bodo naprave
odstranjene.
Če nastane mrtvica ali zaradi drugih posegov v reko
Sočo med gradnjo bo investitor pravočasno sodeloval z ribiško družino pri reševanju rib.

9. člen
Pri začasnih in trajnih posegih na bregovih in v strugi
akumulacije in Soče je treba vodotoke sonaravno urejati.
Arhitektura novih zgradb mora biti z ustreznimi rešitvami prilagojena obstoječim objektom pri oblikovanju in vrstah
materiala.
Območje vtoka ob pregradi Ajba bo po končani gradnji
preurejeno v zelenico. Na območju strojnice bodo potrebni
naslednji ukrepi:
– desni breg Soče bo oblikovan po pravilih hidrotehnične stroke, spodnji del brega bo ojačan s kamnometom, nad njo
bo breg zatravljen in zasajen z grmovnicami,
– levi breg Soče ob iztoku bo urejen s kamnometom,
– struga potoka na severnem delu strojnice bo vzpostavljena v prvotno stanje.
Plodna zemlja
Plodna zemlja je na površinah predvidenega gradbišča v
Ložicah in Ajbi. Zemlja bo pred začetkom odstranjena in
odložena na robu gradbišča, po končani gradnji pa se bo
uporabila za ureditev zelenih površin in brežin.
Izkopni materiali
Ves izkopni material, ki bo nastal pri graditvi derivacijskega tunela in drugih objektov predvidene HE Plave II,
se bo odvažal iz gradbiščnih odlagališč v kamnolom Salonit
Anhovo po cesti L 5705 in L 5760 in skozi tovarno Salonit.
Prazni pa po R 301 preko mostu pri Rodežu ter po L 5705 in L
5760 do gradbišč.
Prodni nanosi, ki bodo pridobljeni s poglabljanjem struge vodotoka, bodo uporabljeni pri gradnji objektov elektrarne.
Neuporabni material bo odvažan na končno odlagališče v
kamnolom Salonit Anhovo.
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Zajetja pitne vode
Dovodni tunel bo izdelan kot vodotesni objekt, zato bo
vpliv na podtalnico opazen predvsem med gradnjo, pozneje
bo vzpostavljeno prvotno stanje. Tam, kjer bo rov presekal
viseče horizonte podtalnice, bo opazen vpliv na izvire. Vpliv
na izvire bo lahko pod koto 75–85 m n.m. med vtokom v tunel
pri Ajbi do grape Skalnika, vzhodno od tunela in od Skalnika
proti Ložicam pa pravokotno na tunel.
Večina zajetij pitne vode bo dovolj oddaljena od vplivnega območja izkopov podzemnih objektov. Vplive na vodne
vire je pričakovati le na območju Sv. Volbenka pri naselju
Goljevica. Med pripravljalnimi deli bo treba vzeti kemijske
analize vode, zaradi posnetka ničelnga stanja. Med gradnjo bo
potrebno opazovanje.
VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN
DELOVNEGA OKOLJA
10. člen
Varstvo zraka
Ker se ne pričakuje zapraševanje oziroma druge oblike
onesnaženja zraka, posebni ukrepi niso predvideni.
Varstvo pred hrupom
Za zaščito stanovanjskih hiš v neposredni bližini
gradbiščne ploščadi bo nameščena protihrupna ograja. Med
obratovanjem strojnice bodo čezmerni izpusti hrupa v okolje
preprečeni že na izvoru z ustreznimi izolacijami.
Varovanje obstoječih stanovanjskih in drugih objektov
pri gradnji podzemnih objektov HE Plave II
Gradnja podzemnih objektov predora in strojnice na površinske objekte predvidoma ne bo imela vpliva. Seizmične
vplive je med izkopavanjem pričakovati, vendar se ob uporabi
sodobne tehnologije škodljivi vplivi ne pričakujejo.
Pred in med gradnjo je treba zagotoviti opazovanje oziroma ugotavljanje morebitnih sprememb na objektih in napravah, ki so na območjih stavbnih zemljišč prikazani v grafični
prilogi list št. 4, 8.
Zaščita obstoječe cestne mreže
Obstoječo voziščno konstrukcijo bo treba na določenih
mestih dograditi s petcentimetrsko plastjo bitumenskega betona na cestnih odsekih, ki jih določi upravljalec cest.
Varstvo pred hrupom zaradi povečanega tovornega
prometa
Zaradi prevozov materiala v kamnolom Salonita bo povečan tovorni promet na lokalni cesti Ložice ter kamnolomom
Salonita.
Prometne obremenitve se bodo čez dan nekoliko povečale, vendar predvidoma ne bodo presegale dovoljenih vrednosti
54 dB(A) za noč in 64 dB(A) za dan, zato posebni zaščitni
ukrepi niso predvideni.
Varovanje pred izpusti plinov
Zaradi povečanja prometa med gradnjo elektrarne na
odseku lokalne ceste Ložice–kamnolom Salonita je ocenjeno,
da se ne bodo povečali dnevni izpusti plinov prek dovoljenih
vrednosti v naseljih.
ZASNOVA UREDITVE ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Po končani gradnji objektov na območju strojnice bo
treba oblikovati brežine Soče: ob vodi s skalometom, nad
kritično gladino vode pa v obliki zelenice.
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Kmetijske površine bodo urejene, rekreacijsko območje
pa zatravljeno ter zasajeno z avtohtonimi drevesi. Površine ob
vtoku v Ajbi med akumulacijo in cesto bodo zatravljene.

OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
12. člen
Investitor in izvajalci bodo opazovali sestavine okolja na
določenih mestih in v določenem časovnem obdobju:
– dodatna biološka inventarizacija Soče in vplivnega
kopenskega območja,
– kakovost reke Soče,
– onesnaženost, ki priteka v Sočo s pritoki oziroma odpadnimi vodami na vplivnem območju,
– spremembe temperature Soče zaradi spremenjenih pretokov in vplivov na rekreacijo,
– vzpostavitev monitoringa zagotavljanja ekološko
sprejemljivega pretoka,
– pričakovane spremembe zaprojevanja in vplivov na
sprotno izvajanje tozadevne sanacije,
– vplivi spremenjene (povečane) hitrosti nižanja gladine
akumulacijskega jezera (stabilnost brežin, erozija, življenjske
združbe),
– nadzor nad posebnimi spremembami (vplivi) v naravnem okolju med gradnjo objektov (gradnja tunelov, obvodnih objektov, praznjenje akumulacije),
– nadzor in preverjanje sistema opozarjanja javnosti ob
izrednih dogodkih (varnost),
– spremljanje izpustov prašnih delcev v zrak pri gradnji
dovodnega tunela oziroma pri ravnanju z odkopnim materialom,
– spremljanje morebitnega povečanja hrupa in izpustov
škodljivih plinov zaradi povečanja prometa pri prevozu izkopnega materiala na poseljenih območjih lokalne ceste Ložice–
kamnolom.
Opazovanje bo potekalo v teh časovnih obdobjih:
– pred začetkom gradnje – popis sedanjega stanja,
– med gradnjo objektov – nadzor nad posebnimi
spremembami, še posebej v sušnih obdobjih,
– v prvih treh letih obratovanja nove HE, in sicer: ob
nižjem vodostaju, v sušnih obdobjih in obdobjih z višjo temperaturo.
Poseben sistem opazovanja terjajo spremembe na odseku od Ajbe do Plavi na teh krajih:
Hidrološka presoja bo v teh profilih:
– pod pregrado Ajba,
– v Anhovem,
– v Desklah (pod izlivom potoka Robat),
– S2 km 68+500 do km 69+500 (pod izlivom potoka
Vogršček).
Hidrološka analiza in vse druge meritve:
– most v Ajbi,
– pod naseljem Kanal,
– v Srednjih Desklah,
– med naseljem Globno in Spodnje Deskle.
Vsi potrebni dodatni ukrepi v zvezi z monitoringom pa
bodo opredeljeni v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
13. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo
in po gradnji tudi:
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja:
– pripraviti študijo inventarizacije struge Soče med Mostom na Soči in Plavami z okolico ob gradnji hidroelektrarn
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HE Plave II, HE Doblar II – zahteve na podlagi tega elaborata
je treba upoštevati pri izdaji gradbenega dovoljenja,
– pri projektiranju je treba upoštevati oceno ogroženosti
pred poplavami za reko Sočo za območje stoletnih voda,
– zagotoviti zaščito TK-omrežja pri križanju z elektroenergetskimi kabli,
– po pridobitvi lokacijskega dovoljenja je treba izpolniti
zahteve iz 17. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/
93),
– dopolniti projekt prometne ureditve v sklopu projekta
za pridobitev gradbenih del in projekta izvedbenih del,
– skupaj z ribiško družino Soča Nova Gorica je treba
določiti zaščitne ukrepe in usklajevanje izvajanja del,
– uskladiti način in čas bagranja dna z Zavodom za
ribištvo.
Če si Občina Kanal ob Soči pridobi ustrezno dokumentacijo za dodatno odlagališče materiala zunaj kamnoloma v
Salonitu, mora investitor to upoštevati.
Pred začetkom del na objektu investitor mora:
– opraviti ogled lokalnih cest s predstavniki KS,
– opraviti ogled obstoječih objektov v bližini gradbišč ob
prevoznih poteh s predstavniki KS,
– na podlagi predpisov pripraviti načrt organizacije gradbišča ter pridobiti soglasje upravljavca cest,
– pridobiti od upravljavca cest dovoljenje za vsa dela v
cestnem svetu,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi obnovitve
elektrarne ne bo poslabšala,
– pridobiti odločbo za polovično zaporo ceste v primeru
povečanega prometa na cesti zaradi izvajanja gradbenih del,
– dograditi voziščno konstrukcijo na cesti R 301, ki bo
potrebna na kritičnih krajih, v skladu z zahtevami upravljavca
cest,
– urediti in protiprašno zaščititi pred začetkom del na vse
lokalne ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale za dovoz na
gradbišče. Pred začetkom gradnje je potrebno uskladiti način
protiprašne zaščite z Upravo za varstvo narave,
– prijaviti začetek in konec del Cestnemu podjetju Nova
Gorica,
– zavarovati gradbišča, tako da bo zagotovljena varnost,
nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč ter nemoten
odtok vode,
– opraviti razgovor s prizadetimi lastniki hiš, ki mejijo na
gradbišče.
Med gradnjo:
– upoštevati je treba rezultate ocene ogroženosti pred
poplavami za reko Sočo za območje stoletnih voda,
– organizirati promet tako, da ne bo zastojev,
– zagotoviti čiščenje vozil za prevoz pred izstopom z
gradbiščnega prostora,
– zagotoviti vse varnostne ukrepe in organizacijo na
gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in vode, ki
bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv in drugih škodljivih snovi oziroma ob nezgodah zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– ureditev pločnika in javne razsvetljave na lokalni cesti
od Ložic do Anhovega,
– ob nastanku mrtvice ali drugih posegov v Sočo pravočasno obveščati in sodelovati z ribiško družino pri reševanju
rib,
– zagotoviti nemoteno oskrbo krajanov med gradnjo,
– po potrebi zagotoviti prevoz otrok do 4. razreda v šolo
in vrtec iz Anhovega s šolskim kombijem,
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– med gradnjo podzemnih objektov spremljati stanje na
obstoječih objektih nad zemljo in podzemlja,
– investitor mora razširiti obstoječi vodohran v Ložicah,
– meriti hrup na stanovanjskih objektih v Ložicah. Če bi
bile dovoljene ravni hrupa presežene, mora investitor dodatno
zaščitno ukrepati.
Po končani graditvi bo investitor zagotovil:
– ureditev vseh poškodovanih površin na območju
gradbenih posegov,
– morebitne poškodbe na objektih ali delih cestišča v
varovalnem pasu ceste, ki so posledica graditve ali povečanega prometa bo potrebno sanirati,
– ponovno vzpostaviti uničene mejne kamne s pomočjo
pooblaščene geodetske organizacije.
Obveznosti investitorja do lokalnih skupnosti so opredeljene v posebnem dogovoru, ki ga skleneta investitor in Občina Kanal.
ETAPNOST
14. člen
Celotni poseg je ena sama funkcionalna celota, zato se
bodo dela izvajala na celotnem območju po posameznih delih
objekta začasno (vtočni objekt, tunel, vodostan, strojnica,
iztočni objekt).
TOLERANCE
15. člen
Vse stacionaže in dimenzije objektov in naprav se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja le, če se oblikovalske prometnotehnične in okoljevarstvene razmere ne bodo poslabšale. Ta odstopanja ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi. Z njimi morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

NADZOR
16. člen
Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor v Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Kanal ob Soči.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/96-8/3-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3653.
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93) in drugega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo
obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči –
HE Doblar II
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89, Uradni list RS, št.
36/90, 72/95) in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95), prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 9/90) in prostorskih
sestavin srednjeročnega plana občine Tolmin (Uradno glasilo
občine Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 5/91) za
območje občine Tolmin, dopolnjen 1996 (Uradno glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 16) in prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90,
1/93), prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Nova
Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93) za območje občine Kanal ob Soči,
dopolnjen 1996 (časopis Primorske novice – Uradne objave št.
32), sprejme lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal Projekt Nova
Gorica d.d. v oktobru 1996 pod številko 3016.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične
prikaze, ki se nanašajo na območje hidroelektrarne ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav
in ureditev.
Obrazložitveni del lokacijskega načrta obsega:
– povzetek usmeritev iz dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije, občine Kanal ob Soči
in občine Tolmin,
– usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
– usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kanal ob Soči,
– usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Tolmin,
– prostorske pogoje za uresničitev planskih odločitev in
prostorske ureditve po posameznih področjih,
– opis obstoječega stanja,
– idejno rešitev obnove in doinštalacije HE Doblar II
spremljajočih objektov in naprav,
– idejno rešitev infrastrukturnega omrežja,
– začasno ureditev za izvedbo objektov in naprav v
območju lokacijskega načrta,
– prestavitve, rušitve in preureditve obstoječih objektov
in naprav,
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– vodnogospodarske ureditve,
– varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine,
krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne
zemlje,
– varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– zasnovo ureditve zelenih površin,
– načrt gradbenih parcel,
– seznam sedanjih uporabnikov zemljišč v ureditvenem
območju,
– položaj, namembnost in velikost novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etapnost izvajanja načrta,
– funkcionalne celote,
– zaporednost izvajanja funkcionalnih celot.
Grafični del obsega:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v merilu
1 : 250000,
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kanal ob Soči in občine Tolmin v
merilu 1 : 25000, 1 : 5000, 1 : 2000 in 1 : 000,
– celotno situacijo HE Doblar II – HE Plave II M
1 : 20000,
– pregledno ureditveno situacijo M 1 : 10000,
– ureditveno situacijo – vtok M 1 : 500,
– ureditveno situacijo med gradnjo – vtok M 1 : 500,
– idejne rešitve komunalnih naprav – vtok M 1 : 500,
– prerez vtoka, prerez tunela M 1 : 250, 1 : 50,
– situacijo, podolžni in prečni profil tunela – Ušnik M
1 : 500,
– ureditveno situacijo – strojnica M 1 : 500,
– ureditveno situacijo med gradnjo – strojnica M 1 : 500,
– idejne rešitve komunalnih naprav – strojnica M 1 : 500,
– vzdolžni prerez 1-1 – strojnica M 1 : 000,
– celotno napravo vzdolžni profil – dovodni tunel M
1 : 0000, 1 : 2000,
– parcelacijski načrt k.o. Sela M 1 : 2000,
– parcelacijski načrt k.o. Doblar M 1 : 2000,
– parcelacijski načrt k.o Ročinj M 1 : 2000.
OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele
po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Sela
območje trajnega odvzema
355/2, 356, 357/1, 357/2
območje začasnega odvzema
49/4, 49/5, 51/1, 51/2, 51/6, 52/1, 55/1 (614/1, 630)
k.o. Doblar
območje trajnega odvzema
1996/1, 1970, 1989/1, 2402, 1870/2, 1870/1, 1960, 2405,
2419 (2418)
območje začasnega odvzema
1866/4, 1866/2, 2402, 1867/2, 1870/2, 1870/1, 1960,
2419
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k.o. Ročinj
območje začasnega odvzema
1863/2, 1863/3, 1862/2, 2428, 1960/1, 1858/4, 1859/1,
1859/3, 1846/1, 1858/1, 1859/2, 1846/8, 1857/1, 1856/1,
1846/2, (2486).
OBNOVA IN DOINŠTALACIJA OBSTOJEČE
HIDROELEKTRARNE DOBLAR NA SOČI – HE
DOBLAR II
4. člen
S predvideno gradnjo vzporedne derivacijske elektrarne
Doblar II je načrtovano poenotenje inštaliranega pretoka v
velikosti 180 m3/s na celotni verigi Soških elektrarn HE Doblar, HE Plave, HE Solkan). Predvidena elektrarna HE Doblar
II v največji možni meri izkorišča objekte in infrastrukturo že
obstoječe elektrarne Doblar.
Osnovni tehnični podatki
Inštalirani pretok:
Inštalirana moč:
Letna proizvodnja:
Bruto padec:
Turbina:
Generator:
Odvod:
Derivacijski tunel:

Qi = 105 m3/s
Pb = 41 MW
W1 = 192 GWh
Hbr = 48,5 m
Kaplan, vertikalna
trifazni sinhroni
v 110 kV omrežje
dolžina 3780m

Vtočni objekt
Vtočni objekt (vtok v dovodni predor) bo postavljen
približno 100 m vzvodno od obstoječega vtoka HE Doblar I
na območju pregrade v Podselu. Na vtoku bodo predvidene
grobe rešetke ter za njimi tablasta zapornica. Dostop do vtočnega objekta bo omogočen z dograditvijo približno 70 m
podaljška obstoječega pristopnega tunela od pregrade HE Doblar I. Po tem predoru se bo odvijal promet pri graditvi objekta.
Dovodni tunel
Trasa tunela poteka po desnem bregu Soče – vzporedno s
traso obstoječega tunela HE Doblar I. Izkopni premer tunela
bo 7 m, svetli pa bo od 6,1 do 6,4 m, kar je pogojeno z
geološkimi razmerami. Dolžina tunela znaša 3780 m.
Prečkanje potoka Ušnik z dovodnim tunelom bo
predvideno v posebni armirano-betonski izvedbi.
Vodostan
Pred podzemno strojnico, ki bo ob obstoječi strojnici HE
Doblar I bo postavljen vodostan. Delovišče in stopnišče vodostana bo ločeno od drugih objektov tunela tako, da ne bo
motenj med gradnjo. Svetli premer centralne vodostanske
komore bo 26 m, višina pa 33 m. Zgornja vodostanska komora
bo imela svetli premer 5,5 m in bo dolga 329 m. Dostop do
vodostanskega cilindra bo po pristopnem rovu dolžine 160 m
s svetlim premerom 4,5 m.
Tlačni cevovod
Tlačni cevovod bo dolg približno 56 m in bo potekal od
zasunske komore do strojnice. Namenjen je premagovanju
višinske razlike med osjo dovodnega tunela, ki bo na koti
približno 126 m n.m. in koto osi turbinske spirale na koti 97 m
n.m.
Strojnica
Strojnica HE Doblar II bo v celoti podzemne izvedbe.
Nameščena bo približno 35 m severozahodno od obstoječe. V
spodnjem delu med kotoma 85,5 in 102 m n.m. bo turbinski
jašek s Kaplanovo turbino, jeklena turbinska spirala ter sifon.
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Med kotama 102 in 106,5 m n.m. bo generatorski del.
Montažna ploščad bo na koti 106,5 m n.v. Višina montažnega
prostora bo 15 m. Nivo današnjega dvorišča pred elektrarno
ostaja na koti 131 m. Strojnici stare in nove elektrarne bosta
medsebojno povezani s posebnim tunelom za osebni dostop.
Pomožni oziroma upravni prostori elektrarne bodo nameščeni v kaverni ob montažni ploščadi. V treh etažah bodo
nameščeni tudi posebni tehnološki visokonapetostni prostori,
aku-prostor, skladišča, delavnica, sanitarije.
Odvodni tunel
Odvodni tunel dolžine 144 m z naklonom 12% bo potekal od konca turbinskega sifona do izliva v Sočo. Presek bo
podkvasto oblikovan, dimenzij 9 x 6 m.
POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Upoštevati je treba naslednje usmeritve in izpolnjevati
pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje
objektov in drugih posegov v prostor.
Vtočni objekt
Objekt bo arhitekturno oblikovan skladno z obstoječim
objektom vtoka HE Doblar I. Armiranobetonska konstrukcija
bo vpeta v skalno steno. Viden bo le del vtočnega objekta, in
sicer ploščad na koti 155 m n.v. s pripadajočo hidromehansko
opremo.
Dovodni tunel
Dovodni tunel bo na notranji strani obložen z armiranobetonskim plaščem. Zunanja konstrukcija tunela bo opazna samo pri prečkanju potoka Ušnik, vendar bo pod gladino
vode. Zgornji rob tunela bo zaokrožen, podobno kot je obstoječi predor za HE Doblar I.
Strojnica
Strojnica bo v celoti podzemne izvedbe in bo oblikovana
podobno, kot obstoječi objekt. Vidni bodo le vhodni portali v
tunele, ki morajo biti oblikovani skladno z obstoječimi objekti
(armiranobetonska konstrukcija, kamnita obloga).
Odvodni tunel
Iztok odvodnega tunela bo oblikovan skladno z obstoječimi iztoki (armirani beton in kamen).
Gradbišča
Pred začetkom gradbenih del bo treba urediti gradbišče v
spodnjem delu Doblarja. Začasni posegi bodo v strugi potoka
Doblarec in na ploščadi pod stanovanjskimi hišami. Po končani gradnji bo vzpostavljeno prvotno stanje v strugi in na
brežinah potoka Doblarca ter na brežinah reke Soče nizvodno
od iztoka iz elektrarne. Urejeno bo športno in otroško igrišče,
druge površine bodo zatravljene in zasajene z drevesi.
Vsi posegi med gradnjo v relief z nasipi in vkopi se bodo
čim bolj prilagajali obstoječemu reliefu. Brežine vkopov in
nasipov ob Soči bodo speljane v obstoječi teren in ustrezno
urejene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo.
Med obratovanjem bo treba nadzirati stanje nasipov in
usekov z vidika stabilnosti, hortikulturnega vzdrževanja in
varnosti.
Med gradnjo bo vegetacija odstranjena samo na krajih
nujnih posegov.
Po končani gradnji in ureditvi površin bodo narejeni ustrezni dodatni urejevalni posegi, ki morajo temeljiti na obstoječi
vrstni sestavi in v značilnih oblikah vegetacije prostora.
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POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
6. člen
Vodovod
Predvideni objekt strojnice HE Doblar II bo uporabil
obstoječe priključke HE Doblar I. Dodatna požarna zaščita bo
zagotovljena z intervencijo gasilskih vozil, ki bodo uporabljala vodo v koritu Soče pod elektrarno.
Kanalizacija
Predvideni objekt strojnice HE Doblar II bo priključen
na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
Elektrika in TT-zveze
Elektroenergija, proizvedena v novi elektrarni bo kabelsko povezana z 110 kV kablom do obstoječega stikališča.
Obstoječi 35 kV daljnovod na levem bregu Soče se bo v
prihodnje uporabljal kot zagonski daljnovod med HE Plave II
in Doblar II, ki bo nadomestil obstoječi pogonski 10 kV DV.
V končni fazi bo obstoječi 10 kV DV obratoval z napetostjo
20 kV.
Nova strojnica bo interno priključena na obstoječe nizkonapetostno omrežje. Javna razsvetljava in signalno krmilni
kabli bodo potekali po internih kabelskih policah po obstoječih in predvidenih kabelskih rovih.
TT-naprave bodo za povezavo potekale po obstoječih in
predvidenih kabelskih kanalih in dostopnih tunelih.
Novi objekti in naprave hidroelektrarne ne bodo ovirali
dostopa do elektro daljnovodov.

ZAČASNE UREDITVE ZA IZVEDBO OBJEKTOV
IN NAPRAV
7. člen
Zaščitna konstrukcija gradbene jame na vtočnem objektu
Gradbeno jamo vtoka bo treba pred začetkom del zavarovati s primerno ločno konstrukcijo, ki bo vodotesna in stabilna proti obtežbi vodnega pritiska. Med gradnjo bo vodna
gladina znižana od kote 153 na 127 m n.m. Po končani gradnji
vtočnega objekta bo začasna pregrada odstranjena.
Zaščitna konstrukcija gradbene jame na iztoku iz odvodnega tunela HE Doblar II
Na sotočju Doblarca in Soče bo predvidena gradbena
jama za izvedbo odvodnega tunela in strojnice. Zaščitna
konstrukcija gradbene jame proti strugi Soče bo iz betonskih
vodnjakov premera 3 m podvodne izvedbe, ki bo pregrajevala
strugo Doblarca. Osnovna konstrukcija pregrade se bo nadgradila z AB gredami. Gradbiščna ploščad za pregrado bo nasuta
do kote 107,20 m n.m. Skozi zaščitno konstrukcijo bosta
predvideni cevi premera 1,75 m za pretok vode Doblarca.
Gradbena jama bo proti vodam Soče varovana do pretoka, ki se pojavi povprečno trikrat letno, višje vode pa bodo
jamo preplavile. S strani Doblarca bo gradbena jama varovana
na dvoletno visoko vodo.
Po končani gradnji bo struga Doblarca v območju iztoka
očiščena in vzpostavljeno bo v prvotno stanje.
Začasna ureditev gradbišča v Doblarju
Gradbišče bo organizirano na ploščadi med Doblarcem,
Sočo in stanovanjskimi objekti. Pristop do gradbišča bo po
novi pristopni poti širine 4 m. V območju gradbišča bodo
začasni objekti za delavce, material, dnevna odlagališča izkopnega materiala, skladišče gradbenega materiala, delavnice
in betonarna zmogljivosti 50 m3/h. Izkopni material bo iz
predora odpeljan po interni železnici, nato s tovornjaki do

Št. 66 – 22. XI. 1996

deponije v Anhovem. Interne prevoze na gradbišču bo možno
obvladovati z dvema stolpnima žerjavoma.
Stanovanjski objekti bodo proti gradbiščnemu hrupu zavarovani s protihrupno ograjo, višine 4 m.
Po končani gradnji in odstranitvi začasnih objektov bo
gradbiščna ploščad sanirana in sicer: pristopna cesta ostane,
uredilo se bo otroško in športno igrišče, ostale površine bodo
humuzirane in zatravljene.
Posegi v Doblarcu
Vhodni portal v dovodni tunel HE Doblar II bo lociran
na levem bregu Doblarca 60 m gorvodno od obstoječega
podslapja preliva vodostanskega objekta. Čez strugo Doblarca
bo speljana začasna proga na montažni konstrukciji, po kateri
se bo prevažal izkopni material do začasnega odlagališča.
Korito bo očiščeno naplavin tako, da bo lahko prevajalo dveletno visoko vodo.
Po končanih delih bo konstrukcija začasnega mostu
odstranjena, dovodni tunel bo zaprt z betonsko steno, za brežine in korito Doblarca pa bo vzpostavljeno v prvotno stanje.
Mala gradbišča
Na območju Doblarja bodo na posameznih lokacijah
predvidena manjša gradbišča za izvedbo vhodov v vodostanske
jaške in v strojnico. Predvideno bo tudi gradbišče tunela v
strugi Ušnika. Po izgradnji vhodnih portalov bo območje urejeno z vegetacijo.
Prestavitve rušitve in preureditve obstoječih objektov in
naprav
Zaradi novogradnje se bosta na območju Doblarja porušila del garaže na vhodu v pristopni tunel do montažne ploščadi strojnice in baraka ob Doblarcu.

VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
IN ZAŠČITNI UKREPI
8. člen
Vodnogospodarske ureditve med gradnjo
Med graditvijo zaščitne ločne pregrade v Podselu za
varovanje vtoka bo potrebna denivelacija gladine akumulacije
od kote 153 do kote 127 m n.m. Zaščitna konstrukcija gradbene jame bo potrebna tudi na izlivu Doblarca v Sočo pri graditvi odvodnega tunela. Začasen poseg bo potreben tudi v strugo
Doblarca pri graditvi vhodnega portala dovodnega tunela. Po
končani gradnji bodo vsi začasni objekti odstranjeni. Sanirane
bodo posledice posega v strugo Doblarca in Soče ter breg
Doblarca. Za oskrbo gradbišča s tehnološko vodo bo dopusten
ustrezen odvzem iz Soče.
Varovanje podtalnice, vodne favne in flore
Med graditvijo bodo odtoki fekalne vode gradbišč speljani v nepretočne greznice, meteorne vode pa prek lovilcev
maščob v vodotoke. Po končani gradnji se bodo naprave
odstranile.
V primeru nastanka mrtvice ali drugih posegov med
gradnjo v reko Sočo bo investitor pravočasno sodeloval z
ribiško družino pri reševanju rib.
Dopustna nihanja gladine jezera v Podselih
Nihanje gladine jezera v času od 1. 6. do 15. 9. bo v
delovnih dneh največ do 1,2 m, ob sobotah, nedeljah in praznikih največ 1 m.
Izven navedenega časa bo dopustno največje nihanje
gladine jezera do 2 m. Od 15. 3. do 1. 6., in sicer ob sobotah,
nedeljah in praznikih, bo nihanje gladine jezera do 1,2 m.
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Ekološko sprejemljiv pretok
Na odseku od pregrade Podselo do akumulacije Ajba je
treba zagotoviti Qes, oziroma ekološko in krajinsko sprejemljivi pretok, ki bo določen znotraj intervala od 0,5 m3/s do 1,5
m3/s do pridobitve vodnogospodarskega dovoljenja.
Obstoječe vodne pravice
Obstoječe vodne pravice za uporabo vode in vodnih
zemljišč se z graditvijo nove elektrarne ne bodo spreminjale.
Prednosti pri uporabi obstoječih in bodočih porabnikov bodo
natančno določene v koncesijskem aktu.
Varnost
Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati obratovalne
valove, ki nastajajo v bazenih ob spremembah pretoka skozi
turbine. Posledice možne porušitve posamezne pregrade, oziroma pregrad v nizu, morebitne možne okvare ali napake pri
obratovanju zapornic ali posledice izjemno visokih voda in
predvidene ustrezne ukrepe je treba upoštevati v skladu s
predpisi, ki jih določa poseben dokument. Nevarna območja v
bližini pregrade in strojnice se zaščitijo in označijo. V nenevarnih območjih bo prost dostop do vode.

VAROVANJE IN UREJANJE NARAVNIH
IN KULTURNIH VREDNOT, KRAJINSKIH
ZNAČILNOSTI, DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA
IN PLODNE ZEMLJE
9. člen
Pri začasnih in trajnih posegih na bregovih in v strugi
Doblarca bo potrebno upoštevati sonaravno urejanje vodotoka
skladno z rešitvami lokacijskega načrta.
Arhitektura novih objektov se bo z ustreznimi rešitvami
prilagodila obstoječim objektom pri oblikovanju in uporabi
vrst materiala. Manjši poseg bo le v sotočju potoka Doblarca,
ki pa bo urejen tako:
– na levem bregu Doblarca gorvodno od mostu bo odstranjena začasna
konstrukcija potrebna zaradi prevoza materiala. Vzpostavljeno bo prvotno stanje struge Doblarca in
brežine, vhod v tunel se zapre z betonsko steno pred katero bo
izveden nasip v obliki današnje brežine,
– na levem bregu Doblarca bo AB konstrukcija iztoka
vključena v naravno kamnito korito in dno potoka,
– na desnem bregu ob iztoku Doblarca bo brežina potoka
in Soče urejena s skalometno oblogo,
– vzpostavljeno bo prvotno stanje struge Doblarca od
mostu navzdol po odstranitvi začasnega nasipa.
Varovanje plodne zemlje
Plodna zemlja, ki je le na površinah predvidenega
gradbišča v Doblarju in ob brežinah potoka Ušnik, bo pred
začetkom gradbenih posegov odstranjena in naložena na rob
gradbišča. Po končani gradnji bo uporabljena za obnovo zelenih površin in brežin.
Izkopni material
Ves izkopni material, ki bo nastal pri graditvi derivacijskega tunela in drugih objektov predvidene HE Doblar II. se
bo odvažal iz gradbiščnih odlagališč na končno odlagališče
v kamnolom Salonit Anhovo po R 301.
Prodni nanosi, ki bodo pridobljeni s poglabljanjem struge vodotoka, bodo uporabljeni pri graditvi objektov elektrarne. Neuporabni material se bo odvažal na končno odlagališče v kamnolom Salonit Anhovo.
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VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA
10. člen
Varstvo zraka
Ker se ne pričakuje zapraševanje oziroma druge oblike
onesnaževanja zraka, posebni ukrepi niso predvideni.
Varovanje pred emisijo plinov
Ugotovljeno je, da bodo zaradi povečanja prometa med
gradnjo elektrarn na odseku regionalne ceste št. R 301 med
Doblarjem in Anhovim dnevni izpusti plinov minimalni in da
se ne bodo povečali čez dovoljene vrednosti v naseljih.
Varstvo pred hrupom
Za zaščito stanovanjskih hiš v neposredni bližini
gradbiščne ploščadi med gradnjo je treba namestiti protihrupno ograjo. Med obratovanjem strojnice je treba čezmerne izpuste hrupa v okolju preprečiti že na izvoru z ustreznimi
izolacijami.
Varstvo pred hrupom zaradi povečanega tovornega
prometa
Povečanje tovornega prometa zaradi prevozov materiala
v kamnolom Salonita skozi naselja bo hrupne obremenitve čez
dan nekoliko povečalo, vendar ne bodo presegale dovoljenih
vrednosti 54 dB(A) za noč in 64 dB(A) za dan. Posebni
zaščitni ukrepi niso predvideni.
Zaščita obstoječe cestne mreže
Na podlagi štetja vozil in prometa v letu 1994 spada
regionalna cesta št. R 301 od Ušnika do kamnoloma Salonita
med vozišča z lahko do srednjo prometno obremenitvijo.
Z upoštevanjem dodatne prometne obremenitve vozil z
izkopnim materialom iz nove elektrarne se vozišče uvrsti v
vozišča s težko prometno obremenitvijo. Obstoječo voziščno
konstrukcijo bo treba dograditi s 5 cm plastjo bitumenskega
betona, na naslednjih odsekih ceste R 301 od km 7,95 do km
9,55, od km 12,75 do km 15,0 in od km 15,60 do km 15,80.
Varovanje obstoječih stanovanjskih in drugih objektov
pri gradnji podzemnih objektov HE Doblar II
Gradnja podzemnih objektov predora in strojnice ne bo
vplivala na površinske objekte. Seizmične vplive je med izkopavanjem pričakovati, vendar ne bodo imeli škodljivih vplivov zaradi uporabe sodobne tehnologije.
Med gradnjo bo zagotovljeno opazovanje oziroma
ugotavljanje morebitnih sprememb na objektih in napravah, ki
so na območjih stavbnih zemljišč.

ZASNOVA UREDITVE ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Pri hidrocentrali Doblar II, ki je v celoti podzemne izvedbe, je potrebna ureditev zelenih površin predvsem zaradi posledic posegov gradbišč. Gradbiščna ploščad v spodnjem Doblarju bo po končani gradnji sanirana. Površino je treba urediti
kot otroško in športno igrišče, namenjeno prebivalcem soseske, zagotoviti servisno vzdrževalne dovoze, druge proste
površine pa humunizirati in zatraviti, na posameznih delih
zasaditi z avtohtono vegetacijo.
V gozdna zemljišča so dovoljeni posegi samo, kjer je to
nujno v skladu s soglasjem za poseg. Po graditvi bo investitor
uredil prizadete površine, predvsem gozdna zemljišča, z varovalnimi značilnostmi, to je vhodni del pristopa v vodostansko
komoro.
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OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
12. člen
Investitor in izvajalci bodo opazovali sestavine okolja na
določenih krajih in v določenem časovnem obdobju:
– dodatna biološka inventarizacija Soče in vplivnega
kopenskega območja,
– kakovost reke Soče,
– onesnaženost, ki priteka v Sočo s pritoki oziroma
odpadnimi vodami na vplivnem območju,
– spremembe temperature Soče zaradi spremenjenih pretokov in vplivov na rekreacijo,
– vzpostavitev monitoringa zagotavljanja ekološko
sprejemljivega pretoka,
– pričakovane spremembe zaprojevanja akumulacijskega jezera in vplivov na tekoče izvajanje sanacije,
– vplivi spremenjene (povečane) hitrosti nižanja gladine
akumulacijskega jezera (stabilnost brežin, erozija, življenjske
združbe),
– nadzor nad posebnimi spremembami (vplivi) v naravnem okolju med gradnjo objektov (gradnja tunelov, obvodnih objektov, praznjenje akumulacije),
– nadzor in preverjanje sistema opozarjanja javnosti ob
izrednih dogodkih (varnost),
– spremljanje izpustov prašnih delcev v zrak pri gradnji
dovodnega tunela oziroma pri ravnanju z odkopnim materialom,
– spremljanje morebitnega povečanja hrupa in emisij škodljivih plinov zaradi povečanja prometa pri transportu izkopnega materiala na poseljenih območjih regionalne ceste R
301.
Opazovanje bo potekalo v teh časovnih obdobjih:
– pred začetkom gradnje – popis sedanjega stanja,
– med gradnjo objektov – nadzor nad posebnimi
spremembami, še posebej v sušnih obdobjih,
– v prvih treh letih obratovanja nove HE, in sicer ob
nižjem vodostaju v sušnih obdobjih in obdobjih z višjo temperaturo.
Poseben sistem opazovanja terjajo spremembe na odseku od Podsela do Doblarja (4 km) na teh krajih:
Hidrološka presoja bo v teh profilih:
– na potoku Ušnik pred zajezitvijo,
– talni izpust v pregradi Doblar,
– S1 km 70+500 (nad izlivom potoka Vogršček),
– S2 km 68+500 do km 69+500 (pod izlivom potoka
Vogršček).
Biološka analiza in vse druge meritve se opravljajo v tem
profilu:
– S2 km 68+500 do km 69+500 (pod izlivom potoka
Vogršček).
Vsi potrebni dodatni ukrepi v zvezi z monitoringom pa
bodo opredeljeni v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.
13. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo
in po gradnji tudi:
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja:
– izdelati študijo inventarizacije struge Soče med Mostom na Soči in Plavmi z okolico ob gradnji hidroelektrarn HE
Plave II, HE Doblar II. Zahteve na podlagi tega elaborata je
treba upoštevati pri izdaji gradbenega dovoljenja,
– pri projektiranju je treba upoštevati oceno ogroženosti
pred poplavami za reko Sočo za območje stoletnih voda,
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– zagotoviti zaščito TK-omrežja pri križanju z elektroenergetskimi kabli,
– po pridobitvi lokacijskega dovoljenja je treba izpolniti
zahteve iz 17. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/
93),
– dopolniti projekt prometne ureditve v sklopu projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo
del,
– skupaj z ribiškima družinama Tolmin in Soča Nova
Gorica je treba določiti zaščitne ukrepe in usklajevanje izvajanja del,
– uskladiti način in čas bagranja dna z Zavodom za ribištvo.
Če si Občina Kanal ob Soči pridobi ustrezno dokumentacijo in pogoje za dodatno odlagališče materiala zunaj kamnoloma v Salonitu, mora investitor to upoštevati.
Pred začetkom del na objektu investitor mora:
– opraviti ogled lokalnih cest s predstavniki KS,
– opraviti ogled obstoječih objektov v bližini gradbišč
ob transportnih poteh s predstavniki KS,
– na podlagi predpisov pripraviti načrt organizacije gradbišča ter pridobiti soglasje upravljavca cest,
– pridobiti od upravljavca dovoljenje za vsa dela v cestnem svetu,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
elektrarne ne bo poslabšala,
– pridobiti odločbo za polovično zaporo ceste v primeru
povečanega prometa na cesti zaradi izvajanja gradbenih del,
– dograditi voziščno konstrukcijo na cesti R 301, ki bo
potrebna na kritičnih krajih, v skladu z zahtevami upravljavca
cest,
– urediti in protiprašno zaščititi pred začetkom del vse
lokalne ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale za dovoz na
gradbišče. Pred začetkom gradnje je potrebno uskladiti način
protiprašne zaščite z Upravo za varstvo narave,
– prijaviti začetek in konec del Cestnemu podjetju Nova
Gorica,
– zavarovati gradbišča, tako da bo zagotovljena varnost,
nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč ter nemoten
odtok vode,
– opraviti razgovor s prizadetimi lastniki hiš, ki mejijo
na gradbišče.
Med graditvijo:
– upoštevati je treba rezultate ocene ogroženosti pred
poplavami za reko Sočo za območje stoletnih voda,
– organizirati promet med gradnjo tako, da ne bo zastojev,
– zagotavljati čiščenje vozil za prevoz pred izstopom z
gradbiščnega prostora,
– sofinancirati ustrezno premostitev čez Sočo, zaradi
predvidene povečane obremenitve med graditvijo,
– zagotoviti vse varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in vode, ki bi
nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv
in drugih škodljivih snovi, oziroma ob nezgodi zagotoviti
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– urediti pločnik in javno razsvetljavo od kanalskega
pokopališča do naselja Kanal,
– ob nastanku mrtvice ali drugih posegov v Sočo pravočasno obveščati in sodelovati z ribiškima družinama pri reševanju rib,
– zagotoviti nemoteno preskrbo krajanov med gradnjo,
– po dogovoru z občino zagotoviti prevoz otrok v šolo in
vrtec,
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– med gradnjo podzemnih objektov spremljati stanje na
obstoječih objektih nad zemljo in pod zemljo,
– meriti hrup na stanovanjskih objektih v Spodnjem
Doblarju.
Če bi bile dovoljene ravni hrupa presežene, mora investitor dodatno zaščitno ukrepati.
Po končani graditvi:
– urediti vse poškodovane površine na območju gradbenih posegov,
– morebitne poškodbe na objektih ali delih cestišča v
varovalnem pasu ceste, ki so posledica graditve ali povečanega prometa bo potrebno sanirati,
– ponovno vzpostaviti uničene mejne kamne s pomočjo
pooblaščene geodetske organizacije.
Obveznosti investitorja do lokalnih skupnosti so opredeljene v posebnem dogovoru, ki ga sklenejo investitor in Občina Kanal ter investitor in Občina Tolmin.
ETAPNOST
14. člen
Celotni poseg je ena sama funkcionalna celota, zato se
bodo dela izvajala na celotnem območju po posameznih delih
objekta (vtočni objekt, tunel, vodostan, strojnica, iztočni objekt) hkrati.
TOLERANCE
15. člen
Vse stacionaže in dimenzije objektov in naprav se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja le, če se oblikovalske, prometnotehnične in okoljevarstvene razmere ne bodo poslabšale. Ta odstopanja ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi. Z njimi morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
NADZOR
16. člen
Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor, v Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na občinah Tolmin in Kanal ob Soči.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/96-8/2-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3654.
Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) ter 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je
Vlada Republike Slovenije na 220. seji dne 7. novembra 1996
sprejela
SKLEP
o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni
raziskovalni zavod
I. STATUS INŠTITUTA
1. člen
S tem sklepom se s preoblikovanjem Kmetijskega inštituta Slovenije, ki ga je kot Kmetijski znanstveni zavod ustanovila Vlada Ljudske Republike Slovenije z uredbo št. 32 dne
12. 11. 1946 (Uradni list LRS, št. 73/46), do katerega je
Biotehniška fakulteta v Ljubljani dne 1. 1. 1964 prevzela
ustanoviteljske pravice z odločbo št. 418/64, ustanovi javni
raziskovalni zavod Kmetijski inštitut Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: inštitut).
Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike
Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA
2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Kmetijski inštitut
Slovenije, Ljubljana.
Skrajšano ime je: KIS.
Sedež je: Hacquetova 17, Ljubljana.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
3. člen
Dejavnosti Inštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94
in 3/95) so:
– A/01.0
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin
– A/01.4
Storitve za rastlinsko pridelavo in
živinorejo brez veterinarskih storitev
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
– K/73.10
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije
– K/74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje
– M/180.422 Drugo izobraževanje
– K/74.30
Tehnični preizkusi in analize, razen
preizkušanja izračunov za gradbene
elemente, certifikacija ladij, letal,
motornih vozil, tlačnih posod, jedrskih
elektrarn… in tehnični pregledi
motornih vozil
– K/72.3
Obdelava podatkov
– K/72.4
Dejavnost v zvezi z bazami podatkov
– L/75.13
Dejavnost javnih ustanov za
pospeševanje poslovne dejavnosti
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Inštitut bo v okviru registrirane dejavnosti opravljal predvsem:
– temeljne raziskave na področju kmetijstva, s poudarkom na ekologiji,
– razvojne in aplikativne raziskave,
– svetovanje.
Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.
4. člen
Inštitut opravlja dejavnost iz prejšnjega člena v okviru
nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način določen z letnim programom dela.
5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja ustanovi
drug zavod ali podjetje.
6. člen
Organiziranost inštituta se določi s statutom.

IV. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor šteje 7 članov, od katerih:
– štiri člane imenuje Vlada Republike Slovenije (dva
člana na predlog Ministrstva za znanost in tehnologijo, dva
člana pa na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano);
– dva člana volijo odgovorni nosilci raziskovalnih in
razvojnih projektov;
– enega člana volijo zaposleni delavci v inštitutu.
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega
odbora izmed sebe.
8. člen
Upravni odbor obravnava in sprejema statut in druge
splošne akte, program razvoja, letne programe dela, poročila o
njihovem izvrševanju, sprejema finančni načrt in zaključni
račun, sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji, obravnava
pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa, imenuje ter razrešuje direktorja inštituta in daje soglasje na imenovanje in
razrešitev drugih vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili inštituta, kot tudi
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja sprejema statut,
letni program dela, finančni načrt in zaključni račun, akt o
organizaciji in sistemizaciji ter imenuje in razrešuje direktorja.
V programu dela mora biti navedeno tudi število delavcev, s katerimi je možno program uresničiti.
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9. člen
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, s tem, da se
pri prvem imenovanju za štiri člane, med njimi za dva, ki ju
imenuje Vlada Republike Slovenije, določi mandat dveh let.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu
inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja štiri leta.
11. člen
Vodilne raziskovalne delavce v inštitutu imenuje direktor s soglasjem znanstvenega sveta in upravnega odbora.
Ostale vodilne poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili imenuje direktor s soglasjem upravnega odbora.
Pogoje in način imenovanja ter število vodilnih raziskovalnih in poslovodnih delavcev ter delavcev s posebnimi pooblastili se določi s statutom.
12. člen
Za obravnavanje in odločanje o raziskovalnem programu
in drugih programskih zadevah s področja dejavnosti inštituta
se izvoli znanstveni svet.
Člane znanstvenega sveta izvolijo raziskovalci inštituta
iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov. Sestavljen mora biti tako, da so vsa področja dejavnosti
inštituta primerno zastopana.
Pristojnosti znanstvenega sveta in način izvolitve članov
znanstvenega sveta se določi s statutom.

V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA
SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA
13. člen
Inštitut upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega
sklepa.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut
pridobiva iz državnega proračuna za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa ter z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike.
Inštitut pridobiva sredstva, potrebna za izvajanje svoje
dejavnosti tudi preko državnih razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij iz domačih
in mednarodnih virov.
15. člen
V državnem proračunu se določi višina sredstev namenjenih za pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti v skladu s
predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo.
Inštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa. Letni program dela, ki se izdela na
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podlagi veljavnih meril raziskovalnega in razvojnega programa pripravi direktor in ga predlaga upravnemu odboru v
sprejem.
16. člen
Pri inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad, ki se financira iz dotacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov;
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev;
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se
natančnejše določi s statutom.

VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja upravni odbor po predhodnem soglasju ustanovitelja.
18. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti
iz drugih razpoložljivih sredstev odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
19. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v
okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi brez omejitev.

VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
20. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
višine vrednosti premoženja, s katerim inštitut upravlja. Za
obveznosti Inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Svet inštituta nadaljuje z delom do konstituiranja upravnega odbora, ki se konstituira najkasneje v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Direktor nadaljuje delo kot v.d. direktorja.
Organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred
sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in

Stran 5521

imenovanja novih organov, določenih s tem sklepom in statutom v okviru pristojnosti, ki so jih imeli doslej.
22. člen
Način in pogoji za pridobivanje sredstev za delo inštituta, ki so določeni v 14. in 15. členu tega sklepa, se začnejo
izvajati v letu 1997.
Do uveljavitve novega načina financiranja se za inštitut
ohrani obstoječi način pridobivanja sredstev.
23. člen
Statut mora biti sprejet v roku 90 dni po uveljavitvi tega
sklepa. Imenovanje vodilnih poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili, izvolitev ostalih organov in imenovanje vodilnih raziskovalnih delavcev se izvede takoj po
sprejetju statuta inštituta.
24. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 022-07/96-33/1-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3655.
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja
Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi za leto 1996
1. člen
V uredbi o finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996 (Uradni list RS, št.
23/96, 31/96 in 55/96) se v 1. členu, v točki a) številka
“88,282.000” nadomesti s številko “86,411.044” in številka
“39,772.000” s številko “37,901.044” v točki d) pa se številka
487,727.646" nadomesti s številko “490,914.522”, številka
“8,340.000” s številko “10,160.956” in številka “6,930.600” s
številko “8,296.600”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-2/7-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3656.
Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-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 155,84 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 57/96).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. novembra 1996.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

3657.
Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja
minister, pristojen za šolstvo in šport v soglasju z ministrom,
pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in ministrom,
pristojnim za finance
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem
in srednjem šolstvu v plačilne razrede
1. člen
Naziv pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter
osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list
RS, št. 41/94 in 49/95) se spremeni tako, da se glasi:
“PRAVILNIK O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH
V VRTCIH IN ŠOLAH V PLAČILNE RAZREDE”.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in postopek
napredovanja zaposlenih v vrtcih, šolah, domovih za učence,
dijaških domovih, zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in organizacijah za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v višji
plačilni razred.”.
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3. člen
V drugem odstavku 3. člena se na koncu besedila pred
piko doda besedilo “in kolektivno pogodbo”.
4. člen
V 4. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
“Strokovni delavci, ki nimajo naziva, podeljenega v
skladu s pravilnikom o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št.
41/94, 49/95, 27/96 in 38/96) oziroma pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Uradni list RS, št.
41/94 in 49/95), lahko napredujejo v skladu s tem pravilnikom največ za tri plačilne razrede.”.
5. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi
odstavek, ki se glasi:
“Pri ugotavljanju napredovalnega obdobja se strokovnim delavcem kot eno leto dobe zaposlitve upošteva dvanajst mesecev zaposlitve v vrtcu ali šoli, ne glede na trajanje
delovnega časa zaposlenega. V to dobo se strokovnim delavcem na enak način všteva tudi čas opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v socialno-varstvenih zavodih za usposabljanje otrok z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju. Strokovnim delavcem, ki so morali za nastop dela v
vzgoji in izobraževanju izpolnjevati z zakonom predpisan
pogoj o pridobljenih ustreznih delovnih izkušnjah in so ta
pogoj izpolnili, se v napredovalno obdobje všteje tudi ta
delovna doba, vendar ne več, kot je bilo potrebno za izpolnitev pogojev.”.
Četrti odstavek tega člena se spremeni tako, da se za
besedo “prvega” dodata novi besedi “in drugega”.
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek tega člena postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedama “delovno
mesto,” doda besedilo, ki se glasi: “niti se niso uveljavljala
pri napredovanju v naziv,”.
V zadnji alinei tega člena se številka “29” nadomesti s
številko “20”.
7. člen
V 11. členu se pred piko na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
“– vsako leto poučevanja treh ali več
predmetov na predmetni stopnji, če je zaposleni
ustrezno strokovno usposobljen za poučevanje
vseh predmetov
40 točk
– članstvo strokovnega delavca v šolski
maturitetni komisiji
10–40 točk
– članstvo strokovnega delavca v šolski
predmetni komisiji, izpitnem odboru ali izpitni
komisiji v zavodu
5–30 točk”.
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kriteriji iz pogoja ustvarjalnosti predstavljajo oblike
predlaganja ali izboljšanja obstoječih metod dela, strokovno
uveljavljanje stališč in predstavitev področja v javnosti, aktivnosti, ki prispevajo k ugledu vzgojno-zobraževalnega zavoda, v katerem je oseba zaposlena, kot tudi razvoj stroke,
vendar pa opravljanje takih nalog ni določeno v opisu delovnega mesta zaposlenega:
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– vodenje seminarja ali strokovnega posveta
znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda
20 točk
– vodenje seminarja ali strokovnega posveta
izven vzgojno-izobraževalnega zavoda s širšo
udeležbo
30 točk
– aktivna udeležba (z referatom) na posvetu
ali seminarju – domačem
20 točk
– aktivna udeležba (z referatom) na posvetu
ali seminarju – mednarodnem
40 točk
– članstvo v izpitnih komisijah
40 točk
– objavljen strokovni članek ali razprava
20 točk
– strokovna knjiga, pri čemer se strokovnemu
delavcu ne upoštevajo priročniki, delovni
zvezki in učni pripomočki, potrjeni v skladu
s predpisi
150 točk
– prevod ali recenzija strokovnega članka ali
knjige, pri čemer se strokovnemu delavcu ne
upošteva recenzij v postopku potrjevanja
učbenika, priročnika ali delovnega zvezka
20–40 točk
– samoiniciativno in kvalitetno opravljanje
dodatnih nalog poleg nalog s svojega delovnega
področja
20 točk
– prispevek k boljšemu delu vzgojnoizobraževalnega zavoda ali k njegovemu
ugledu v javnosti
20 točk
– pomemben prispevek k učinkovitejšemu
izvajanju nalog, k boljši organizaciji dela in k
zmanjšanju stroškov poslovanja vzgojnoizobraževalnega zavoda
20 točk
– sodelovanje v izobraževalnem sistemu
vzgojno-izobraževalnega zavoda
30 točk
– priprava strokovnega gradiva, učila ali
učnega pripomočka, ki ga je potrdil ustrezni
strokovni organ pristojnega zavoda, za interno
uporabo, v vrtcu pa tudi didaktične igre
10–60 točk
– enoletno vodenje krožka, v vrtcu pa tudi
dodatne interesne delavnice (sekcije, društva)
10 točk.
Kadar gre za napredovanje zaposlenega strokovnega
delavca, se uporabljajo določbe prejšnjega odstavka razen
določb iz prve do šeste ter dvanajste alinee.”.
9. člen
V zadnjem odstavku 15. člena se številka “12.” nadomesti s številko “13.”.
10. člen
V 17. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Dokazila se lahko v postopku napredovanja v plačilne
razrede upoštevajo le enkrat, dokazila, ki se nanašajo na
izpolnjevanje pogojev iz 10., 11. in 13. člena tega pravilnika, pa se ne smejo upoštevati v postopkih napredovanja v
nazive.”.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Strokovni delavec je pri prvi razporeditvi v skladu z
določili zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) ter tega pravilnika uvrščen v plačilni razred na
podlagi:
– števila let dejanske delovne dobe oziroma dobe zaposlitve, kot sta opredeljeni v 5. členu tega pravilnika, in
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– ocene ravnatelja o izpolnjevanju pogojev za napredovanje (v nadaljnjem besedilu: pisna ocena).
Določitev plačilnega razreda se opravi na obrazcu št. 2,
ki je sestavni del pravilnika o napredovanju zaposlenih v
vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
(Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95).
12. člen
Pri prvi razporeditvi strokovnih delavcev se uporabljajo 25., 26., 27., 29., 32., 32.a in 33. člen pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95).
13. člen
Prva razporeditev strokovnih delavcev, ki do uveljavitve tega pravilnika niso imeli možnosti napredovati v plačilne razrede, se opravi do 15. marca 1997, plača v skladu z
izdano odločbo pa jim pripada od 1. marca 1997 dalje.
Pri prvi razporeditvi strokovnih delavcev iz prejšnjega
odstavka se upošteva doba iz prve alinee prvega odstavka
11. člena tega pravilnika, dopolnjena do 1. marca 1997.
14. člen
Strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje (tretja točka prvega odstavka 26. člena – pravilnik o
napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem
šolstvu v plačilne razrede – Uradni list RS, št. 41/94 in 49/
95), se uvrsti v plačilni razred, ki bi ga lahko dosegel, če bi
glede na število let dejanske delovne dobe napredoval vsaka
tri leta.
Ne glede na število let delovne dobe zaposleni strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje, pri prvi
razporeditvi ne more biti uvrščen za več kot dva plačilna
razreda višje od plačilnega razreda, v katerega je uvrščen
količnik delovnega mesta.
15. člen
Strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za izjemno napredovanje (četrta točka prvega odstavka 26. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede – Uradni list RS, št. 41/94 in
49/95), se uvrsti za en plačilni razred višje od plačilnega
razreda, ki bi ga lahko dosegel v skladu s prvim odstavkom
prejšnjega člena tega pravilnika, vendar ne v višji plačilni
razred, kot ga je možno z napredovanjem doseči v skladu z
zakonom. Na ta način ne more napredovati več kot 15%
zaposlenih strokovnih delavcev v javnem zavodu.
16. člen
Ne glede na omejitev števila plačilnih razredov za napredovanje, določeno v drugem odstavku 14. člena tega
pravilnika, je lahko za 3, 4 ali 5 plačilnih razredov višje od
plačilnega razreda, v katerega je uvrščen količnik delovnega
mesta, uvrščen strokovni delavec, ki bi po prvem odstavku
14. člena tega pravilnika napredoval za več kot 2 plačilna
razreda, če:
– po oceni ravnatelja uspešno opravlja naloge, ki so
bistvenega pomena za delovanje javnega zavoda. Na ta način
ne more napredovati več kot 5% strokovnih delavcev v javnem zavodu;
– bi glede na uvrstitev na podlagi 14. člena tega pravilnika prejel nižjo plačo, kot je znašala njegova povprečna
plača za poln delovni čas v obdobju zadnjih treh mesecev
pred uveljavitvijo tega pravilnika.
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17. člen
Ne glede na določbo prve alineje 2. člena pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem
šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95)
lahko pri prvi razporeditvi v skladu z določili zakona in tega
pravilnika napreduje strokovni delavec, ki je razporejen na
delovno mesto, za katerega nima ustrezne izobrazbe, določene z zakonom in vzgojno-izobraževalnim programom, če
ima na dan uveljavitve tega pravilnika najmanj 20 let delovne dobe, od tega najmanj 10 let na delovnih mestih iz prvega
odstavka 5. člena tega pravilnika.
Strokovni delavec, ki nima delovne dobe, določene v
prejšnjem odstavku, lahko napreduje pogojno, če z delodajalcem sklene pogodbo o izobraževanju, s katero se zaveže,
da bo v času, določenem z vzgojno-izobraževalnim programom, pridobil ustrezno izobrazbo.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 131-6/96
Ljubljana, dne 11. novembra 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
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Znanstveni sestanek po tem pravilniku je sestanek, ki je
namenjen izmenjavi in preverjanju spoznanj in znanj, ki so
plod lastnega raziskovalnega dela znanstvenikov.
Znanstveni sestanek po tem pravilniku je tudi sestanek,
ki je namenjen prenosu fundamentalnih znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Mednarodni znanstveni sestanek po tem pravilniku je
sestanek, ki poteka v enem izmed svetovnih jezikov, ima
mednarodni programski odbor in na katerem je od aktivnih
udeležencev z referati in vabljenimi predavanji vsaj polovica
udeležencev iz tujine.
Za kvalitetno organizacijo znanstvenega sestanka je ustanovljen in zadolžen programski odbor.
3. člen
Ministrstvo sofinancira sestanke z namenom, da omogoči pridobivanje novega znanja, prenos znanja iz sveta,
mednarodno izmenjavo znanja in prenos raziskovalnih dosežkov v prakso.
4. člen
Ministrstvo sofinancira stroške tiskanja vabil in izvlečkov referatov ter zbornika referatov, najemnine dvorane in
bivanja vabljenim predavateljem iz tujine.
5. člen
Ministrstvo zbira prijave za organizacijo sestankov (v
nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa (v
nadaljnjem besedilu: razpis).
Sestanek lahko prijavi na razpis pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: organizator).
6. člen
Minister pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka razpisa,
izbora prijav in nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.

Soglašam
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

II. JAVNI RAZPIS
3658.
Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih sestankov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor
prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov (v nadaljnjem besedilu: sestankov), postopek evalvacije in izvajanja
sofinanciranja ter način spremljanja organizacije sestanka.
2. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) sofinancira znanstvene sestanke, na
katerih je predvidenih najmanj 10 referatov oziroma vabljenih predavanj.

7. člen
Ministrstvo objavi razpis za izbor in sofinanciranje sestankov v Uradnem listu Republike Slovenije vsako leto
praviloma do 30. septembra za naslednje proračunsko leto.
8. člen
V javnem razpisu so objavljeni naslednji podatki:
1. ime in naslov ministrstva,
2. predmet razpisa,
3. orientacijska vrednost sofinanciranja,
4. oblika, rok in način oddaje prijav,
5. merila za izbiro prijav,
6. rok, v katerem bodo organizatorji obveščeni o izboru
in sofinanciranju.
9. člen
Organizator se prijavi na razpis na predpisanem obrazcu. Prijavnemu obrazcu mora organizator priložiti:
1. programski okvir z utemeljitvijo potrebe po organiziranju sestanka,
2. seznam članov programskega in organizacijskega
odbora ter vabljenih predavateljev,
3. oceno usposobljenosti za organizacijo sestanka in
seznam že organiziranih sestankov,
4. finančni predračun.
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Če organizator v prijavi na razpis najavi objavo zbornika z znanstvenega sestanka, mora vložiti vlogo za sofinanciranje zbornika v roku šestih mesecev od izvedbe sestanka.
Vloga na predpisanem obrazcu mora vsebovati:
1. rokopis zbornika z obsegom največ do 30 avtorskih
pol (obsežnejši rokopis je treba dodatno utemeljiti),
2. dve recenziji zbornika,
3. predračun tiskarne.
Prijavni obrazec mora vsebovati pisno izjavo organizatorja, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence ministrstva oziroma sezname, določene s
tem pravilnikom.
10. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem
obrazcu zaporedno številko prijave na razpis in datum prejema prijave na razpis. Kopijo potrjenega prijavnega obrazca
vrne organizatorju po pošti v 15 dneh.
11. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno prijavo na
razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov,
obvesti organizatorja o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih
odpravi v roku 15 dni.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se sprejme
tudi vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin iz 9. člena tega
pravilnika, če organizator vlogi priloži izjavo, da jo bo dopolnil najkasneje v 30 dneh po preteku roka za oddajo prijave na razpis.
Če organizator pomanjkljivosti v roku iz prvega ali
drugega odstavka tega člena ne odpravi, se šteje, da prijava
ni vložena. Priložena dokumentacija se vrne organizatorju.
III. IZBOR UPRAVIČENCEV IN DOLOČITEV OBSEGA
SREDSTEV
12. člen
Če je prijava pravočasno vložena in popolna, jo uradna
oseba pošlje pristojnemu nacionalnemu koordinatorju. Če je
sestanek interdisciplinaren, lahko prijavo pošlje v ocenitev
več nacionalnim koordinatorjem.
Nacionalni koordinator pisno oceni naslednje:
– aktualnost tematike sestanka in pričakovano odzivnost ter ugled vabljenih predavateljev,
– smotrnost organizacije kongresa v Sloveniji in organizacijske reference organizatorja pri mednarodnih kongresih,
– aktualnost tematike in vsebinsko utemeljitev pri tematskih konferencah,
– kvaliteto zbornika.
Nacionalni koordinator pripravi pisno oceno najpozneje v 30 dneh od prejema dokumentacije.
13. člen
Uradna oseba na podlagi ocene iz prejšnjega člena v
sodelovanju s pristojnimi področnimi sveti in strokovnim
telesom, ki ga določi minister, pripravi predlog prednostnega seznama za sofinanciranje sestankov po kakovostnih razredih:
I. razred:
– mednarodni znanstveni sestanki: kongresi, konference, simpoziji.
II. razred:
– znanstveni sestanki, pri katerih so udeleženci pretežno iz Slovenije,
– mednarodne delavnice, šole, seminarji.
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Prednost pri sofinanciranju sestankov imajo organizatorji, ki so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij ministrstva.
14. člen
Dokončni seznam in višino sofinanciranja sestankov
določi minister.
15. člen
Uradna oseba obvesti organizatorje, vsakega posebej, o
rezultatih izbora prijav najkasneje v 120 dneh od zaključka
razpisa. Obvestilo o rezultatih izbora za prejemnike sredstev
vsebuje podatke o predmetu sofinanciranja in višini sredstev
ter predlog pogodbe.
16. člen
Organizator ima v osmih dneh od prejema obvestila
pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev prijave. V svoji
zahtevi mora opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev. O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.
Postopek in način ponovne ocenitve prijave in priprave
predloga za sofinanciranje sestanka določi minister.
17. člen
Minister lahko uvrsti v program sofinanciranja tudi sestanke, za katere so organizatorji oddali vloge po razpisnem
roku, če oceni, da je to pomembno za uresničevanje ciljev
nacionalnega raziskovalnega programa in sestanek izpolnjuje merila po 12. členu tega pravilnika.
Za namen iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi do
10% sredstev orientacijske vrednosti sofinanciranja po 8.
členu tega pravilnika.
IV. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
18. člen
Ministrstvo sklene z organizatorjem sestanka pogodbo,
v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in
obveznosti.
Organizator mora vrniti podpisano pogodbo v 15 dneh
od prejema obvestila iz 15. člena oziroma odločbe iz 16.
člena tega pravilnika, sicer ministrstvo odstopi od sklenitve
pogodbe.
19. člen
Organizator mora takoj obvestiti ministrstvo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji bistveno drugačni od dogovorjenih,
ministrstvo odloči, ali se pogodba o sofinanciranju sestanka
spremeni ali ministrstvo od nje odstopi in ali mora organizator vrniti ministrstvu izplačana sredstva.
V. SPREMLJANJE ORGANIZACIJE SESTANKA
20. člen
Način spremljanja organizacije sestanka se določi v
pogodbi. V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za izvajanje določil pogodbe.
21. člen
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbeni predmet ni
izpolnjen skladno s pogodbo, lahko ministrstvo začasno ustavi ali prekine izplačilo sredstev oziroma odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev.
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Če ministrstvo odstopi od pogodbe, ker organizator ni
porabil sredstev v skladu s tem pravilnikom in pogodbo,
mora organizator ministrstvu vrniti izplačana sredstva.
VI. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinaciranje
znanstvenih in strokovnih sestankov (Uradni list RS, št. 5/95).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. novembra 1996.
prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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tehnične priprave rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne
sofinancira pa avtorskega honorarja piscu monografije.
V primeru monografij slovenskih avtorjev za objavo v
tujini ministrstvo sofinancira samo stroške lektoriranja in
tehnične priprave besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega
honorarja piscu monografije in tiskarskih stroškov.
V primeru natisa monografij tujih avtorjev v slovenskem jeziku ministrstvo sofinancira stroške prevajanja, lektoriranja, tehnične priprave prevoda za tisk in tiskarske stroške.
5. člen
Ministrstvo zbira prijave za izdajo monografij (v nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa (v
nadaljnjem besedilu: razpis).
Monografije lahko prijavijo na razpis pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: založnik).
6. člen
Minister pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka razpisa,
izbora prijav in nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.

3659.
Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in
tehnologijo
PRAVILNIK
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor
prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij (v nadaljnjem besedilu: monografij), postopek evalvacije in izvajanja
sofinanciranja ter način spremljanja izida monografij.
2. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) sodeluje pri financiranju:
– natisa izvirnih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
– natisa prevodov monografij tujih avtorjev v slovenski
jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske
znanstvene terminologije.
Monografije morajo biti opremljene po mednarodnih
bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk,
veljavnih v Sloveniji.
3. člen
Ministrstvo sofinancira monografije z namenom, da se
zniža prodajna cena tistih monografij, ki so temeljnega pomena za razvoj določene znanstvene discipline doma ali v
svetu oziroma so pomembne za razvoj slovenske znanstvene
terminologije.
4. člen
Ministrstvo sofinancira v primeru natisa monografij slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku stroške lektoriranja,

II. JAVNI RAZPIS
7. člen
Ministrstvo objavi razpis za izbor in sofinanciranje monografij v Uradnem listu Republike Slovenije vsako leto
praviloma do 30. septembra za naslednje proračunsko leto.
8. člen
V javnem razpisu so objavljeni naslednji podatki:
1. ime in naslov ministrstva,
2. predmet razpisa,
3. orientacijska vrednost sofinanciranja,
4. oblika, rok in način oddaje prijave,
5. merila za izbiro prijav,
6. rok, v katerem bodo založniki obveščeni o izboru in
sofinanciranju.
9. člen
Založnik se prijavi na razpis na predpisanem obrazcu.
Prijavnemu obrazcu mora založnik priložiti:
1. rokopis monografije z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejši rokopis je treba dodatno utemeljiti),
2. dve recenziji rokopisa monografije,
3. predračun tiskarne,
4. pogodbo avtorja s tujim založnikom, če bo prevod
monografije slovenskega avtorja objavljen v tujini.
Prijavni obrazec mora vsebovati pisno izjavo založnika, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo
za evidence ministrstva oziroma sezname, določene s tem
pravilnikom.
10. člen
Recenzija mora vsebovati:
– opis zgradbe znanstvenega dela in povzetek glavnih
dognanj,
– oceno aktualnosti monografije: pomen za razvoj
znanstvene discipline, pomen za razvoj znanstvene in strokovne terminologije, pomen glede na že objavljena sorodna
dela,
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– predstavitev pisca monografije in njegovega ugleda v
znanstvenih krogih,
– oceno kakovosti znanstvenega aparata.
Recenzenta monografije morata biti ugledna znanstvenika s tistega področja, s katerega je monografija.
11. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem
obrazcu zaporedno številko prijave na razpis in datum prejema prijave na razpis. Kopijo potrjenega prijavnega obrazca
vrne založniku po pošti v 15 dneh.
12. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je treba prijavo na javni
razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov,
obvesti založnika o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih
odpravi v roku 15 dni.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se sprejme
tudi vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin iz 9. člena tega
pravilnika, če je založnik vlogi priložil izjavo, da jo bo
dopolnil najkasneje v 30 dneh po preteku roka za oddajo
prijave na razpis.
Če založnik pomanjkljivosti v roku iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne odpravi, se šteje, da prijava ni
vložena. Priložena dokumentacija se vrne založniku.
III. IZBOR UPRAVIČENCEV IN DOLOČITEV OBSEGA
SREDSTEV
13. člen
Ko uradna oseba ugotovi, da prijava na javni razpis
vsebuje vse zahtevane podatke, oblikuje v sodelovanju z
nacionalnimi koordinatorji, s pristojnimi področnimi sveti in
strokovnim telesom, ki ga določi minister, predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij. Pri tem se upoštevajo predvsem kakovost prijave in potrebe področja.
Prednost za sofinanciranje imajo monografije:
– ki imajo večji pomen za razvoj znanstvene discipline,
– ki imajo večji pomen za slovenski ali mednarodni
znanstveni prostor oziroma uveljavljajo slovensko znanost v
mednarodnem prostoru,
– ki so sofinancirane tudi iz drugih virov.
14. člen
Dokončni seznam in višino sofinanciranja znanstvenih
monografij določi minister.
15. člen
Uradna oseba obvesti založnike, vsakega posebej, o
rezultatih izbora prijav najkasneje v 120 dneh od zaključka
razpisa. Obvestilo o rezultatih izbora za prejemnike sredstev
vsebuje podatke o predmetu sofinanciranja in višini sredstev
ter predlog pogodbe.
16. člen
Založnik ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev prijave. V svoji
zahtevi mora opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev. O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.
Postopek in način ponovne ocenitve prijave in priprave
predloga za sofinanciranje znanstvene monografije določi
minister.
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17. člen
Minister lahko uvrsti v program sofinanciranja tudi monografije, za katere so založniki oddali vloge po razpisnem
roku, če oceni, da je to pomembno za uresničevanje ciljev
nacionalnega raziskovalnega programa in monografija izpolnjuje prednostna merila izbora po 13. členu tega pravilnika.
Za namen iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi do
10% sredstev orientacijske vrednosti sofinanciranja po 8.
členu tega pravilnika.
IV. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
18. člen
Ministrstvo sklene z založnikom monografije pogodbo,
v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in
obveznosti.
Založnik mora vrniti podpisano pogodbo v 15 dneh od
prejema obvestila iz 15. člena oziroma odločbe iz 16. člena
tega pravilnika skupaj z dokazilom, da je rokopis oddan v
tiskarno, računalniško obdelavo ali prevajanje, sicer ministrstvo odstopi od sklenitve pogodbe.
19. člen
Založnik mora takoj obvestiti ministrstvo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti,
določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji bistveno drugačni od dogovorjenih,
minister odloči, ali se pogodba o sofinanciranju monografije
spremeni ali ministrstvo od nje odstopi in ali mora založnik
vrniti ministrstvu izplačana sredstva.

V. SPREMLJANJE IZDAJE MONOGRAFIJE
20. člen
Način spremljanja izdaje monografije se določi v pogodbi. V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za izvajanje določil pogodbe.
21. člen
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbeni predmet ni
izpolnjen skladno s pogodbo, lahko ministrstvo odstopi od
pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev.
Če ministrstvo odstopi od pogodbe, ker založnik ni
porabil sredstev v skladu s tem pravilnikom in pogodbo,
mora založnik ministrstvu vrniti izplačana sredstva.

VI. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 5/95).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. novembra 1996.
prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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3660.
Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in
tehnologijo
PRAVILNIK
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih periodičnih publikacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor
prijav za sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij
(v nadaljnjem besedilu: periodičnih publikacij), postopek
evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja
izvajanja uredniškega programa in izhajanja.
2. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) sodeluje pri financiranju izdajanja
znanstvenih periodičnih publikacij.
Periodične publikacije morajo biti opremljene po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Sloveniji.
3. člen
Ministrstvo sofinancira periodične publikacije z namenom, da se zniža njihova prodajna cena in tako omogoči
hitrejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj v slovenskem in mednarodnem prostoru.
4. člen
Ministrstvo od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscem člankov.
5. člen
Ministrstvo zbira prijave za sofinanciranje izdajanja
periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: prijave) na
podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
Periodične publikacije lahko prijavijo na razpis pravne
in fizične osebe, ki so registrirane za izdajanje periodičnih
publikacij (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
6. člen
Minister pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka razpisa,
izbora prijav in nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.
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8. člen
V javnem razpisu so objavljeni naslednji podatki:
1. ime in naslov ministrstva,
2. predmet razpisa,
3. orientacijska vrednost sofinanciranja,
4. oblika, rok in način oddaje prijav,
5. merila za izbiro prijav,
6. rok, v katerem bodo izdajatelji obveščeni o izboru in
sofinanciranju.
Ministrstvo izdajatelje že sofinanciranih periodičnih
publikacij obvesti, da je razpis objavljen.
9. člen
Izdajatelj se prijavi na razpis na predpisanem obrazcu.
Prijavnemu obrazcu mora izdajatelj priložiti:
1. uredniški program in utemeljitev, v čem je prijavljena periodična publikacija avtonomna glede na sorodne publikacije (ob prvi prijavi na razpis vsebinsko zasnovo periodične publikacije) ter opis recenzentskega postopka za
prispevke v periodični publikaciji,
2. seznam članov uredniškega odbora,
3. izvode tekočega letnika, če periodična publikacija v
letu prijave ni bila sofinancirana,
4. izbor člankov za številke v letu 1997 in rokopise
člankov za prvo številko, če izdajatelj prijavlja novo periodično publikacijo,
5. predračun tiskarne.
Prijavni obrazec mora vsebovati pisno izjavo izdajatelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za
evidence ministrstva oziroma sezname, določene s tem pravilnikom.
10. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem
obrazcu zaporedno številko prijave na razpis in datum prejema prijave na razpis. Kopijo potrjenega prijavnega obrazca
vrne izdajatelju po pošti v 15 dneh.
11. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je treba prijavo na javni
razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov,
obvesti izdajatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih
odpravi v roku 15 dni.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se sprejme
tudi vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin iz 9. člena tega
pravilnika, če je izdajatelj vlogi priložil izjavo, da jo bo
dopolnil najkasneje v 30 dneh po preteku roka za oddajo
prijave na razpis.
Če izdajatelj pomanjkljivosti v roku iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne odpravi, se šteje, da prijava ni
vložena. Priložena dokumentacija se vrne izdajatelju.

II. JAVNI RAZPIS

III. IZBOR UPRAVIČENCEV IN DOLOČITEV OBSEGA
SREDSTEV

7. člen
Ministrstvo objavi razpis za izbor in sofinanciranje periodičnih publikacij v Uradnem listu Republike Slovenije
vsako leto praviloma do 30. septembra za naslednje proračunsko leto.

12. člen
Če je prijava pravočasno vložena in popolna, jo uradna
oseba pošlje pristojnemu nacionalnemu koordinatorju. Če je
periodična publikacija interdisciplinarna, jo lahko pošlje v
ocenitev več nacionalnim koordinatorjem.
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Nacionalni koordinator pisno oceni naslednje:
– pomen periodične publikacije za razvoj znanstvene
vede in slovenske strokovne terminologije (pomen osrednjosti),
– vrednost periodične publikacije v mednarodnem prostoru (citiranost, indeksiranost, pridobivanje kakovostnih
publikacij v mednarodni izmenjavi, odprtost ter vpetost v
mednarodni prostor, objava člankov avtorjev iz tujine),
– raven recenzentskih meril za objavo člankov.
Nacionalni koordinator pripravi pisno oceno najpozneje v 30 dneh od prejema dokumentacije.
13. člen
Uradna oseba na podlagi ocene iz prejšnjega člena v
sodelovanju s pristojnimi področnimi sveti in strokovnim
telesom, ki ga določi minister, pripravi dva predloga prednostnih seznamov za sofinanciranje znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij:
A) periodične publikacije, ki imajo pretežno znanstveno vsebino in izpolnjujejo merila citiranosti, indeksiranosti,
mednarodne izmenjave,
B) periodične publikacije, ki ne sodijo v skupino A, so
pa osrednjega pomena za znanost in njeno razvojno aplikacijo v Sloveniji.
Periodične publikacije, ki so uvrščene na prednostna
seznama, morajo izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:
– ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih, veljavnih v Sloveniji,
– pisne recenzije znanstvenih člankov,
– ustrezno sestavljen uredniški odbor: znanstveniki in
strokovnjaki so iz vseh središč znanstvene vede,
– izvleček v tujem jeziku oziroma izvleček v slovenskem jeziku, če je članek napisan v tujem jeziku.
Prednost pri sofinanciranju imajo periodične publikacije, ki so sofinancirane tudi iz drugih virov.
14. člen
Dokončni seznam in višino sofinanciranja periodičnih
publikacij določi minister.
15. člen
Uradna oseba obvesti izdajatelje, vsakega posebej, o
rezultatih izbora prijav najkasneje v 120 dneh od zaključka
razpisa. Obvestilo o rezultatih izbora za prejemnike sredstev
vsebuje podatke o predmetu sofinanciranja in višini sredstev
ter predlog pogodbe.
16. člen
Izdajatelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev prijave. V svoji
zahtevi mora opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev. O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.
Postopek in način ponovne ocenitve prijave in priprave
predloga za sofinanciranje periodične publikacije določi minister.
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nalnega raziskovalnega programa in če sredstva sofinanciranja ne presegajo 1 milijon SIT na leto.
IV. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
18. člen
Ministrstvo sklene z izdajateljem periodične publikacije pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne
pravice in obveznosti.
Izdajatelj mora vrniti podpisano pogodbo v 15 dneh od
prejema obvestila iz 15. člena oziroma odločbe iz 16. člena
tega pravilnika, sicer ministrstvo odstopi od sklenitve pogodbe.
19. člen
Izdajatelj mora takoj obvestiti ministrstvo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti,
določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji bistveno drugačni od dogovorjenih,
minister odloči, ali se pogodba o sofinanciranju periodične
publikacije spremeni ali ministrstvo od nje odstopi in ali
mora izdajatelj ministrstvu vrniti izplačana sredstva.
V. SPREMLJANJE IZVAJANJA UREDNIŠKEGA
PROGRAMA IN IZDAJANJA PERIODIČNIH
PUBLIKACIJ
20. člen
Način spremljanja izvajanja uredniškega programa in
izdajanja periodičnih publikacij se določi v pogodbi. V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za izvajanje določil
pogodbe.
21. člen
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbeni predmet ni
izpolnjen skladno s pogodbo, lahko ministrstvo začasno
ustavi ali prekine izplačilo sredstev oziroma odstopi od pogodbe.
Če ministrstvo odstopi od pogodbe, ker izdajatelj ni
porabil sredstev v skladu s tem pravilnikom in pogodbo,
mora izdajatelj ministrstvu vrniti izplačana sredstva.
VI. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih in periodičnih publikacij (Uradni list RS, št.
5/95).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. novembra 1996.

17. člen
Minister lahko uvrsti v program sofinanciranja izjemoma tudi periodične publikacije zunaj razpisa po svoji presoji,
če oceni, da je to pomembno za uresničevanje ciljev nacio-

prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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3661.
Na podlagi četrtega odstavka 9. člena zakona o meroslovju (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno
napravo za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne pogoje, ki jih mora
izpolnjevati elektronska kontrolna naprava za nadzor nad
delovanjem igralnih avtomatov iz 54. člena in drugega odstavka 93. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95).
Meroslovni pogoji iz prejšnjega odstavka se označijo
skrajšano z oznako MPI-1/96.
2. člen
Elektronska kontrolna naprava za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov mora biti izvedena tako, da omogoča najmanj registracijo in shranjevanje podatkov o vseh vplačilih za udeležbo pri igri in izplačilih dobitkov ter podatke o
številu obratov ključa.
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– ime ali znak proizvajalca,
– serijska številka in leto proizvodnje,
– uradna oznaka merila.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno
napravo za izvajanje nadzora nad delovanjem igralnih avtomatov (Uradni list RS, št. 32/96).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-16/96
Ljubljana, dne 8. novembra 1996.
prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

3662.

3. člen
Registracija podatkov iz drugega člena tega pravilnika
se izvede z merjenjem števila napetostnih impulzov. Podatki
se hranijo kumulativno in mesečno. Elektronska kontrolna
naprava za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov mora
biti skonstruirana tako, da so hranjeni podatki dostopni le
pooblaščenim osebam.

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

4. člen
Območje merjenja števila impulzov mora biti najmanj
od 0 do 999999. Največje dopustno odstopanje izmerjenih
vrednosti je ± 0,1%. Največje dopustno odstopanje ure realnega časa je ± 0,025%. Temperaturno območje, za katerega
so predpisane meje dopustnih pogreškov, je od 15 °C do
40 °C.

1. člen
To navodilo določa način preskusa tipa in overitve
elektronske kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem
igralnih avtomatov iz 54. člena in drugega odstavka 93.
člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).
Meroslovno navodilo iz prejšnjega odstavka se označi
skrajšano z oznako MNI-1/96.

5. člen
Ohišje elektronske kontrolne naprave za nadzor nad
delovanjem igralnih avtomatov mora biti izvedeno tako, da
ga je mogoče zaščititi pred nepooblaščenim odpiranjem. Prav
tako mora biti na ohišju predviden prostor za uradno oznako
merila.

2. člen
K zahtevi za preskus in odobritev tipa elektronske kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
je treba priložiti:
1) uporabniško dokumentacijo, ki vsebuje:
a) splošne tehnične podatke,
b) opis delovanja naprave in morebitna opozorila,
c) navodila za montažo in električno priključitev naprave,
d) potrebno programsko opremo in navodilo za inštalacijo programske opreme,
e) navodilo za uporabo in vzdrževanje;
2) podatke o električnem delu naprave, ki vsebujejo:
a) blokovne sheme električnega dela naprave z opisom
delovanja,
b) električne vezalne sheme naprave in opis funkcij
posameznih podsklopov oziroma električnih elementov,
c) kosovni seznam,
d) montažni načrt,
e) specifikacijo vhodnih in izhodnih konektorjev,
vključno z neuporabljenimi;

6. člen
Predmet preskusa tipa in overitev so vsi programi, ki so
potrebni za delovanje elektronske kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov.
7. člen
Elektronska kontrolna naprava za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov mora biti izvedena tako, da omogoča identifikacijo uporabljenih programov pri overitvi.
8. člen
Na elektronski kontrolni napravi za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov morajo biti na vidnem mestu naslednji napisi in oznake:

NAVODILO
za preskus tipa in overitve elektronske kontrolne
naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
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3) podatke o vseh programih, ki so potrebni za delovanje elektronske kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem
igralnih avtomatov:
a) opis vseh programov:
– opis vseh programov z ustreznimi diagrami poteka in
opisom vseh funkcij posameznih programskih delov ali modulov,
– opis podatkovnih struktur in uporabljenih parametrov,
– podrobni opis podatkovnih komunikacij s seznamom
in namenom vseh ukazov in podatkov, ki se lahko izmenjujejo,
– pomen vseh kod, ki opisujejo napake,
– način zaščite programske opreme;
b) seznam vseh programov s pripadajočimi podatki o
identifikaciji za potrebe overitev;
c) pisno izjavo vložnika, da programski del elektronske
kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov, vsebovan v seznamu programov, zahtevanim pod
točko 3.b, ne opravlja nobenih drugih funkcij, razen tistih, ki
jih vsebuje opis, zahtevan v točki 3.a;
d) navodila za identifikacijo in preverbo posameznih
programov (iz seznama, zahtevanega v točki 3.b) pri overitvi;
e) opis spremenljivih elektronskih komponent (FPLA);
4) opis in načrt mehanske konstrukcije;
5) dvojni set epromov oziroma drugih sorodnih uporabljenih elektronskih elementov ali modulov z naloženim programom, ki se navezuje na seznam, zahtevan pod točko 3.b;
6) opis vseh nastavitev (električnih in programskih);
7) opis možnosti za preskušanje pri overitvi;
8) fotografijo elektronske kontrolne naprave za nadzor
nad delovanjem igralnih avtomatov (9 x 12 cm) s pripadajočim negativom;
9) druge dokumente ali informacije, če so potrebne za
izvedbo tipskega preskusa.
K vlogi se lahko priložijo že pridobljeni certifikati ali
poročila o opravljenih preskusih.
Dokumentacija mora biti vložena v dveh izvodih.
3. člen
Za preskus tipa je treba predložiti dve elektronski kontrolni napravi za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov
obravnavanega tipa in navesti, ali je to prototip ali serijsko
proizveden vzorec.
4. člen
Pri preskusu tipa merila je treba preveriti, ali elektronska kontrolna naprava za nadzor nad delovanjem igralnih
avtomatov po svoji izvedbi ustreza zahtevam MPI-1/96.
5. člen
Preskus delovanja elektronske kontrolne naprave za
nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov v skladu s specifikacijami proizvajalca in MPI-1/96 se izvede pri temperaturi 22 °C ± 5 °C.
6. člen
Med izvedbo temperaturnega testa v skladu s priporočeno metodo 1 in stopnjo zahtevnosti 1.1 v prilogi, ki je
sestavni del tega navodila, mora elektronska kontrolna na-
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prava za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov v vseh
svojih funkcijah delovati v skladu z MPI-1/96 in specifikacijami proizvajalca.
Po izvedbi temperaturnega testa v skladu s priporočeno
metodo 1 in stopnjo zahtevnosti 1.2 v prilogi, ki je sestavni
del tega navodila, se podatki, hranjeni v elektronski kontrolni napravi za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov, ne
smejo spremeniti.
Po izvedbi temperaturnega testa v skladu s priporočeno
metodo 2 in stopnjo zahtevnosti 2.1 v prilogi, ki je sestavni
del tega navodila, se podatki, hranjeni v elektronski kontrolni napravi za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov, ne
smejo spremeniti.
7. člen
Pri spreminjanju izmenične napajalne napetosti v mejah od U + 10% do U - 15% mora elektronska kontrolna
naprava nom
za nadzor nadnomdelovanjem igralnih avtomatov v
vseh svojih funkcijah delovati v skladu z MPI-1/96 in specifikacijami proizvajalca.
Če je elektronska kontrolna naprava za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov predvidena za priključitev na
enosmerno napajalno napetost, pri spreminjanju napajalne
napetosti od zgornje meje, kjer električno vezje elektronske
kontrolne naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov samodejno detektira povišanje napajalne napetosti,
do spodnje meje, kjer električno vezje elektronske kontrolne
naprave za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov samodejno detektira znižanje napajalne napetosti, mora le-ta v
vseh svojih funkcijah delovati v skladu s specifikacijami
proizvajalca in MPI-1/96.
Vsebina podatkov, hranjenih v elektronski kontrolni
napravi za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov, ne
sme biti odvisna od vpliva naslednjih električnih testov:
A) Motnje na električnem omrežju
1. Prekinitve na električnem omrežju: Na omrežni napetosti frekvence 50 Hz in nazivne napetosti z efektivno
vrednostjo 220 V se izvedejo naslednje prekinitve:
– amplituda se zmanjša na 0 V za neomejen čas,
– amplituda se zmanjša na 50% nazivne vrednosti za
neomejen čas.
2. Impulzne motnje na omrežju: izvede se test v skladu
s priporočeno metodo 3 in stopnjo zahtevnosti 3.1, ki sta
podani v prilogi, ki je sestavni del tega navodila.
3. Vlaki hitrih impulzov: izvede se test v skladu s priporočeno metodo 4 in stopnjo zahtevnosti 4.1, ki sta podani
v prilogi, ki je sestavni del tega navodila. Test se izvede
posebej na napajalnih linijah in signalnih vhodno/izhodnih
priključkih.
B) Elektrostatična praznitev
V skladu s priporočeno metodo 5 in stopnjama zahtevnosti, ki so podane v prilogi, ki je sestavni del tega navodila,
se izvedejo direktne in indirektne elektrostatične praznitve.
Naboj električne praznitve ne sme presegati 1.2 C.
C) Visokofrekvenčno elektromagnetno polje
Izvede se test v skladu s priporočeno metodo 6 in
stopnjama zahtevnosti 6.1 in 6.2, navedenimi v prilogi, ki je
sestavni del tega navodila.
8. člen
Pri preskusu programske opreme se preveri, ali ustreza
MPI-1/96.
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9. člen
Zapisnik o preskusu tipa mora vsebovati podatke o
vložniku zahteve za preskus in odobritev tipa, o vzorcu
merila, kraju in pogojih okolja ter času preskušanja, o preskusni metodi, uporabljeni merilni in drugi opremi, rezultate
preskusov in ustrezne sklepe, navodila o namestitvi uradne
oznake, podatke o osebi, ki je preskus izvajala, skupnem
številu strani zapisnika, datumu odobritve tipa ter podatke o
osebi, ki je zapisnik odobrila.
10. člen
Pri overitvi elektronske kontrolne naprave za nadzor
nad delovanjem igralnih avtomatov se ugotovi skladnost
naprave z odobrenim tipom, izvede funkcionalni pregled
delovanja v skladu s specifikacijami proizvajalca in preskus
točnosti v skladu z MPI-1/96 ter namesti letna oznaka v
obliki nalepke.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za preskus tipa in overitve elektronske kontrolne naprave za izvajanje nadzora nad delovanjem igralnih avtomatov
(Uradni list RS, št. 32/96).
12. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-17/96
Ljubljana, dne 8. novembra 1996.
prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
Priloga
Priporočene metode
Metoda 1: 2. poglavje standarda IEC Publication 68-2-2,
Stopnja zahtevnosti 1.1: 40 °C, 16 h,
Stopnja zahtevnosti 1.2: 70 °C, 1 h;
Metoda 2: 2. poglavje standarda IEC Publication 68-2-1,
Stopnja zahtevnosti 2.1: -10 °C, 1 h;
Metoda 3: Standard IEC 1000-4-5,
Stopnja zahtevnosti 3.1: 1. stopnja v 5. poglavju
standarda;
Metoda 4: Standard IEC 1000-4-4,
Stopnja zahtevnosti 4.1: 2. stopnja v 5. poglavju
standarda;
Metoda 5: Standard EN 60801-2,
Stopnja zahtevnosti 5.1: 3. stopnja za direktne in
4. stopnja za indirektne praznitve v 5. poglavju
standarda;
Metoda 6: Standard IEC 1000-4-3,
Stopnja zahtevnosti 6.1: v frekvenčnem območju
od 30 MHz do 500 MHz se uvede polje s poljsko
jakostjo 3 V/m (50-odstotna amplitudna modulacija z 1 kHz signalom sinusne oblike),
Stopnja zahtevnosti 6.2: v frekvenčnem območju
od 500 MHz do 1 GHz se uvede polje s poljsko
jakostjo 1 V/m (50-odstotna amplitudna modulacija z 1 kHz signalom sinusne oblike).

Št. 66 – 22. XI. 1996

USTAVNO SODIŠČE
3663.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Darka Zupana iz Velenja, ki ga zastopa
Ervin Dokič, odvetnik v Piranu, na seji dne 24. oktobra 1996
o d l o č i l o:
Določba 177. člena zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94) ni v neskladju s konvencijo o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni
list RS, št. 33/94) in z ustavo.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnik zatrjuje, da je določba 177. člena zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 – v nadaljevanju: ZKP) v nasprotju s 6. členom evropske konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni
list RS, št. 33/94 – v nadaljevanju: EKČP) in v nasprotju z
določbo 2. člena ustave, ker dopušča odločanje preiskovalnega sodnika in izvenobravnavnega senata glede predlogov
strank za opravljanje preiskovalnih dejanj. Meni namreč, da
določba 6. člena EKČP ne daje sodišču možnosti, da odloča
oziroma arbitrira glede izvajanja dokazov, temveč mu nalaga, da izvede dokaze, ki so v prid obdolžencu.
2. Državni zbor v svojem odgovoru z dne 6. 6. 1995
navaja, da določbi 177. člena ZKP nista v nasprotju z ustavo
in s 6. členom EKČP. Nanašata se namreč na preiskavo, v
kateri je izvedba dokazov omejena na namene, opredeljene v
drugem odstavku 167. člena ZKP, pri čemer to velja enako
za obe stranki v postopku, kot tudi za oškodovanca. Določbe
tretjega odstavka 6. člena EKČP, vključno s točko d, ki
določa, da ima obdolženec pravico, da zaslišuje oziroma
zahteva zaslišanje prič v njegovo korist pod enakimi pogoji,
kot veljajo za obtežilne priče, pa se nanašajo na celoten
kazenski postopek. Teh pravic ZKP tudi v postopku preiskave v skladu z njenim namenom ne odreka, pri čemer je
zagotovljeno tudi odločanje izvenobravnavnega senata v primerih, ko se preiskovalni sodnik s predlogom ne strinja. Na
glavni obravnavi pa lahko obdolženec tudi že zavrnjene
predloge ponovi, ZKP pa mu zagotavlja izvedbo vseh dokazov, pomembnih za pravilno razsojo (drugi in četrti odstavek
329. člena) ter varstvo njegovih pravic in položaja, ki presega temeljne garancije, določene v EKČP (npr. 181. in 183.
člen).
B)
3. Pobudnik ob vložitvi pobude izkazuje pravni interes
v smislu 24. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) s svojim položajem
obdolženca v kazenski zadevi št. Kpr 414/95, ki se vodi pred
Okrožnim sodiščem v Kopru, ter z dejstvom, da je na zaslišanju priče pred preiskovalnim sodnikom po svojem zagovorniku zahteval soočenje s pričo, pa o njegovem predlogu
preiskovalni sodnik ni odločil.
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4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. S 6. členom EKČP so opredeljene pravice in svoboščine, ki posamezniku zagotavljajo ustrezno pravno varstvo v kazenskem in drugih pravnih postopkih. Poudarek je
na procesnih jamstvih, ki jih imajo osebe, obdolžene kaznivih dejanj. Jamstva iz 6. člena naj bi posamezniku nasproti
državi kot bistveno močnejši stranki v sporu zagotavljala vse
tiste pravice in možnosti, ki mu zagotavljajo pošten in zakonit kazenski postopek ter vsestransko pripravo in izvedbo
njegove obrambe.
6. V tem smislu vsebuje prvi odstavek 6. člena splošno
pravico vsakogar do poštenega in javnega sojenja na sodišču
v razumnem roku. Pojma “pošten postopek” EKČP sicer ne
opredeljuje, pač pa v naslednjih dveh odstavkih našteva
specifične pravice, ki predstavljajo osnovne prvine te splošne določbe. V drugem odstavku je vsebovano načelo o
domnevi nedolžnosti. V tretjem odstavku so naštete minimalne pravice, ki jih mora imeti oseba, obdolžena kaznivega
dejanja, in ki štejejo predvsem za merilo poštenega postopka
in ne kot kategorija zase. Opredelitev “minimalne pravice”
jasno določa, da pravice, ki gredo obdolžencu, z naštetimi
pravicami niso izčrpane, odločitev o tem, ali konkretni kazenski postopek ustreza standardu iz prvega odstavka, pa je
odvisna od presoje postopka kot celote.
7. Med minimalnimi pravicami, ki jih mora imeti oseba, ki je obdolžena kaznivega dejanja, je navedena pravica
obdolženca, da “zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, kot veljajo za obremenilne
priče”. Po navedbah pobudnika naj bi bil 177. člen ZKP s to
pravico v nasprotju. Z navedeno opredelitvijo v EKČP je
dokaznopravno pravilo, ki se nanaša na zasliševanje prič,
postalo temeljni institut zakonitega in pravičnega (poštenega) postopka, ki so ga dolžne pri urejanju kazenskega postopka in tam določenih dokaznih pravil upoštevati ustave in
zakonodaje vseh držav podpisnic EKČP.
8. Evropska komisija za človekove pravice v svojih
mnenjih in odločitvah zastopa stališče, da je namen točke (d)
tretjega odstavka 6. člena EKČP zagotoviti glede navzočnosti in zaslišanja prič v kazenskem postopku enakost med
obrambo in obtožbo (Dec. Adm. Com. Ap. 8375/78, 16
March 1981) oziroma postaviti obdolženo osebo glede možnosti zaslišanja prič v enak položaj z obtožbo (Dec. Adm.
Com. Ap. 1134/61, 19 December 1961). Komisija nadalje
poudarja, da določba obdolženi osebi ne daje neomejenih
možnosti, da pokliče priče (Dec. Adm. Com. Ap. 8375/78,
16 March 1981), oziroma da doseže navzočnost prav vsake
osebe in še posebej tistega, ki ni v takšnem položaju, da bi s
svojim pričanjem pomagal pri ugotavljanju resnice (Dec.
Adm. Com. Ap. 617/59, 19 December 1960). Ob upoštevanju določb EKČP in še posebej načela enakosti iz točke (d)
tretjega odstavka 6. člena so pristojna sodišča prosta pri
odločitvi, ali je verjetno, da bi zaslišanje priče obrambe
pomagalo pri ugotavljanju resnice. Če ne, lahko sodišče
zaslišanje takšne priče odkloni (Dec. Adm. Com. Ap.
8375/87, 16 March 1981). Obravnavana določba torej ne
pomeni, da nacionalno pravo ne more določiti pogojev za
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pristop in zaslišanje prič, vendar le z določitvijo enakih
pogojev za priče obtožbe in priče obrambe (Dec. Adm. Com.
Ap. 753/60, 5 August 1960). Določba ne prepoveduje sodišču, da odkloni zaslišanje oseb, ki ne morejo biti “razbremenilne priče” v pomenu iste točke (d) tretjega odstavka 6.
člena EKČP (Dec. Adm. Com. Ap. 753/60, 5 August 1960).
9. Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Engel in drugi, vsebinsko enako kot v kasnejših zadevah Bricmont in Vidal, ugotavlja, da “obravnavana določba 6. člena
EKČP ne zahteva navzočnosti in zaslišanja vsake priče na
strani obdolženega”. Njen osnovni cilj, opredeljen z besedami “pod enakimi pogoji”, je polna “enakost orožij” v zadevi.
S tem pridržkom prepušča pristojnim državnim oblastem, da
odločijo glede pomembnosti predlaganega dokaza v tolikšni
meri, kot je to še združljivo s konceptom poštenega postopka, ki je vodilo celotnega 6. člena EKČP (Case of Engel and
others, Judg. Court, 8 June 1976, Publ. Court A, Vol 22;
Case Bricmont v. Belgium, Judg. Court, 7 July 1989, Publ.
Court A, Vol.158; Case of Vidal v. Belgium, Judg. Court, 22
April 1992, Publ. Court A, Vol 235-B). Tako sme sodišče
npr. zavrniti dokazni predlog, če je nadaljnje izvajanje dokazov zaradi jasnosti zadeve odveč, če je dejstvo, ki naj bi se
dokazovalo, že dokazano ali brez pomena za zadevo, če je
dokazno sredstvo neprimerno ali nedosegljivo ali če je bil
predlog dan zaradi zavlačevanja postopka.
10. Pravica do izvedbe dokazov v obdolženčevo korist
je torej po navedenem bistven element pravice do poštenega
sojenja. Vendar ta pravica ni absolutna. Pošten postopek
zahteva, da sodišče ne gre mimo dokazov, ki jih je predlagala obramba, pri čemer je sodišče v okviru zahteve EKČP po
poštenem sojenju in v skladu z nacionalno zakonodajo, ki in
kolikor predpisuje način in postopek dokazovanja, upravičeno s mo presojati, ali je nek dokaz bistven v zadevi.
11. Izpodbijani 177. člen sodi v XVI. poglavje ZKP, ki
ureja postopek preiskave. V preiskavi se zbirajo dokazi in
podatki, ki so potrebi za odločitev, ali naj se vloži obtožnica
ali ustavi postopek, dokazi, za katere je nevarnost, da jih na
glavni obravnavi ne bo mogoče ponoviti, ali da bi bila njihova izvedba zvezana s težavami, kot tudi drugi dokazi, ki
utegnejo biti koristni za postopek in je glede na okoliščine
smotrno, da se izvedejo (drugi odstavek 167. člena). Ko je
izdan sklep o preiskavi, opravlja preiskovalni sodnik preiskovalna dejanja po predlogih stank ter tista dejanja, ki se
mu zdijo potrebna za uspešno izvedbo postopka (176. člen).
12. Izpodbijani 177. člen nadgrajuje določbo 176. člena
s tem, da izrecno navede, kdo lahko predlaga preiskovalnemu sodniku izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj (stranke in oškodovanec) in ukrepanje sodnika v primeru, če se s
predlogom strank ne strinja (zahteva odločitev senata). Preiskovalni sodnik po navedenih določbah opravlja v okviru
namenov iz drugega odstavka 167. člena praviloma tista
preiskovalna dejanja, ki jih predlagajo stranke – tožilec,
obdolženec in oškodovanec. Če se z dokaznim predlogom ne
strinja, predloga strank ne more zavrniti, temveč mora zahtevati odločitev izvenobravnavnega senata.
13. Po ZKP 1977 je imel javni tožilec določeno prednost pred obdolžencem, ker je bil preiskovalni sodnik dolžan
zahtevati odločitev senata samo, če se ni strinjal z dokaznim
predlogom tožilstva, medtem ko je o dokaznem predlogu
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obdolženca in njegovega zagovornika lahko odločil sam.
Odločitev preiskovalnega sodnika je bila v tem primeru neformalna in dokončna. Predlagatelj ZKP 1994 spremembo
navedene določbe v smislu sedanje ureditve obrazlaga z
zahtevo po večji kontradiktornosti v fazi preiskave, ki je kot
načelo vgrajena med temeljna načela kazenskega postopka v
16. členu ZKP. Po tej določbi imata obdolženec in tožilec
načeloma položaj enakopravnih strank, obdolženec pa ima
pravico navajati dejstva in predlagati dokaze, ki so mu v
korist.
14. Ustavno sodišče ugotavlja, da navedena zakonska
ureditev izpolnjuje zahtevo EKČP glede “enakosti orožij”
obtožbe in obrambe v preiskavi, s tem ko zagotavlja izvedbo
dokazov v obdolženčevo korist ob enakih pogojih, kot veljajo za tiste, ki ga obremenjujejo.
15. Izpodbijani 177. člen ZKP tudi ne krši EKČP s
samim dejstvom, da prepušča odločanje o dokaznih predlogih strank preiskovalnemu sodniku oziroma izvenobravnavnemu senatu. Po določbi točke (d) tretjega odstavka 6. člena
EKČP se ne zahteva, da bi moralo sodišče izvesti prav vsak
dokaz, ki ga je predlagala obramba. Zato je pobudnikova
razlaga pravice do izvajanja dokazov kot absolutne pravice
nepravilna, saj presega jamstva, ki jih zagotavlja obdolžencu
EKČP. Tudi v popolnoma adversarnem (kontradiktornem)
modelu kazenskega postopka lahko sodnik zavrne izvedbo
imaterialnega dokaza, to je dokaza, ki po njegovi presoji
obrambi ne more koristiti preprosto zato, ker ni bistven.
16. Seveda pa tudi neomejeno “arbitriranje” preiskovalnega sodnika oziroma senata ni dopustno, saj mora biti
vseskozi izpolnjena temeljna zahteva 6. člena EKČP glede
zagotavljanja poštenega postopka. Gre torej za vprašanje, ali
poleg splošnega pravila o tem, da mora biti zagotovljena
procesna enakost med tožilstvom in obrambo v fazi preiskave, obstajajo še kakšna procesna merila, ki bi podrobneje
opredeljevala, kdaj mora preiskovalni sodnik (oziroma izvenobravnavni senat) ugoditi dokaznemu predlogu stranke.
17. Na podlagi ustave obdolženčeve pravice do izvajanja dokazov ni mogoče razumeti tako, kot jo razume pobudnik, to je absolutno. Po določbi tretje alinee 29. člena ustave,
ki opredeljuje pravna jamstva v kazenskem postopku, mora
biti “vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, ob popolni
enakopravnosti zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo
korist”. Ustavno sodišče je v odločbah o ustavnih pritožbah
št. Up 13/94 z dne 8. 6. 1995 in št. Up 34/93 z dne 8. 6. 1995
(v zbirki OdlUS: IV, 128 in IV, 129) že zavzelo stališče, da
citirane ustavne določbe ne gre razlagati tako, da bi sodišče
moralo izvesti prav vsak dokazni predlog obrambe.
18. Besedna zveza “v njegovo korist” vsebuje merila
pravne relevantnosti dokaza: dokaz, ki ni pravno relevanten,
je brezpredmeten in zato ne more biti v “obdolženčevo korist”. Ustava gotovo ni merila na vsakršno korist, na primer
na korist, ki bi jo obdolženec v fazi preiskave imel od neupravičenega zavlačevanja postopka. Pravna relevantnost dokaza bo v večini primerov materialnopravno vprašanje. Okvir materialnopravne relevantnosti, torej meril o tem, kaj je
za konkreten postopek bistveno in kaj ne, je v fazi preiskave
odvisen od tožilčeve zahteve za preiskavo in od sklepa o
uvedbi preiskave, ki ga izda preiskovalni sodnik. Opredeli-
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tve kaznivih dejanj v teh dveh aktih kažejo na specifične
elemente (znake) specifičnih kaznivih dejanj, kakor so ta
opredeljena v materialnem kazenskem zakonu. Vse, kar tako
ali drugače izpodbija protipravnost ali kazensko odgovornost oziroma kaže na to, da ni dejstev, ki bi odgovarjala
posameznemu elementu (znaku) iz opredelitve kaznivega
dejanja, ki je predmet preiskave, je relevantno. Stranki (državni tožilec in obdolženec) imata v fazi preiskave pravico
preiskovalnemu sodniku in izvenobravnavnemu senatu dokazovati, da je neko dejstvo bistveno ali vsaj relevantno v
luči materialnega prava. Ustava sicer omenja samo obdolženca, toda če je govor o enakosti strank v postopku, potem
ta pravica velja tudi za tožilca.
19. Vendar tisto, kar je v korist obdolženca, ni nujno
omejeno samo na materialnopravna vprašanja. Obramba ima
lahko ustavnopravno upravičen procesni interes dokazati, da
je obdolženec na primer zaradi duševne bolezni procesno
nesposoben po določbi 179. člena ZKP. V tem primeru bodo
merila tistega, kar je v korist obrambe, procesnopravna, na
primer to, da zaradi duševne bolezni obdolženec ni sposoben
razumeti narave obtožbe ali sodelovati pri svoji obrambi.
Ker je za učinkovito obrambo potrebno, da obdolženec pri
svoji obrambi aktivno sodeluje, je tudi v taki situaciji gotovo
v njegovo korist, če se preiskava prekine.
20. Prvo presojo vprašanja, kaj je v korist obdolženca,
opravi seveda najprej obramba sama. Preiskovalni sodnik je
sicer po oficialnem načelu in instrukcijski maksimi dolžan
raziskati vse pravnorelevantne vidike zadeve. Če bo temu v
celoti zadostil, niti tožilec niti obramba ne bosta imela interesa dajati dodatnih dokaznih predlogov. Toda vsaj glede
obrambe ustava zahteva, da mora biti obdolžencu zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist. Če torej obramba
meni, da je preiskovalni sodnik spregledal dokaz, ki bi –
upoštevaje okvire, ki jih določa zakonsko predpisani namen
preiskave kot posebne faze kazenskega postopka – lahko bil
v korist obdolženca, ima pravico zahtevati, da se tak dokaz
izvede. V tem smislu je določba 177. člena ZKP ustavnopravno sprejemljiva.
21. Zastavlja se nadaljnje vprašanje, ali je določba 177.
člena zadostna. Izvzemši proceduralne določbe namreč ne
opredeljuje dokaznopravnih pravil o relevantnosti predlaganih dokazov. Določba drugega stavka prvega odstavka 167.
člena le v proceduralnem pogledu določa, da v primeru, če se
preiskovalni sodnik ne strinja s predlogom strank, naj se
opravi posamezno preiskovalno dejanje (da se torej izvede
predlagani dokaz), zahteva, naj o tem odloči senat. Norma
torej ne vsebuje usmerjevalnih določb, ki bi pri dokazovanju
vezale preiskovalnega sodnika. Glede dejstev, ki jih zatrjujeta obe stranki, je zadostna usmeritev že materialna kvalifikacija posameznega kaznivega dejanja. Dejstva, ki jih stranki
zatrjujeta, se morajo nanašati na zakonite znake kaznivega
dejanja oziroma na indice, na podlagi katerih je mogoče
sklepati na obstoj zakonitih znakov kaznivega dejanja ter
druge pogoje kaznivosti. Za odločanje o tem, katere dokaze
naj preiskovalni sodnik izvede, pa takih materialnih usmeritev v ZKP ni.
22. Po oceni ustavnega sodišča je meritorni kriterij za
presojo preiskovalnega sodnika, katere dokaze naj izvaja, v
zadostni meri vgrajen v (ostale) procesne določbe ZKP.
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23. Obe stranki (državni tožilec in obdolženec) imata
na podlagi 16. člena ZKP položaj enakopravnih strank in s
tem iste procesne pravice. Tako imata obe stranki pravico, da
v teku preiskave dajeta preiskovalnemu sodniku predloge za
posamezna preiskovalna dejanja, od katerih pričekujeta koristi za interese, ki jih zastopata. Obdolžencu je z določbo
drugega odstavka 5. člena ZKP še posebej zagotovljena pravica, da se izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki ga obremenjujejo, in da navede vsa dejstva in dokaze, ki so mu v korist.
Te zakonske določbe v zadostni meri uveljavljajo ustavno
pravico do obrambe iz druge alinee 29. člena ustave in
pravilo iz četrte alinee istega člena ustave, da je obdolžencu
zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist.
24. V 18. členu pa ZKP določa, da imajo sodišča in
državni organi, ki sodelujejo v kazenskem postopku, pravico, da presojajo, ali je podano kakšno dejstvo ali ne, in da
niso vezani na nobena dokazna pravila in ne z njimi omejeni.
Načelo proste presoje dokazov je torej izhodišče za ugotavljanje pravnorelevantnih dejstev, poleg tega pa tudi podlaga
za presojo, katere dokaze naj sodišče še izvede. Prosta presoja dokazov ni arbitriranje, podrobnejša pravila o tem, kateri
dokaz je pravno relevanten, pa bi pripeljala do vezanosti
sodišča na dokazna pravila, do abstraktnega vrednotenja dokazov s strani zakonodajalca in do formalne resnice.
25. Upoštevati je treba, da se določba 177. člena ZKP,
kot pravilno opozarja udeleženec, nanaša na preiskavo kot
prvo fazo rednega kazenskega postopka. Preiskava se začne
zoper osebo, če obstoji utemeljen sum, da je storila kaznivo
dejanje (določba prvega odstavka 167. člena ZKP), njen
namen pa je – poleg zbiranja tistih dokazov, za katere je
nevarnost, da jih na glavni obravnavi ne bo mogoče ponoviti
ali da bi bila njihova izvedba zvezana s težavami – zlasti
zbiranje dokazov in podatkov, potrebnih za odločitev, ali naj
se vloži obtožnica ali ustavi postopek (drugi odstavek 167.
člena). Kot izhaja iz zakonskih določb o obtožnici, zlasti iz
določbe četrte alinee prvega odstavka 277. člena ZKP, mora
obtožnica temeljiti na utemeljenem sumu, da je obdolženec
storil kaznivo dejanje, ki je predmet obtožbe. Preiskava kot
posebna faza kazenskega postopka je torej namenjena ugotavljanju pravno relevantnih dejstev (zlasti zakonitih znakov
kaznivega dejanja in dejstev, pomembnih za obstoj kazenske
odgovornosti), ki pa morajo biti izkazana do stopnje utemeljenega suma. Osnovni elementi cilja preiskave pa napotujejo tako na obseg preiskave kot tudi na opredelitev koristi, ki
jo obdolženec v preiskavi (lahko) zasleduje. Ker se v preiskavi šele iščejo in zbirajo dokazi in dejstva, da bi se razjasnilo stanje stvari, ki je potrebno za nadaljnji stadij postopka, to je za vložitev obtožbe in glavno obravnavo, je
razumljivo, da se v tej fazi postopka zahteva manj strog
kriterij glede količine in kakovosti dokazov. Preiskovalni
sodnik nosi odgovornost za to, da se izpolni namen preiskave, s tem da upošteva potrebe celotnega postopka, predhodnega in glavnega. Kateri dokazi in podatki so nujno potrebni, da se lahko odloči o tem, ali bo vložena obtožnica ali
postopek ustavljen, pa je dejansko vprašanje v vsakem posameznem primeru.
26. Glede na navedeno je ustavno sodišče odločilo, da je
izpodbijana zakonska ureditev skladna ne le z ratificirano mednarodno konvencijo, temveč tudi z ustavo, zato je neutemeljena
tudi nadaljnja trditev pobudnika, da je izpodbijana zakonska
določba v nasprotju z načelom pravne države iz 2. člena ustave.
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C)
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj,
dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze
Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval dr. Boštjan M.
Zupančič, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-27/95-9
Ljubljana, dne 24. oktobra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

3664.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo podjetja Butan Plin p.o.,
Ljubljana, ki ga zastopa v.d. direktorja Franc Vidmar, na seji
dne 7. novembra 1996
o d l o č i l o:
1. Pobuda za oceno ustavnosti sklepa vlade št.
380-05/93-3/25-8 z dne 22. junija 1995 o odklonitvi izvzetja
utekočinjenega naftnega plina iz soglasja k cenam naftnih
derivatov se zavrže.
2. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
(Uradni list RS, št. 23/95) in soglasje k ceni utekočinjenega
naftnega plina v jeklenkah (Uradni list RS, št. 28/95) nista
bila v neskladju z zakonom.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnik očita omenjenim aktom, da so bili sprejeti
v nasprotju z zakonom in ustavo, ker omejujejo oziroma so
omejevali svobodo gospodarske pobude (74. člen ustave) in
nasprotujejo načelu o prostem oblikovanju cen (1. člen zakona o cenah, Uradni list RS, št. 1/91 – v nadaljevanju: ZOC),
pri čemer pa da niso podani pogoji iz 5. člena tega zakona,
temveč da so, nasprotno, podani razlogi za izločitev utekočinjenega naftnega plina iz določanja cen po tretjem odstavku
4. člena istega zakona.
2. Pobudnik predlaga, naj ustavno sodišče vse tri izpodbijane akte, kolikor govore o ceni utekočinjenega naftnega plina, razveljavi, vladi pa naloži, da ponovno razpravlja o
ekonomski upravičenosti oziroma razlogih za izvzetje cene
utekočinjenega naftnega plina iz režima določanja cen.
3. Vlada na pobudo ni odgovorila.
B)
4. V postopku za preizkus pobude je ustavno sodišče
najprej ugotovilo, da niso izpolnjeni procesni pogoji za pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa vlade z dne
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22. 6. 1995. Ta sklep namreč niti po vsebini niti formalno ni
predpis oziroma splošni akt: ne vsebuje abstraktnih pravnih
pravil in ne pomeni pravnega vira, tudi objavljen ni bil (154.
člen ustave). Zato je bilo treba pobudo za oceno njegove
ustavnosti oziroma zakonitosti zavreči.
5. Glede preostalih dveh izpodbijanih aktov pa je ustavno sodišče ugotovilo, da so procesni pogoji iz zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) izpolnjeni. Oba
predpisa sta sicer pred odločanjem nehala veljati, a sta bila
nadomeščena z novimi ukrepi določanja cen utekočinjenega
naftnega plina, zaradi česar je v skladu s 47. členom zakona
o ustavnem sodišču treba ugotoviti, ali sta bila v skladu z
ustavo in zakoni. Pobudo je torej sprejelo in nadaljevalo z
odločanjem o stvari sami.
6. Z zakonom o cenah je zakonodajalec predvidel možnosti oblastvenega poseganja v prosto oblikovanje cen. Med
drugim je uzakonil tri vrste ukrepa določitve cen: predpisovanje najvišje cene, predpisovanje načina oblikovanja cen in
predpisovanje obvezne pridobitve soglasja k cenam (3. do 5.
člen).
7. Že z zakonom samim (prvi odstavek 4. člena) so cene
proizvodov nekaterih dejavnosti, med njimi tudi proizvodnje
in prometa z naftnimi derivati, kamor sodi tudi utekočinjen
naftni plin, postavljene pod ukrep obvezne pridobitve soglasja vlade.
8. Sicer pa je uporaba uzakonjenih možnih ukrepov
določitve cen prepuščena vladi kot najvišjemu organu izvršilne oblasti. Ta lahko iz ekonomskih razlogov proizvode in
storitve, katerih cene že zakon sam postavlja pod ukrep
pridobitve soglasja, izvzame; nasprotno pa lahko ukrep določitve cen za posamezne pomembnejše proizvode in storitve predpiše, če nastanejo hude motnje na trgu in pri gibanju
cen teh proizvodov in storitev ali pa zaradi preprečitve monopolnega ali temu podobnega oblikovanja cen.
9. S pravkar navedenimi izrazi oziroma definicijami je
zakonodajalec posredno izrazil namen, zaradi katerega je
uzakonil ukrep oziroma možnosti ukrepanja pri oblikovanju
cen. Hkrati je z njimi določil meje zakonitemu uporabljanju
uzakonjenih ukrepov. Zakonodajalčev namen je v jedru jasen, meje, ki jih navedeni izrazi in definicije postavljajo, pa
nujno zabrisane; utemeljenost uporabe ukrepov v posameznem primeru se izmika pravni presoji, saj so argumenti zanjo
v makroekonomski in mikroekonomski politiki, ki uravnava
celotno družbeno gospodarstvo in vključuje elemente predvidevanja; posamičnega ukrepa ni mogoče presojati iztrgano, temveč le kot del organske celote položaja in razvojnih
teženj gospodarstva.
10. Zaradi narave stvari je torej zakonodajalec na tem
področju prepustil izvršilni oblasti široko polje lastne presoje. Ustavno sodišče se pri presoji ustavnosti in zakonitosti
takega ukrepa omejuje na vprašanja: ali ukrep ni v nasprotju
z namenom zakonskega pooblastila, ali pooblastilo ni zlorabljeno, ali breme ukrepa ni v nerazumnem nesorazmerju z
učinki, ki naj jih doseže, ali ni ukrep sprejet na nezakonit
način in ali z njim ni kršen kak drug zakon.
11. Takih kršitev v obravnavanem primeru ni bilo. Utekočinjen naftni plin je že zakonodajalec (prvi odstavek 4.
člena ZOC) razglasil za proizvod, katerega cena sodi pod
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ukrep določitve. Ni v neskladju z zakonom, če vlada, ki je po
zakonu pooblaščena dajati (ali odreči) soglasje k ceni tega
proizvoda, ta ukrep kombinira še s preostalima ukrepoma iz
3. člena istega zakona, dokler gre le za administrativno omejevanje nadaljnje rasti cene proizvoda iz 4. člena, pri čemer
je vsebina vedno enaka: administrativno določanje, kolikšna
sme biti cena proizvoda. Kršitve kakšnega drugega zakona,
mimo zakona o cenah, tudi pobudnik ne navaja. Tudi ne
zatrjuje neskladja tega zakona z ustavo – in takega neskladja
v mejah obravnavanega primera tudi ustavno sodišče ne
vidi. Večje ali manjše upravičenosti in primernosti izpodbijanih uredb z ekonomskega stališča, glede na ekonomske
učinke, ki naj jih dosežeta, pa ustavno sodišče ni pristojno
ocenjevati.
C)
12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
47. in 25. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki mag. Matevž Krivic,
mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Št. U-I-128/95
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

3665.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Janeza Dolinška in Majde
Šebenik, obeh iz Grosupljega, na seji dne 7. novembra 1996
o d l o č i l o:
Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje izgradnje krajevne ceste Peč–Zg. Duplice in širitev ceste Peč–Polica (Uradni list RS, št. 45/95) in
sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje
izgradnje ceste Peč–Zg. Duplice in razširitev ceste Peč–
Polica (Uradni list RS, št. 48/95) se odpravita.
Obrazložitev
A)
1. Prvi pobudnik izpodbija prvi sklep iz izreka te odločbe in 8. člen drugega sklepa. Prvemu očita, da je v nasprotju
z določbami 33., 34. in 35. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZRLI), ker je od dneva razpisa referenduma 27. 7. 1995 do
dneva izvedbe 6. 8. 1995 poteklo le 10 dni, od dneva objave
v Uradnem listu 4. 8. 1995 do izvedbe pa le dva dneva, in ker
je bila pravica do glasovanja omejena na točno določene
volilce z območja (ter nekatere državljane, ki niso vpisani v
volilni imenik Občine Grosuplje), pri čemer tudi uporablje-
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no načelo “ena hiša – en glas” ni bilo strogo spoštovano,
temveč so bili iz hiše Peč 13 vpisani v imenik trije stanovalci, kar je po zatrjevanju pobudnika tudi odločilno vplivalo
na izid tako pripravljenega referenduma.
Iz enakih omenjenih razlogov izpodbija tudi del drugega sklepa. Zraven predlaga v presojo zakonitosti še sklep, s
katerim se je svet KS Polica odločil o razpisu referenduma,
in še posebej volilni imenik, kakor ga vsebujeta tudi oba
sklepa, iz istih razlogov.
2. Drugi sklep (Uradni list RS, št. 48/95) izpodbija tudi
druga pobudnica. Zatrjuje, da sklep krši določbe prvega
odstavka 3. člena, prvega odstavka 4. člena, 3., 7. in 9. točke
7. člena, prvega in drugega odstavka 9. člena in prvega
odstavka 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85 – v nadaljevanju: ZOS), ker uvaja samoprispevek na delu krajevne skupnosti, na katerem so se zainteresirani krajani (lahko) dogovorili o vsiljevanju samoprispevka drugim krajanom; ker samoprispevek ni določen v
razmerju do dohodkov zavezancev; ker sklep ne vsebuje
podatkov, ki bi jih moral; ker je referendum uveden le za
lastnike stanovanjskih zgradb (in vikendov), in ker ne upošteva zakonskih omejitev oziroma prepovedi glede prejemkov, od katerih sme biti samoprispevek uveden. Poleg tega
je bil postopek za uvedbo referenduma izpeljan “po domače”, dodaja pobudnica.
3. Oba pobudnika predlagata odpravo izpodbijanih sklepov, do končne odločitve pa zadržanje njunega izvrševanja.
4. Svet KS, pozvan k odgovoru na pobudo (druge pobudnice), je odgovoril, da sicer očitki o kršitvi 4., 9. in 12.
člena ZOS morda po vsebinski plati celo delno držijo, da pa
so se za tak način pobiranja samoprispevka dogovorili krajani prizadete vasi sami; normalno pa je, da se niso strinjali
vsi; opozarja, da bi bilo odpravljanje izpodbijanega sklepa
za KS Polica škodljivo in da bi zavrlo izvajanje projektov.
B)
5. Ustavno sodišče je zadevi združilo za skupno obravnavanje, pobudi sprejelo in takoj odločilo tudi o zadevi sami.
6. Možno namembnost, pravila o vzajemnosti in solidarnosti, dopusten obseg, zajemanje območja in kroga zavezancev, potek odločanja o samoprispevku ter pravila izvedbe
podrobneje določa zakon (ZRLI in ZOS). Če so zahteve,
omejitve in prepovedi zakona glede teh vprašanj kršene, je
zavezovanje krajana glede samoprispevka nezakonito.
7. ZRLI v svojem tretjem poglavju določa, da mora biti
akt o razpisu referenduma, ki med drugim vsebuje dan razpisa in dan glasovanja na referendumu, objavljen v Uradnem
listu RS (30. člen) in da od dneva razpisa do izvedbe referenduma ne sme preteči manj kot 30 dni (33. člen). Zakonodajalčev namen je jasen: krajan, ki ga referendum zajema, naj
ima dovolj časa, da se bo lahko opredelil glede njegove
vsebine in da bo lahko med drugimi udeleženci uveljavljal
svoje argumente za tako opredelitev (ne glede na to, ali se
zavzema za samoprispevek ali proti njemu in ali se bo nazadnje njegovo stališče pokazalo kot večinsko ali kot manjšinsko). Prvi izpodbijani sklep je bil z datumom 27. julij 1995
objavljen v Uradnem listu 4. avgusta 1995, za dan glasovanja pa je določil 6. avgust 1995. Tak časovni potek postopka
za referendum je v neskladju z navedenimi določbami ZRLI:
od dneva objave sklepa o razpisu referenduma v Uradnem
listu RS do dneva izvedbe referenduma sta minila le dva
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dneva. Že zaradi tega neskladja z zakonom je bilo treba prvi
sklep odpraviti.
8. Zakon o samoprispevku določa kot temeljno pravilo,
da je zavezanec za samoprispevek občan, ki ima na območju,
na katerem je uveden samoprispevek, stalno prebivališče
(prvi odstavek 9. člena). Oba izpodbijana sklepa določata
kot udeležence referenduma oziroma kot zavezance za samoprispevek po enega krajana z vsake hišne številke z izjemo hiše Peč 13. Ne glede na to, ali je seznam narejen po
lastnikih stanovanjskih poslopij, kot bi izhajalo iz II. točke
prvega sklepa, ali po gospodinjstvih, kot je zapisano v sklepu sveta KS Polica s seje 26. 5. 1995, je seznam v neskladju
z zakonsko določbo o tem, kdo sme in mora biti udeleženec
oziroma zavezanec. Tudi to temeljno neskladje z zakonom
že samo po sebi je zadosten razlog za odpravo izpodbijanih
sklepov. Referendum, izpeljan v nasprotju z zakonom, in
samoprispevek, določen v nasprotju z zakonom, ne moreta
biti temelj za obveznosti krajanov.
9. Zaradi vsega obrazloženega se ustavnemu sodišču ni
bilo treba spuščati v oceno zakonitosti drugih določb obeh
odpravljenih sklepov, ki sta jih pobudnika še izpodbijala. Ni
se tudi ukvarjalo še s preizkusom pobude glede preostalih
dveh aktov, ki ju je prvi pobudnik še izpodbijal, saj sta
vsebinsko v celoti zajeta v odpravljenih sklepih.
C)
10. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
drugega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone
Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic,
mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc
Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo
je sprejelo soglasno.
Št. U-I-269/96-5
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3666.
Na podlagi drugega odstavka 108. člena zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94) in na podlagi
1. točke 8. člena statuta (Uradni list RS, št. 18/95) je skupščina Notarske zbornice Slovenije na zasedanju dne 13. 4. 1995
v Ljubljani sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Notarske zbornice Slovenije
1. člen
V 8. členu se v 6. točki črtata besedi “in podpredsednika”.
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2. člen
V 11. členu se črtata besedi “in podpredsednika”.
3. člen
12. člen se glasi:
“Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija,
ki jo imenuje izvršni odbor zbornice.
Kandidacijska komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidate predlagajo območni zbori notarjev.
Kandidacijska komisija najpozneje v 60 dneh pred volitvami obvesti območne zbore notarjev o začetku kandidacijskega postopka in jih pozove, naj ji najpozneje v roku 30
dni pošljejo predloge kandidatur.
Kandidacijska komisija sestavi liste kandidatov na podlagi vseh prejetih predlogov kandidatur, pri čemer mora biti
na listi kandidatov najmanj en kandidat več kot pa jih je
potrebno izvoliti.
Lista kandidatov za člane izvršnega odbora je sestavljena tako, da vsak območni zbor notarjev predlaga najmanj
dva kandidata s sedežem notarske pisarne na področju posameznega območnega zbora, najmanj dva kandidata za člana
izvršnega odbora pa predlaga tudi zbor notarskih kandidatov.”
4. člen
13. členu se doda nov četrti odstavek:
“Člane izvršnega odbora se izvoli tako, da je izvoljen
tisti kandidat s področja posameznega zbora notarjev oziroma zbora notarskih kandidatov, ki je prejel največje število
glasov izmed kandidatov posameznega območnega zbora.”
5. člen
17. člen se spremeni in glasi:
“Predsednika zbornice izvoli skupščina za tri leta in ne
more biti izvoljen več kot dvakrat zaporedoma.
Podpredsednik zbornice izvoli izvršni odbor izmed svojih članov za tri leta.”
6. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
“Izvršni odbor ima skupaj s predsednikom in podpredsednikom zbornice 12 članov.”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Izvršni odbor sestavljajo izvoljeni predstavniki posameznih območnih zborov notarjev in zbora notarskih kandidatov, s tem, da Ljubljanski območni zbor notarjev in Mariborski območni zbor notarjev predlagata v izvolitev vsak po
dva člana izvršnega odbora.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek z besedilom:
“Člane izvršnega odbora izvoli skupščina za tri leta.
Člani izvršnega odbora smejo biti izvoljeni v izvršni odbor
največ dvakrat zaporedoma.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek z besedilom:
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“Član izvršnega odbora iz vrst notarskih kandidatov se
izvoli le v primeru, če je v imenik notarskih kandidatov
Notarske zbornice Slovenije vpisanih več kot 10 notarskih
kandidatov.”
7. člen
V 19. členu se 11. točka razširi in se glasi:
“11. voli in razrešuje podpredsednika zbornice ter imenuje in razrešuje člane komisij, ki jih ustanovi kot svoja
delovna telesa;”
8. člen
V 23. členu se številka 4 nadomesti s številko 3.
9. člen
Za 31. členom se dodata nova naslova:
“Območni zbori notarjev
32. člen
Območni zbori notarjev se oblikujejo za območja sodnih okrožij:
– Ljubljanski območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Ljubljana,
– Mariborski območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec,
– Celjski območni zbor notarjev za območje sodnega
okrožja Celje,
– Koprski območni zbor notarjev za območje sodnega
okrožja Koper,
– Gorenjski območni zbor notarjev za območja sodnega okrožja Kranj,
– Pomurski območni zbor notarjev za območje sodnega
okrožja Murska Sobota,
– Novogoriški območni zbor notarjev za območje sodnega okrožja Nova Gorica,
– Dolenjski območni zbor notarjev za območje sodnega
okrožja Novo mesto, Krško.
33. člen
Območni zbor notarjev sestavljajo notarji z območja
zbora ter notarski kandidati in notarski pripravniki, ki delajo
pri njih.
Območni zbor notarjev lahko vodi kot predsednik član
izvršnega odbora, ki je bil v izvršni odbor izvoljen z območja posameznega območnega zbora notarjev.
Notarski kandidati in notarski pripravniki sodelujejo
pri delu območnega zbora notarjev brez pravice glasovanja.
Delo območnega zbora je urejeno s poslovnikom, ki ga
potrdi izvršni odbor Notarske zbornice.
34. člen
Območni zbor notarjev:
1. Obravnava problematiko dela notarjev in druga vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje notariata, na skladen
razvoj notariata, kakor tudi na položaj in materialne pogoje
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dela notarjev, notarskih kandidatov in notarskih pripravnikov na območju zbora, obvešča o teh vprašanjih izvršni
odbor in skupščino zbornice ter jim daje predloge in pobude
za reševanje teh vprašanj.
2. Predlaga kandidate za člane organov zbornice.
3. Obravnava gradiva za skupščino zbornice.
4. Daje v postopku za imenovanje notarjev mnenje o
tem, ali ima kandidat, ki želi opravljati notarski poklic na
območju zbora, primerne prostore in opremo, ki so potrebni
za opravljanje notarskega poklica.
5. Opravlja druge naloge, ki jih določi s svojimi pravili
v okviru nalog zbornice.
Zbor notarskih kandidatov
35. člen
Pri Notarski zbornici se oblikuje zbor notarskih kandidatov, ki ga sestavljajo vsi notarski kandidati, ki so vpisani v
imenik notarskih kandidatov.
Zbor lahko daje izvršnemu odboru in skupščini zbornice predloge in pobude za urejanje vprašanj, ki se tičejo dela
in položaja notarskih kandidatov, kakor tudi vprašanj, ki se
nanašajo na opravljanje notarske dejavnosti.
Zbor predlaga skupščini zbornice najmanj dva kandidata za člana izvršnega odbora iz vrst notarskih kandidatov.
Izvoljeni član izvršnega odbora iz vrst notarskih kandidatov,
vodi zbor notarskih kandidatov v času trajanja svojega mandata.
Zbor sprejme poslovnik o svojem delu, ki ga potrdi
izvršni odbor zbornice.”
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3667.
Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) je personalna komisija na 9. seji personalne komisije dne 1. 7. 1996, 11. seji dne
15. 10. 1996 in 12. seji dne 6. 11. 1996 sprejela
SKLEPE
o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
državnih tožilcev
Na položaj svetnikov oziroma svetnic Državnega tožilstva RS, okrožnih in višjih državnih tožilstev se imenujejo:
1. Marjan Gregorc, višji državni tožilec VDT v Ljubljani, se imenuje na položaj svetnika Višjega državnega tožilstva v Ljubljani.
2. Kristina Ožbolt, okrožna državna tožilka ODT v
Ljubljani, se imenuje na položaj svetnice Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.
3. Jelka Štumberger Mlakar, okrožna državna tožilka
ODT v Slovenj Gradcu, se imenuje na položaj svetnice
Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu.
4. Franc Mazi, vrhovni državni tožilec se imenuje na
položaj svetnika Državnega tožilstva RS.
5. Nedica Merlo, okrožna državna tožilka ODT v Kopru se imenuje na položaj svetnice Okrožnega državnega
tožilca v Kopru.
6. Stane Boštjančič, okrožni državni tožilec ODT v Kranju se imenuje na položaj svetnika Okrožnega državnega
tožilstva v Kranju.
Generalni državni tožilec
Anton Drobnič l. r.

3668.
10. člen
Dosedanji 32. člen postane 36. člen, dosedanji 33. člen
postane 37. člen, 34. člen postane 38. člen, 35. člen postane
39. člen, 36. člen postane 40. člen, 37. člen postane 41. člen,
38. člen postane 42. člen, 39. člen postane 43. člen, 40. člen
postane 44. člen, 41. člen postane 45. člen, 42. člen postane
46. člen, 43. člen postane 47. člen, 44. člen postane 48. člen,
45. člen postane 49. člen, 46. člen postane 50. člen, 47. člen
postane 51. člen, 48. člen postane 52. člen.
11. člen
49. člen postane 53. člen z besedilom:
“Mandat sedanjim organom Notarske zbornice traja do
redne letne skupščine Notarske zbornice v letu 1997.
Do izvolitve novega izvršnega odbora na skupščini
zbornice leta 1997, se število članov izvršnega odbora poveča za enega člana, ki se izvoli izmed notarskih kandidatov.”
12. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Predsednik
Andrej Škrk l. r.

Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,
št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
POROČILO
o gibanju plač za september 1996
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za september 1996 znaša 131.918 SIT in
je za 0,5 odstotkov višja kot avgusta 1996.
Povprečna mesečna bruto plače na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za september 1996 znaša
121.611 SIT in je za 0,2 odstotka nižja kot avgusta 1996.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje julij–september 1996 znaša 122.041 SIT.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje julij–september 1996 znaša 78.281 SIT.
Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za september 1996 na povprečno bruto
plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje
oktober 1995–september 1996 znaša 106,3.
Št. 052-35-13/96
Ljubljana, dne 18. novembra 1996.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE
BELTINCI
3669.
V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) je Občinski svet občine Beltinci
na seji dne 8. avgusta 1996 sprejel
SKLEP
1
V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na
področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Beltinci, ki so bile 17. decembra 1994 družbena lastnina v
upravljanju občine ali krajevne skupnosti in so pretežno
namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
Grad Beltinci, k.o. Beltinci, parc. št. 1678, z.k.vl. 1;
hiša št. 66 – 12,99 a, dvorišče – 5 a, travnik – 5,41 a.
Po poizvedovalnem spisu, z dne 11. 4. 1961, opr. št. Rz
213/60-1/1606, družbena lastnina v upravi OLO Beltinci.
2
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.
Nepremičnine pod 1. točko tega sklepa bodo na podlagi
zemljiškoknjižnih predlogov vpisane v zemljiško knjigo.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 035-08/96
Beltinci, dne 8. avgusta 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

3670.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, 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
14. členom statuta Krajevne skupnosti Melinci, je svet KS
Melinci na 6. redni seji dne 11. 11. 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Melinci
1. člen
Po določitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu
dne 10. novembra 1996, se uvede krajevni samoprispevek za
območje Krajevne skupnosti Melinci.
2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1.
1. 1997 do 31. 12. 2001.

3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo
uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije,
– sanacijo asfaltnih površin krajevnih ulic in ureditev
pločnikov,
– vzdrževanje in dograditev komunalnih in sakralnih
objektov,
– sofinanciranje pri nakupu opreme za požarno varnost,
– funkcionalne potrebe v KS,
– telesne-kulturne dejavnosti,
– vzdrževanje vaških cest in poti,
– obnovo in vzdrževanje vaškega vodovoda,
– pomoč in dotacije društvom,
– vzdrževanje vseh ostalih objektov v lasti KS.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Melinci, v naslednji višini:
a) v denarju
– 2 % od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja
in nadomestil;
– 1 % od pokojnin;
– 6 % od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
– 2 % mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjetnike od povprečne neto plače v gospodarstvu Republike
Slovenije za preteklo trimesečje;
– 2 % od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.
5. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo
določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS,
št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek od osebnega dohodka in nadomestil bo
obračunaval in odtegoval izplačevalec osebnega dohodka in
nadomestil, od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
in obrtnikov bo obračunaval in odtegoval občinski organ za
javne prihodke in izplačevalec, ki opravlja samostojno dejavnost, od začasno zaposlenih v tujini in od pokojnin iz
tujine bo obračunavala KS Melinci, od pokojnin pa izplačevalec le-teh.
7. člen
Sredstva se zbirajo na zbirnem žiro računu KS Melinci,
št. 51900-645-30325.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem sredstev ter njihovo porabo
opravlja svet KS Melinci, ki najmanj enkrat letno poroča
občanom.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Melinci, dne 11. novembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Melinci
Štefan Pintarič l. r.
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BLED
3671.

Šifra
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Vsebina

1. M/80.102 osnovno-šolsko splošno izobraževanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

V okviru te dejavnosti šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, to je organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot, ki
se opravlja kot javna služba na ravni obveznega osnovnega
izobraževanja, poleg tega pa se lahko ukvarja še:
– z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
– s kulturno-umetniško dejavnostjo,
– s športno vadbo in športno dejavnostjo,
– s tehnično prizvodno dejavnostjo,
– s prevozom otrok,
– z zdravstveno zaščito,
– s pripravo in razdeljevanjem šolske prehrane.
Šola lahko za te namene ustanovi s soglasjem ustanovitelja družbo ali drug zavod.

1. člen
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled je zavod, ki se je
konstituiral na podlagi odločbe ustanovitelja Skupščine občine Radovljica št. 022-10/63-2 z dne 12. 6. 1993.
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled je vpisana v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na Oddelku za
gospodarsko sodstvo s sklepom pod Srg. št. 342/93.

6. člen
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled je pravna oseba.
Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s
sredstvi, ki jih pridobi na podlagi veljavnih predpisov in ki
jih sama ustvarja in s katerimi razpolaga.
Šola nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj račun.

V skladu z 8. členom zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 45/I/94), na podlagi 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI Uradni
list RS, št. 12/96) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena
statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je občinski
svet občine Bled na 17. seji dne 17. oktobra 1996 sprejel
ODLOK
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja

2. člen
S tem odlokom ustanovitelj usklajuje akt o ustanovitvi
javnega zavoda z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter hkrati sprejema čistopis tega
akta.
Sedež ustanovitelja je:
– Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ŠOLE
3. člen
Ime šole je: Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled.
Sedež šole je na Bledu, Seliška cesta 3.
4. člen
Pečat sedeža šole je okrogle oblike s premerom 33 mm.
Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena
1 mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano: Osnovna šola
prof. dr. J. Plemlja Bled. Sredi pečata je grb Republike
Slovenije, pod njim pa izpisan sedež šole.
Podružnice, ki imajo v pravilih določena pooblastila v
pravnem prometu, uporabljajo pečat okrogle oblike s premerom 33 mm. Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga,
oddaljena 1mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano ime
šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa
ime in sedež podružnice.
Šola uporablja tudi pečate s premerom 20 mm z enako
vsebino, kot jo imajo pečati iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
Šola ima tudi pečate podolgovate oblike za interno
poslovanje z enakim besedilom, vendar brez grba Republike
Slovenije.
Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja ipd. določi ravnatelj šole z organizacijskim predpisom.
5. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/94 in 3/95) je:

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ŠOLE
7. člen
Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole, ki je odgovoren za zakonitost dela v zavodu.
Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun šole v
okviru registrirane dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.
8. člen
Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča namestnik
ravnatelja, ki je praviloma eden izmed pomočnikov, lahko
pa ravnatelj pooblasti z generalnim ali posebnim pooblastilom tudi druge osebe za zastopanje v določenih zadevah iz
njegove pristojnosti.
9. člen
Vse listine finančne narave podpisujeta za šolo ravnatelj, oziroma v odsotnosti oseba, ki jo ravnatelj pooblasti in
računovodja šole.
IV. ORGANIZACIJA ŠOLE
10. člen
Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati
svoje otroke v to šolo, obsega naslednje krajevne skupnosti:
– Bled
– Ribno
– Zasip
– Boh. Bela.
Šola ima za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah in zaradi velikosti šolskega okoliša naslednji
podružnici:
– Ribno
– Boh. Bela.
Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno
vsebino dela v posamezni podružnici določi ravnatelj.
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V. ORGANI ŠOLE
Svet osnovne šole
11. člen
Svet osnovne šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.
Svet sestavlja 11 članov, od katerih ima:
– ustanovitelj
tri predstavnike,
– delavci šole
pet predstavnikov in
– starši
tri predstavnike.
12. člen
Mandat članov sveta je 4 leta. Člani so lahko izvoljeni
največ dvakrat zaporedoma.
Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj 60 dni
pred potekom mandata dosedanjim članom.
13. člen
Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začenja postopek
kandidiranja, predsednik sveta ali ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju, predsedniku zbora delavcev in
predsedniku sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da se
začenja postopek kandidiranja v svet šole, in jih zaprosi, da v
roku 30 dni od prejema dopisa pošljejo imena članov sveta,
ki jih bodo delegirali v svet.
14. člen
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili.
15. člen
Delavci šole izvolijo svoje predstavnike na volitvah s
tajnim glasovanjem. Postopek se začne na zboru delavcev,
ko delavci predlagajo kandidate za člane sveta šole v skladu
z načelom, da so v svetu enakomerno zastopani delavci vseh
organizacijskih enot in podružnic.
Ko delavci zaključijo s predlaganjem kandidatov za
člane sveta, zbor delavcev z javnim glasovanjem potrdi kandidatno listo za volitve članov sveta iz vrst delavcev šole.
Zbor delavcev imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev v
svet šole, ki strokovno in tehnično izvede tajne volitve. Po
štetju glasov volilna komisija razglasi rezultate volitev in
izda izvoljenim članom sveta sklepe o izvolitvi.
16. člen
Predstavnike staršev izvoli v svet šole svet staršev.
Na roditeljskih sestankih starši delegirajo starše učencev v svet staršev, tako da je vsak oddelek zastopan v svetu
staršev z enim staršem.
Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem
kandidatno listo za člane sveta, ter s tajnim glasovanjem
izvolijo svoje predstavnike v svet.
17. člen
Ko dosedanji predsednik sveta šole prejme imena izvoljenih članov sveta, skliče konstituantno sejo sveta, na kateri
prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika.
Do konstituiranja sveta šole naloge sveta opravlja dosedanji svet šole.
18. člen
Svet šole:
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– sprejema pravila šole v soglasju z ustanoviteljem,
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– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem
izvajanju,
– določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov
v soglasju z ustanoviteljem;
– obravnava poročila o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
– odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti šole v soglasju z ustanoviteljem,
– določa in voli izvršilne organe šole,
– obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanovitelja,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v
šoli,
– odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okolišev;
– opravlja druge pristojnosti po zakonu.
19. člen
Svet na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se
ne odloči za tajno glasovanje.
20. člen
Članu sveta lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje
zaposlitve, otrok preneha obiskovati šolo) ali pa je odpoklican.
V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.
Ravnatelj
21. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren 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,
– 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 šole in o spremembah pravic in
obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
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– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Ravnatelj za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.
22. člen
Ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa za mandatno obdobje štirih let, ki se lahko ponovi, svet šole, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
– izpolnjevati mora pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju,
– imeti mora naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet
let naziv mentor,
– opravljen mora imeti ravnateljski izpit,
– k imenovanju mora dati soglasje minister.
23. člen
Svet šole mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja šole pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje
Občine Bled.
Učiteljski zbor o mnenju iz prvega odstavka tega člena
glasuje tajno.
Če organ oziroma občina iz prvega odstavka tega člena ne
da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko
svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.
Pomočnik ravnatelja
24. člen
Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških
nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga
pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
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 glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.
25. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice, ki ga imenuje
in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole.
Vodja podružnice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Strokovni organi
26. člen
Strokovni organi na šoli so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določajo členi 60 do 66 zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Disciplinska komisija
27. člen
Svet šole voli izmed zaposlenih v šoli disciplinsko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter enako
število namestnikov.
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Mandat članov in namestnikov članov disciplinske komisije traja dve leti.
Funkcija člana sveta šole ni združljiva s članstvom v
disciplinski komisiji.
Disciplinska komisija dela v skladu z določili zakona o
delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje
in izobraževanja in pravilnika o delovnih razmerjih.
VI. SREDSTVA ŠOLE
28. člen
Ustanovitelj iz proračunskih sredstev zagotavlja materialno osnovo za redno dejavnost šole, v skladu s programom
dejavnosti.
Ustanovitelj zagotavlja tudi nabavo novih sredstev v
skladu s programom razvoja šole ter v skladu s proračunom
za tekoče leto.
Način financiranja in pridobivanja sredstev šole določata zakon in ustanovitelj.
Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti se
opredelijo v letnem planu oziroma programu šole.
Šola pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s
tem odlokom.
Šola mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi
ustanovitelj.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s
prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljanjem
dejavnosti vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem
drugih dejavnosti v skladu z določili tega akta, 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
šolah določi minister.
Primanjkljaj sredstev za delo šole, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z
zakonom.
30. člen
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
31. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine
sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja
šoli, subsidiarno.
VII. OBRAMBA IN ZAŠČITA
32. člen
Strokovne službe opravljajo naloge obrambe in zaščite
v skladu z zakonom.
VIII. OBVEŠČANJE DELAVCEV ŠOLE
33. člen
Delavci šole morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki
jih določa kolektivna pogodba, zlasti pa:
– o rezultatih ob periodičnih in zaključnem računu,
– o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi
predpisi,
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– o sklepih organov šole,
– o ugotovitvah kontrolnih organov.
34. člen
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba, pridobiti mnenje delavcev.
Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena
oseba. O delu organov v šoli obvešča delavce predsedujoči
posameznega organa.
Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na oglasnih deskah.

Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na Oddelku za gospodarsko sodstvo s sklepom pod št. Srg 1633/92.
2. člen
S tem odlokom ustanovitelj usklajuje akt o ustanovitvi
javnega zavoda z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter hkrati sprejema čistopis tega
akta.
Sedež ustanovitelja je: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.

IX. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
35. člen
S splošnimi akti se urejajo odnosi v šoli. Na predlog
ravnatelja sprejema svet šole:
– pravila šole,
– pravilnik o delovnih razmerjih,
– druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta šole.
Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge
akte za urejanje življenja in dela na šoli.
Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.
Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah
in začno veljati osmi dan po objavi.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
36. člen
Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in
šola izvajala v skladu s tem aktom, pravili šole in zakonom.
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-2/96-20
Bled, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

3672.
V skladu z 8. členom zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 45/I/94), na podlagi 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni
list RS, št. 12/96) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski
svet občine Bled na 17. seji dne 17. oktobra 1996 sprejel
ODLOK
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Gorje, Zg. Gorje z zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja
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II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ŠOLE
3. člen
Ime šole je: Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje.
Sedež šole je v Zgornjih Gorjah 44a, 4247 Zg. Gorje.
4. člen
Pečat sedeža šole je okrogle oblike s premerom 33 mm.
Na obodu pečata sta dve vzporedni črti – kroga, oddaljena
1 mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano: Osnovna šola
Gorje, Zg. Gorje. Sredi pečata je grb Republike Slovenije,
pod njim pa izpisan sedež šole.
Šola uporablja tudi pečate s premerom 20 mm z enako
vsebino, kot jo ima pečat iz prvega odstavka tega člena.
Šola ima tudi pečate podolgovate oblike za interno
poslovanje z enakim besedilom, vendar brez grba Republike
Slovenije.
Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja, ipd. določi ravnatelj šole z organizacijskim predpisom.
5. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/94 in 3/95) je:
Šifra

Vsebina

1. M/80.102

osnovnošolsko splošno izobraževanje

V okviru te dejavnosti šola opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost, to je organizirano in sistematično
posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih
vrednot, ki se opravlja kot javna služba na ravni obveznega
osnovnega izobraževanja, poleg tega pa se lahko ukvarja še:
– z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
– s kulturno-umetniško dejavnostjo,
– s športno vadbo in športno dejavnostjo,
– s tehnično prizvodno dejavnostjo,
– s prevozom otrok,
– z zdravstveno zaščito,
– s pripravo in razdeljevanjem šolske prehrane.
Šola lahko za te namene ustanovi s soglasjem ustanovitelja družbo ali drug zavod.
6. člen
Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje je pravna oseba.
Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s
sredstvi, ki jih pridobi na podlagi veljavnih predpisov in ki
jih sama ustvarja in s katerimi razpolaga.
Šola nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj račun.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje, je zavod, ki se je konstituiral na podlagi odločbe ustanovitelja Skupščine občine
Radovljica št. 022-32/62-2 z dne 21. 3. 1962.

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ŠOLE
7. člen
Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole, ki je odgovoren za zakonitost dela v zavodu.
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Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun šole v
okviru registrirane dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.

Zbor delavcev imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev v
svet šole, ki strokovno in tehnično izvede tajne volitve. Po
štetju glasov volilna komisija razglasi rezultate volitev in
izda izvoljenim članom sveta sklepe o izvolitvi.

8. člen
Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča namestnik
ravnatelja, ki je praviloma eden izmed pomočnikov, lahko
pa ravnatelj pooblasti z generalnim ali posebnim pooblastilom tudi druge osebe za zastopanje v določenih zadevah iz
njegove pristojnosti.

16. člen
Predstavnike staršev izvoli v svet šole svet staršev.
Na roditeljskih sestankih starši delegirajo starše učencev v svet staršev, tako da je vsak oddelek zastopan v svetu
staršev z enim staršem.
Na svetu staršev oblikujejo starši z javnim glasovanjem
kandidatno listo za člane sveta, ter s tajnim glasovanjem
izvolijo svoje predstavnike v svet.

9. člen
Vse listine finančne narave podpisujeta za šolo ravnatelj, oziroma v odsotnosti oseba, ki jo ravnatelj pooblasti in
računovodja šole.
IV. ORGANIZACIJA ŠOLE
10. člen
Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati
svoje otroke v to šolo, obsega Krajevno skupnost Gorje.
Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno
vsebino dela določi ravnatelj.
V. ORGANI ŠOLE
Svet osnovne šole
11. člen
Svet osnovne šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev.
Svet sestavlja enajst članov, od katerih ima:
– ustanovitelj
tri predstavnike
– delavci šole
pet predstavnikov in
– starši
tri predstavnike
12. člen
Mandat članov sveta je 4 leta. Člani so lahko izvoljeni
največ dvakrat zaporedoma.
Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj 60 dni
pred potekom mandata dosedanjim članom.
13. člen
Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začenja postopek
kandidiranja, predsednik sveta ali ravnatelj, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju, predsedniku zbora delavcev in
predsedniku sveta staršev dopis, s katerim jih obvesti, da se
začenja postopek kandidiranja v svet šole, in jih zaprosi, da v
roku 30 dni od prejema dopisa pošljejo imena članov sveta,
ki jih bodo delegirali v svet.
14. člen
Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili.
15. člen
Delavci šole izvolijo svoje predstavnike na volitvah s
tajnim glasovanjem. Postopek se začne na zboru delavcev,
ko delavci predlagajo kandidate za člane sveta šole v skladu
z načelom, da so v svetu enakomerno zastopani delavci vseh
organizacijskih enot.
Ko delavci zaključijo s predlaganjem kandidatov za
člane sveta, zbor delavcev z javnim glasovanjem potrdi
kandidatno listo za volitve članov sveta iz vrst delavcev šole.

17. člen
Ko dosedanji predsednik sveta šole prejme imena izvoljenih članov sveta, skliče konstituantno sejo sveta, na kateri
prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika.
Do konstituiranja sveta šole naloge sveta opravlja dosedanji svet šole.
18. člen
Svet šole:
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– sprejema pravila šole v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem
izvajanju,
– določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v soglasju z ustanoviteljem;
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
– odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti šole v soglasju z ustanoviteljem,
– določa in voli izvršilne organe šole,
– obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanovitelja,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v
šoli,
– odloča o sprejemu učencev iz drugih šolskih okolišev,
– opravlja druge pristojnosti po zakonu.
19. člen
Svet na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se
ne odloči za tajno glasovanje.
20. člen
Članu sveta lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok preneha obiskovati šolo) ali pa je odpoklican.
V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.
Ravnatelj
21. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
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– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren 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,
– 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 šole in o spremembah pravic in
obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo
in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Ravnatelj za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.
22. člen
Ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa za mandatno obdobje štirih let, ki se lahko ponovi, svet šole, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
– izpolnjevati mora pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju,
– imeti mora naziv svetnik ali svetovalec oziroma pet
let naziv mentor,
– opravljen mora imeti ravnateljski izpit,
– k imenovanju mora dati soglasje minister.
23. člen
Svet šole mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja šole pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje
Občine Bled.
Učiteljski zbor o mnenju iz prvega odstavka tega člena
glasuje tajno.
Če organ oziroma občina iz prvega odstavka tega člena
ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.
Pomočnik ravnatelja
24. člen
Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških
nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga
pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

Št. 66 – 22. XI. 1996

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 glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.
Strokovni organi
25. člen
Strokovni organi na šoli so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določajo členi 60 do 66 zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Disciplinska komisija
26. člen
Svet šole voli izmed zaposlenih v šoli disciplinsko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter enako
število namestnikov.
Mandat članov in namestnikov članov disciplinske komisije traja dve leti.
Funkcija člana sveta šole ni združljiva s članstvom v
disciplinski komisiji.
Disciplinska komisija dela v skladu z določili zakona o
delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje
in izobraževanja in pravilnika o delovnih razmerjih.

VI. SREDSTVA ŠOLE
27. člen
Ustanovitelj iz proračunskih sredstev zagotavlja materialno osnovo za redno dejavnost šole, v skladu s programom
dejavnosti.
Ustanovitelj zagotavlja tudi nabavo novih sredstev v
skladu s programom razvoja šole ter v skladu s proračunom
za tekoče leto.
Način financiranja in pridobivanja sredstev šole določata zakon in ustanovitelj.
Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti se
opredelijo v letnem planu oziroma programu šole.
Šola pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s
tem odlokom.
Šola mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi
ustanovitelj.
28. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s
prodajo proizvodov in storitev, ustvarjenih z opravljenjem
dejavnosti vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem
drugih dejavnosti v skladu z določili tega akta, 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
šolah določi minister.
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Primanjkljaj sredstev za delo šole, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z
zakonom.
29. člen
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
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36. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 014-2/96-19
Bled, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

30. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine
sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja
šoli, subsidiarno.
VII. OBRAMBA IN ZAŠČITA

3673.

31. člen
Strokovne službe opravljajo naloge obrambe in zaščite
v skladu z zakonom.

Občinska volilna komisija je na seji dne 11. novembra
1996, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Bled na volitvah 10. novembra
1996 ugotovila in objavlja

VIII. OBVEŠČANJE DELAVCEV ŠOLE

POROČILO
o izidu volitev članov krajevnih skupnosti v Občini Bled

32. člen
Delavci šole morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki
jih določa kolektivna pogodba, zlasti pa:
– o rezultatih ob periodičnih in zaključnem računu,
– o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi
predpisi,
– o sklepih organov šole,
– o ugotovitvah kontrolnih organov.
33. člen
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba, pridobiti mnenje delavcev.
Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena
oseba. O delu organov v šoli obvešča delavce predsedujoči
posameznega organa.
Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na oglasnih deskah.
IX. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
34. člen
S splošnimi akti se urejajo odnosi v šoli. Na predlog
ravnatelja sprejema svet šole:
– pravila šole,
– pravilnik o delovnih razmerjih,
– druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta šole.
Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge
akte za urejanje življenja in dela na šoli.
Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.
Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah
in začno veljati osmi dan po objavi.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
35. člen
Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj
in šola izvajala v skladu s tem aktom, pravili šole in zakonom.

I
Krajevna skupnost Bled
1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti
skupaj 4.402 volilcev.
2. Glasovalo je skupaj 3.278 volilcev ali 74% od vseh
volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 3.272 volilcev glasovalo na volišču po volilnem
imeniku,
b) 6 volilcev glasovalo po pošti.
Krajevna skupnost Bohinjska Bela
1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti
skupaj 510 volilcev.
2. Glasovalo je skupaj 417 volilcev ali 82% od vseh
volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 416 volilcev glasovalo na volišču po volilnem
imeniku,
b) 1 volilec glasoval po pošti.
Krajevna skupnost Gorje
1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti
skupaj 2.189 volilcev.
2. Glasovalo je skupaj 1.685 volilcev ali 77% od vseh
volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1.683 volilcev glasovalo na volišču po volilnem
imeniku,
b) 2 volilca glasovala po pošti.
Krajevna skupnost Ribno
1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti
skupaj 855 volilcev.
2. Glasovalo je skupaj 655 volilcev ali 77% od vseh
volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 655 volilcev glasovalo na volišču po volilnem
imeniku,
b) 0 volilcev glasovalo po pošti.
Krajevna skupnost Zasip
1. Na volitvah 10. 11. 1996 je imelo pravico voliti
skupaj 726 volilcev.

Stran 5548

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Glasovalo je skupaj 592 volilcev ali 81% od vseh
volilcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 591 volilcev glasovalo na volišču po volilnem
imeniku,
b) 1 volilec glasoval po pošti.
II
Krajevna skupnost Bled
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bled je bilo
oddanih:
v 1. volilni enoti 233 glasovnic,
v 2. volilni enoti 610 glasovnic,
v 3. volilni enoti 1.238 glasovnic,
v 4. volilni enoti 1.197 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volilca, je bilo:
v 1. volilni enoti 20 glasovnic neveljavnih,
v 2. volilni enoti 55 glasovnic neveljavnih,
v 3. volilni enoti 136 glasovnic neveljavnih,
v 4. volilni enoti 140 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo:
v 1. volilni enoti 213 glasovnic,
v 2. volilni enoti 555 glasovnic
v 3. volilni enoti 1.102 glasovnic,
v 4. volilni enoti 1.057 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. volilna enota:
1. Aleš Mušič
96 glasov
45%
2. Anton Vidic
117 glasov
55%
2. volilna enota:
1. Angela Golc
133 glasov
24%
2. Marjan Jensterle
150 glasov
27%
3. Aleš Petek
122 glasov
22%
4. Mirko Lakota
289 glasov
52%
5. Franc Papler
303 glasove
55%
3. volilna enota:
1. Vera Pernovš
438 glasov
40%
2. Jožef Vahtar
508 glasov
46%
3. Mitja Kersnik
498 glasov
45%
4. Slavka Sršen
345 glasov
31%
5. Milan Pazlar
478 glasov
43%
6. Janez Plemelj
547 glasov
49%
4. volilna enota:
1. Bojan Žerovec
528 glasov
50%
2. Monika Repinc
482 glasov
46%
3. Franc Kapus
508 glasov
48%
4. Anton Hribar
347 glasov
33%
5. Pavla Marjeta Ambrožič
317 glasov
30%
6. Eva Štravs Podlogar
552 glasov
52%
Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom
zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja v vsaki
volilni enoti. Po določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje
število glasov.
Za člane sveta Krajevne skupnosti Bled so bili na
volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:
1. Anton Vidic, 4. 4. 1931, upokojenec, Prežihova 3,
Bled
2. Franc Papler, 4. 7. 1923, trg. akademija, upokojenec,
Rečiška 23, Bled
3. Mirko Lakota, 17. 3. 1955, avtoprevoznik, samostojni
podjetnik, Kolodvorska c. 4, Bled
4. Janez Plemelj, 19. 10. 1946, vodja krupje, Prešernova
10c, Bled
5. Jožef Vahtar, 17. 3. 1949, dipl. inž. stroj., tehnični
direktor, Partizanska 43a, Bled
6. Mitja Kersnik, 3. 5. 1953, dipl. inž. stroj., Trubarjeva
c. 13, Bled
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7. Eva Štravs Podlogar, 18. 8. 1962, dipl. ek., nam.
direktorja, Rožna 16, Bled
8. Bojan Žerovec, 27. 4. 1956, hotelski tehnik, vodja
poslovalnice, Jarška 2, Bled
9. Franc Kapus, 23. 3. 1940, kovač, vzdrževalec,
Koritenska 17b, Bled.
Krajevna skupnost Bohinjska Bela
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bohinjska
Bela je bilo oddanih 417 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volilca, je bilo 32 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 385 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anton Kristan
222 glasov
58%
2. Maksimiljan Špik
242 glasov
63%
3. Milan Krivec
174 glasov
45%
4. Franc Pogačar
209 glasov
54%
5. Karol Primožič
157 glasov
41%
6. Tomaž Čuden
113 glasov
29%
7. Jože Klavora
208 glasov
54%
Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom
zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja. Po
določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni
tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje število glasov.
Za člane sveta Krajevne skupnosti Bohinjska Bela so
bili na volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:
1. Maksimiljan Špik, 3. 2. 1946, učitelj, obrtnik,
Slamniki 3
2. Anton Kristan, 26. 9. 1939, delovodja, žagovodja,
Bohinjska Bela 81
3. Jože Klavora, 16. 11. 1950, natakar, samostojni
podjetnik, Obrne 6a
4. Franc Pogačar, 28. 9. 1946, dipl. inž. grad., direktor,
Bohinjska Bela 48a
5. Milan Krivec, 16. 4. 1954, strojni tehnik, obratovodja,
Bohinjska Bela 62.
Krajevna skupnost Gorje
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gorje je
bilo oddanih:
v 1. volilni enoti 277 glasovnic,
v 2. volilni enoti 658 glasovnic,
v 3. volilni enoti 750 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volilca, je bilo:
v 1. volilni enoti 20 glasovnic neveljavnih,
v 2. volilni enoti 43 glasovnic neveljavnih,
v 3. volilni enoti 71 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo:
v 1. volilni enoti 257 glasovnic
v 2. volilni enoti 615 glasovnic,
v 3. volilni enoti 679 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. volilna enota:
1. Tomaž Čop
198 glasov
77%
2. Božidar Pančur
59 glasov
23%
2. volilna enota:
1. Janez Jan
280 glasov
46%
2. Marko Ferjan
292 glasov
47%
3. Alojz Poklukar
251 glasov
41%
4. Janez Varl
210 glasov
34%
5. Janez Maček
63 glasov
10%
6. Štefan Kunstelj
324 glasov
53%
7. Mirko Trbovič
74 glasov
12%
3. volilna enota
1. Stanko Lah
414 glasov
61%
2. Franc Zupan
346 glasov
51%

Št. 66 – 22. XI. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Janez Slivnik
291 glasov
43%
4. Jožef Andrej Guzelj
170 glasov
25%
5. Milena Cecilija Bukovnik 205 glasov
30%
6. Vladimir Repe
357 glasov
53%
Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom
zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja v vsaki
volilni enoti. Po določbah 11. člena zakona o lokalnih
volitvah je(so) izvoljeni tisti kandidati, ki je(so) dobil(i)
največje število glasov.
Za člane sveta Krajevne skupnosti Gorje so bili na
volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:
1. Tomaž Čop, 27. 7. 1967, lesni tehnik, vodja linij,
Krnica 17
2. Štefan Kunstelj, 2. 9. 1948, strojni tehnik, samostojni
podjetnik, Poljšica 39a
3. Marko Ferjan, 17. 4. 1964, dr. org. dela, profesor,
Zgornje Gorje 60
4. Janez Jan, 30. 8. 1952, PK mizar, strojnik kotlov,
Višelnica 5
5. Stanko Lah, 12. 9. 1948, avtomehanik, voznik
kamiona, Spodnje Gorje 228
6. Vladimir Repe, 26. 12. 1937, mehanik, upokojenec,
Spodnje Gorje 40
7. Franc Zupan, 16. 10. 1949, grad. delovodja, Spodnje
Gorje 24.
Krajevna skupnost Ribno
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ribno je
bilo oddanih 655 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volilca, je bilo 62 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo
593 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože Dežman
352 glasov
59%
2. Janez Poljanec
243 glasov
41%
3. Rajko Valant
299 glasov
50%
4. Alojz Janša
201 glas
34%
5. Alojz Hajnrihar
210 glasov
35%
6. Gabriel Ferjan
292 glasov
49%
7. Borut Pangerc
304 glasov
51%
8. Dušan Žnidaršič
165 glasov
28%
9. Franc Heberle
276 glasov
47%
10. Miha Pelko
333 glasov
56%
11. Janko Štravs
296 glasov
50%
Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom
zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja. Po
določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni
tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje število glasov.
Za člane sveta Krajevne skupnosti Ribno so bili na
volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:
1. Jože Dežman, 18. 11. 1953, grad. tehnik, vodja
gradbišča, Savska 67, Ribno
2. Miha Pelko, 28. 9. 1955, grad. tehnik, samostojni
podjetnik, Savska 50, Ribno
3. Borut Pangerc, 4. 2. 1965, trgovski poslovodja,
Selo 17
4. Rajko Valant, 7. 7. 1961, mizar, samostojni podjetnik,
Bodešče 17
5. Janko Štravs, 18. 3. 1960, orodjar, samostojni
podjetnik, Selo 43a
6. Gabriel Ferjan, 26. 7. 1946, grad. delovodja,
Partizanska 6, Ribno
7. Franc Heberle, 25. 1. 1935, upokojenec, Selo 56.
Krajevna skupnost Zasip
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zasip je
bilo oddanih 592 glasovnic.
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Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje
volilca, je bilo 35 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo
557 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Mlakar
195 glasov
35%
2. Natalija Vidic
125 glasov
22%
3. Janez Urh
260 glasov
47%
4. Jakob Zupan
236 glasov
42%
5. Janez Rešek
64 glasov
11%
6. Slavko Pristov
95 glasov
17%
7. Valentin Jemec
287 glasov
52%
8. Franci Kindlhofer
80 glasov
14%
9. Franc Ambrožič
142 glasov
25%
10. Vladimir Pavlič
135 glasov
24%
11. Mija Kovačič
102 glasova
18%
12. Bojan Trseglav
332 glasov
60%
13. Ciril Kraigher
396 glasov
71%
Občinska volilna komisija je v skladu s 85. členom
zakona o lokalnih volitvah ugotovila izid glasovanja. Po
določbah 11. člena zakona o lokalnih volitvah je(so) izvoljeni
tisti kandidati, ki je(so) dobil(i) največje število glasov.
Za člane sveta Krajevne skupnosti Zasip so bili na
volitvah, dne 10. novembra 1996, izvoljeni:
1. Ciril Kraigher, 13. 3. 1946, oblikovalec, odd.
marketing, Sebenje 22, Zasip
2. Bojan Trseglav, 26. 7. 1951, strojni ključavničar,
vzdrževalec, Dolina 14, Zasip
3. Valentin Jemec, 11. 10. 1963, poklicna šola,
avtoprevoznik, Blejska C. 19, Zasip
4. Janez Urh, 11. 2. 1943, delovodja, strokovni
sodelavec, Sebenje 74, Zasip
5. Jakob Zupan, 28. 4. 1939, poklicna šola, samostojni
podjetnik, Ledina 1, Zasip.
Št. 008-1/96
Bled, dne 11. novembra 1996.

Člani
Valentin Silič l. r.
Emil Brence l. r.
Gabriela Vovk l. r.

Občinska volilna komisija
Občine Bled
Predsednica
Danja Rus, dipl. jur. l. r.

ČRNOMELJ
3674.
Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet
Občine Črnomelj na seji dne 29. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj
za leto 1996
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996, ki po novem glasi:
“Proračun Občine Črnomelj za leto 1996 se določa v
naslednjih zneskih:
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Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
financiranja

838,650.828,00
826,632.823,00

87,748.000,00
99,766.005,54
12,018.005,54

12,018.005,54

Razlika med prihodki in odhodki se izkazuje
12,018.005,54 SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo posojil, obveznosti iz leta 1994 in
leta 1995.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihovo
razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti
v bilanci, ki je sestavni del proračuna.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe, ki se nanašajo na
določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov,
pa se uporabljajo od 1. januarja 1996.
Št. 401-8/96
Črnomelj, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
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3676.
V skladu z 31. členom zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, in Uradni list RS, št.
29/95 in odločbe Ustavnega sodišča RS, št. 24/92) in 7. člena
odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 19/96) je Upravni odbor sklada
stavbnih zemljišč občine Grosuplje dne 10. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o spremembi statuta Sklada stavbnih zemljišč
Občine Grosuplje
I
V celotnem statutu Sklada stavbnih zemljišč občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 48/96), se besedna zveza
“Občine Grosuplje”, spremeni in se glasi: nove Občine
Grosuplje.
II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1300-4/96
Grosuplje, dne 23. oktobra 1996.
Predsednik
Upravnega odbora
sklada stavbnih zemljišč
Jože Marolt, dipl. jur. l. r.

GROSUPLJE
3675.

3677.

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), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 11. ter 18. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 20. seji dne 23. 10. 1996
sprejel

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 20.
seji dne 23. 10. 1996 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o plakatiranju in reklamiranju
v Občini Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

I
V odloku o plakatiranju in reklamiranju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/96), se 21. člen spremeni, tako
da se glasi:
V času 30 dni pred volitvami se način plakatiranja
določi s posebnim sklepom. Sklep izda župan.
II
Odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6-1001/95
Grosuplje, dne 23. oktobra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

ODLOK
o nagradah in priznanjih Občine Grosuplje

1. člen
Ta odlok določa vrste nagrad in priznanj Občine Grosuplje, pogoje, postopek, način podeljevanja nagrad in priznanj ter vodenje evidence podeljenih nagrad in priznanj.
2. člen
Nagrade in priznanja Občine Grosuplje so:
a) Nagrada občine Grosuplje z zlatim znakom Občine
Grosuplje
in
b) Priznanje Občine Grosuplje z:
– zlatim znakom,
– srebrnim znakom,
– bronastim znakom.
3. člen
Nagrade in priznanja Občine Grosuplje se podelijo najzaslužnejšim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom
in drugim organizacijam, za uspehe in dosežke, ki imajo
trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na jav-
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nem, gospodarskem, družbenem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, kulturnem in drugih področjih.
4. člen
O podelitvi nagrad in priznanjih odloča Občinski svet
občine Grosuplje s sklepom na predlog komisije za odlikovanja (v nadaljevanju: komisija).
Nagrade in priznanja podeli župan, enkrat letno praviloma ob občinskem prazniku.
5. člen
Sredstva za nagrade in priznanja se zagotovijo v proračunu Občine Grosuplje.
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Podelita se lahko največ dve priznanji z srebrnim znakom Občine Grosuplje.
Priznanje z bronastim znakom Občine Grosuplje se
podeli za pomembne enkratne dosežke in požrtvovalna ter
humana dejanja.
Podelita se lahko največ dve priznanji z bronastim znakom Občine Grosuplje.
Priznanje lahko prejmejo posamezniki in vse pravne
osebe oziroma organizacije. Priznanje občine se daje v obliki
listine in znaka, ki je uradni znak Občine Grosuplje.
III. JAVNI RAZPIS

6. člen
Pobudo za podelitev nagrad in priznanj lahko podajo:
občina, podjetja, zavodi, društva, krajevne skupnosti, druge
organizacije in skupnosti, politične stranke ter občani Občine Grosuplje.
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi ustrezno obrazložitev, ter
navedbo za katero priznanje kandidira.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog, komisija ne bo
obravnavala.

11. člen
Razpis za podelitev nagrad in priznanj Občine Grosuplje objavi komisija, vsako leto najkasneje do 1. maja. Razpis
traja najmanj 30 dni.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev nagrad in priznanj,
– komu se lahko podeli nagrada in priznanje,
– vrste nagrad in priznanj,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH
IN PRIZNANJIH

12. člen
Predlog mora biti pismen in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi ustrezno obrazložitev.

a) Nagrada Občine Grosuplje z zlatim znakom Občine
Grosuplje
7. člen
Nagrada Občine Grosuplje z zlatim znakom, se podeljuje za izjemne dosežke in uspehe, ki imajo trajen pomen za
razvoj, ugled in promocijo občine.
8. člen
Nagrada se sestoji iz listine, zlatega znaka Občine Grosuplje in denarnega nadomestila v višini trikratnega povprečnega neto osebnega dohodka na zaposlenega v RS v
preteklem letu. Davek plača občina.
Denarna nagrada se podeli samo posameznikom.
Pravne osebe, zavodi in druge organizacije prejmejo le
listino in zlati znak Občine Grosuplje.
9. člen
Vsako leto se lahko podelijo največ dve nagradi z zlatim znakom Občine Grosuplje.
Komisija pa se lahko z večino glasov odloči, da se
denarna nagrada ne podeli.

IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE O PODELJENIH
NAGRADAH IN PRIZNANJIH
13. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco nagrad in priznanj opravlja občinska
uprava.
14. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj je
javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Nagrade in priznanja se vpisujejo v posebno evidenco,
ki vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedna številka vpisa,
2. ime, priimek in osebni podatki o prejemniku,
3. številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na
kateri je bil sprejet sklep o podelitvi nagrad in priznanj,
4. vrsta podeljenih nagrad in priznanj,
5. kraj in datum vročitve nagrad in priznanj.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

b) Priznanje Občine Grosuplje
10. člen
Priznanje se sestoji iz listine ter zlatega, srebrnega in
bronastega znaka Občine Grosuplje.
Priznanje z zlatim znakom Občine Grosuplje se podeljuje za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in promocijo občine.
Podelita se lahko največ dve priznanji z zlatim znakom
Občine Grosuplje.
Priznanje z srebrnim znakom Občine Grosuplje se podeli za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot
spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

15. člen
Nagrade in priznanja, podeljena po prejšnjih predpisih
in uradna evidenca ostanejo v veljavi.
Vse podeljene nagrade in priznanja, razen denarnega
nadomestila, je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti,
po enakem postopku kot so bila podeljena, če takšno pobudo
sprejme komisija – soglasno.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o
priznanjih Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 12/85 in
33/89).
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17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 108-3/96
Grosuplje, dne 23. oktobra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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tov, reklam, oglasov, transparentov in vseh drugih oblik
objav, ki kot take služijo za obveščanje širše javnosti (v
nadaljevanju: mesta za plakatiranje),
– nameščanje in odstranjevanje plakatov, reklam, oglasov, transparentov in vseh drugih oblik objav na raznih
panojih, podstavkih ali tudi s pomočjo elektronskih medijev
in drugih pripomočkov namenjenih za oglaševanje (v nadaljevanju: plakati in drugo).
Za plakatiranje bo Občina Hodoš-Šalovci podelila koncesijo.
2. člen
Določila tega odloka veljajo za vse krajevne skupnosti,
vasi in zaselke v Občini Hodoš-Šalovci.

3678.
Na podlagi 30. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS,
št. 29/95 in odločbe Ustavnega sodišča RS, št. 24/92) ter 11.,
18. in 66. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 20. seji dne
23. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih
zemljišč Občine Grosuplje
I
V celotnem odloku o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 19/96), se besedna
zveza “Občine Grosuplje”, spremeni in se glasi: nove Občine Grosuplje.
II
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-1003/95
Grosuplje, dne 23. oktobra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI
3679.
Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 8. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš-Šalovci (Uradni
list RS, št. 31/96), 15. in 22. člena statuta Občine HodošŠalovci (Uradni list RS, št. 35/95), je Občinski svet občine
Hodoš-Šalovci na seji dne 7. novembra 1996 sprejel
ODLOK
o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje
v Občini Hodoš-Šalovci
1. člen
S tem odlokom Občina Hodoš-Šalovci ureja:
– postavitev, oblikovanje, pridobitev, upravljanje in
vzdrževanje objektov, ki so namenjeni za nameščanje plaka-

3. člen
Koncesija za plakatiranje se podeli za 5 let. Podaljšanje
koncesije se določi na način in pod pogojih, določenimi v
koncesijski pogodbi med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijska pogodba začne veljati z dnem, ki je določen v pogodbi.
4. člen
Po prenehanju koncesije iz 3. člena tega odloka preidejo vsa plakatna mesta, panoji in drugi pripomočki, izdelani in postavljeni za namen izvajanja koncesije neodplačno v last Občine Hodoš-Šalovci (v nadaljevanju:
koncedent).
Način prenosa lastništva plakatnih mest in drugo, navedenih v prvem odstavku tega člena v last koncedenta, se
posebej določi s koncesijsko pogodbo.
Po prenehanju koncesijske pogodbe, je koncesionar dolžan zagotoviti brezhibnost vseh naprav, panojev in drugih
sredstev namenjenih za oglaševanje in jih v takem stanju
predati koncedentu.
5. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje za pridobitev koncesije:
– da je pravna ali fizična oseba, ki je kot taka pooblaščena (registrirana)za opravljanje dejavnosti plakatiranja in
oglaševanja,
– da predloži tiste dokumente in dokaze iz katerih bo
razvidno, da je sposoben izvajati dejavnosti navedene v 1.
členu tega odloka,
– da v skladu z veljavno izvedbeno urbanistično dokumentacijo v Občini Hodoš-Šalovci pripravi in predloži koncedentu predlog možnih lokacij plakatnih mest,
– da pripravi in predloži oceno stroškov za oblikovanje,
pridobitev, postavitev, upravljanje in vzdrževanje plakatnih
mest za plakatiranje in oglaševanje,
– da pripravi in predloži oceno lastne cene za nameščanje in odstranjevanje plakatov in drugih oblik plakatiranja in
oglaševanja.
6. člen
Koncedent določa, da so humanitarne in prostovoljne
organizacije (RKS, Karitas, PGD itd.), ki delujejo v dobrobit
širšega kroga prebivalcev Občine Hodoš-Šalovci oproščene
stroškov objavljanja oglasov in transparentov.
Koncedent si pridržuje pravico, da v izjemnih primerih
in ob soglasju koncesionarja s posebnim sklepom za določeno dejavnost ali določen čas oprosti plačevanja prispevkov
določeno organizacijo (npr. organizacija določene dobrodelne prireditve itd.).
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7. člen
Koncedent sodeluje v postopkih za pridobitev lokacijskih dovoljenj in ima vse druge pravice in dolžnosti, ki jih
določa ta odlok ali koncesijska pogodba.
8. člen
Koncesionar si s podelitvijo oziroma pridobitvijo koncesije zagotovi:
– pravico do izključnega nameščanja plakatov, reklam,
oglasov, transparentov in vseh drugih oblik objave, ki kot
take služijo za obveščanje širše javnosti, za v naprej na točno
določenih mestih in krajih,
– pravico, da se mu vložena sredstva za izdelavo in
pripravo plakatnih mest in druga sredstva, vložena v dejavnost, ki je predmet koncesije, povrnejo iz cene za nameščanje in odstranjevanje plakatov in drugih oblik obveščanja,
– pravico in dolžnost do upravljanja in vzdrževanja
plakatnih mest ter odstranjevanje le-teh z teh mest,
– obveznost, da plakate in druge oblike obveščanja navedenih v prvem in drugem odstavku 6. člena namešča in
odstranjuje brezplačno,
– druge pravice in obveznosti, določene s tem odlokom
in koncesijsko pogodbo.
9. člen
Občina Hodoš-Šalovci izvede javni razpis o koncesiji
za plakatiranje v skladu z zakonom in odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš-Šalovci.
10. člen
Kandidatom – pravnim in fizičnim osebam – da na
razpolago naslednjo razpisno dokumentacijo:
– prostorsko izvedbene načrte in akte s prostorsko ureditvenimi pogoji,
– situacijske načrte občine, krajevnih skupnosti, naselij
in zaselkov, v katerih je plakatiranje urejeno s tem odlokom.
11. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis mora obvezno vsebovati:
– predmet koncesije,
– dinamiko izvajanja (roki, zmogljivosti),
– pogoje za koncesionarje,
– pogoje za pridobitev koncesije,
– čas za katerega se koncesija podeljuje,
– navedbo razpisne dokumentacije, katero zagotovi koncedent,
– navedbo zahtevanih strokovnih podlag, ki jih zagotavlja prijavitelj,
– pravice in ugodnosti, ki jih nudi koncedent koncesionarjem v zvezi z izvajanjem koncesije,
– elemente, ki jih mora vsebovati vloga kandidata za
pridobitev koncesije (kako bodo izpolnjeni pogoji za koncesionarja; predlog glede vrste, oblike, načina pridobitve,
izdelave in postavitve plakatnih mest, načina nameščanja,
vzdrževanja in odstranjevanja plakatov, transparentov in
drugih oblik oglaševanja navedenih v tem odloku, rok za
začetek izvajanja koncesije, predvidena stopnja dohodka in
dobička idr.),
– končni rok za začetek izvajanja koncesije po pridobitvi vseh soglasij in potrebnih dovoljenj,
– rok za vložitev vlog za pridobitev koncesije,
– rok za izbor koncesionarja,
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor
koncesionarja,
– rok v katerem bodo kandidati za koncesijo obveščeni
o izboru,
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– rok v katerem se sklene koncesijska pogodba,
– podatke o odgovorni osebi za dajanje informacij kandidatom za koncesijo med razpisom.
12. člen
Razpisno komisijo in komisijo za pregled ponudb za
podelitev koncesije imenuje župan občine.
O izbiri najugodnejšega ponudnika odloča Občinski
svet občine Hodoš-Šalovci.
Občinski svet občine Hodoš-Šalovci lahko s posebnim
sklepom za izbor najugodnejšega ponudnika za koncesijo
pooblasti ali določi komisijo, ki bo po izboru o tem poročala
občinskemu svetu občine.
13. člen
Razpis se smatra kot neveljaven in neuspešen, če do
konca razpisnega roka za podelitev koncesije komisija ni
prejela vsaj dveh ponudb oziroma z vsemi elementi zajetimi
veljavni prijavi.
Vloga ali prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh z
razpisom določenih parametrov ali sestavin.
Če prvi javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
14. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se v skladu z določbami zakona o gospodarskih javnih službah določijo v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene v imenu
koncedenta župan občine Hodoš-Šalovci.
15. člen
Koncesionar nosi in krije vse stroške v zvezi s koncesijo in njenim izvajanjem (pridobitev, postavitev, upravljanje,
vzdrževanje plakatnih in drugih mest in druge stroške v tej
zvezi).
Sredstva za nameščanje in odstranjevanje plakatov,
transparentov in drugih oblik obveščanja, so prihodek koncesionarja.
Cene za nameščanje in odstranjevanje plakatov, transparentov in drugih oblik obveščanja določi koncesionar v
solgasju z Občinskim svetom občine Hodoš-Šalovci.
16. člen
Koncesionar ne more dati plakatnih mest v zakup. Plakati, transparenti in druge oblike obveščanja javnosti popolnoma enake vsebine, so lahko nameščeni 30 dni.
Koncesionar je dolžan pred potekom roka iz prvega
odstavka tega člena takoj odstraniti s plakatnih mest vse
uničene, poškodovane ali kako drugače neprimerne plakate
in transparente. Za ponovno namestitev plakatov, transparentov in drugih oblik obveščanja, ki jih je dolžan zagotoviti
naročnik (lastnik plakata), je do izteka 30 dni od prve namestitve, koncesionar dolžan poskrbeti za postavitev na svoje
stroške.
Koncesionar je dolžan na stroške lastnika plakata ali
druge oblike obveščanja v 24 urah odstraniti plakate, transparente in druge oblike obveščanja, ki so nameščeni ali
postavljeni izven za to določenih mest.
17. člen
Koncesionarju koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije, če koncesionar koncesije ne
začne izvajati v predpisanem roku,
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– s prevzemom koncesije.
Podrobnejši pogoji in način prenehanja koncesije se
določijo v koncesijski pogodbi.

– ki poškoduje, uniči ali kako drugače uničuje plakate
in transparente na plakatnih mestih,
– ki koncesionarju ne refundira stroškov za namestitev
plakatov in transparentov.

18. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglase, ki jih na
svojih oglasnih mestih znotraj objekta oziroma zemljišča,
kjer imajo sedež, postavijo ali namestijo podjetja, društva in
druge organizacije.
Za kakršno koli drugo obliko oglaševanja podjetij, društev ali drugih organizacij izven območja, navedenih v prvem odstavku tega člena, veljajo določila tega odloka oziroma odloka o komunalnih taksah v Občini Hodoš-Šalovci.

26. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 20.000 SIT je kaznovan posameznik oziroma odgovorna oseba lastnika plakata:
– ki namešča plakate in transparente izven določenih
plakatnih mest,
– ki poškoduje, uničuje ali kako drugače uničuje plakate in transparente na plakatnih mestih.

19. člen
Pri nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili v času priprav na volitve, je koncesionar dolžan upoštevati določila zakona o volilni kampanji.
V času priprav na volitve ima koncesionar pravico, da v
soglasju z Oddelkom za okolje in prostor Občine HodošŠalovci, za plakate z volilno propagandnimi sporočili še
posebej določi dodatna plakatna mesta, njihovo obliko in
lokacijo, način in rok postavitve in odstranitve plakatov ter
način plačila.
20. člen
Postavljanje, nameščanje plakatov in transparentov je
dovoljeno samo na za to določenih plakatnih mestih.
Plakatna mesta, plakate in transparente ter druge oblike
oglaševanja za širšo javnost, je prepovedano poškodovati ali
uničiti.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti koncesionarja opravlja Oddelek za okolje in prostor ali v ta namen posebej
formirana komisija Občine Hodoš-Šalovci.
Nadzor nad izvajanjem plakatiranja opravlja redarska
služba ali oseba, ki jo v ta namen pooblasti župan Občine
Hodoš-Šalovci.
22. člen
Na izložbena okna poslovnih prostorov ali drugih poslovnih in zasebnih stavb, je dovoljeno lepiti plakate in
druga propagandna sporočila ali obvestila le z dovoljenjem
upravljalca poslovnih prostorov ali stavbe.
23. člen
Kakršno koli metanje letakov iz zraka (avion, zmaj in
drugo…) ali kakršno koli vlečenje transparentov na območju
občine, je dovoljeno le s posebnim pisnim dovoljenjem.
24. člen
Pri vseh oblikah postavljanja, lepljenja in drugih oblikah plakatiranja, se z novo postavljenim plakatom ali transparentom ali drugimi oblikami oglaševanja, se ne sme prekriti vsebina že nalepljenega plakata, ki oglašuje ali vabi na
prireditev ali drugo vabilo, ki se še ni zgodila oziroma je tak
plakat ali druga oblika še veljavna.
25. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT je kaznovan lastnik plakata:
– ki namešča plakate in transparente izven določenih
plakatnih mest,
– katerega plakati in transparenti so nameščeni izven
določenih plakatnih mest,

27. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT je kaznovan koncesionar:
– če ne upravlja in primerno vzdržuje plakatnih mest,
– če določa cene storitev plakatiranja brez soglasja občinskega sveta,
– če dovoli zakup plakatnih mest ali namestitev plakatov in transparentov z popolnoma enako vsebino za več kot
30 dni,
– če pravočasno ne odstrani poškodovane ali uničene
plakate in transparente,
– če ne namesti ponovno plakatov in transparentov,
– če v roku ne odstrani plakatov in transparentov, ki so
postavljeni ali nameščeni izven za to določenih mest.
28. člen
Za izvajanje 22., 23. in 24. člena tega odloka je zadolžena redarska služba ali oseba s posebnim pooblastilom v tej
zvezi Občine Hodoš-Šalovci.
Tako izrečene kazni za nespoštovanje tega odloka, so
prihodek Občine Hodoš-Šalovci.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35/96
Šalovci, dne 7. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

IVANČNA GORICA
3680.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 15. člena
statuta Krajevne skupnosti Dob, je svet Krajevne skupnosti
Dob na seji dne 4. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za
financiranje modernizacije krajevne ceste Velike Pece–
Male Pece in za izgradnjo vodovoda Rdeči Kal–Sad
I
Razpiše se referendum za uvedbo plačila posebnega
samoprispevka za financiranje modernizacije krajevne ce-
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ste Velike Pece–Male Pece in izgradnjo vodovoda Rdeči
Kal–Sad.
II
Posebni samoprispevek bo uveden za območje vasi:
Male Pece, Rdeči Kal in Sad.
III
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki
so v VIII. točki tega sklepa poimensko navedeni.
IV
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je
naveden v VIII. točki tega sklepa in je bil dogovorjen med
udeleđženci referenduma. Znesek, ki je izražen v DEM, se
plača v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila samoprispevka.
V
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti, ki so svojo obveznost že poravnali, kakor tudi tisti, ki so po zakonu
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) plačila oproščeni.
VI
Zavezanci posebnega samoprispevka obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi zapade v plačilo 31. 12. 1996,
drugi pa 30. 6. 1997.
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Zap.
št.

Priimek in ime

Bivališče

Obveznost
v DEM

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Miklavčič Avguštin
Kastelic Alojz
Čebular Janez
Kastelic Anton
Oven Robert
Kastelic Peter

Sad 3
Sad 7
Sad 8
Sad 9
Šentvid pri Stični 89
Ivančna Gorica

1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800

IX
Na referendumu za izvedbo plačila posebnega samoprispevka za sofinanciranje modernizacije krajevne ceste Velike Pece–Male Pece in izgradnjo vodovoda Rdeči Kal–Sad,
ki bo v nedeljo 8. 12. 1996 pri Štrus Cirilu, Rdeči Kal 10 se
glasuje neposredno in tajno z glasovnicami na katerih je
naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST DOB
Na referendumu dne 8. 12. 1996 za uvedbo plačila
posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste Velike Pece–Male Pece in izgradnjo vodovoda
Rdeči Kal–Sad, s plačilom kot je določen v VIII. členu tega
sklepa
GLASUJEM ZA

GLASUJEM PROTI

Pečat Krajevne skupnosti Dob

VII
S posebnim samoprispevkom bo zbranih 53.800 DEM.
Ta sredstva so namenska in se bodo uporabila izključno za
financiranje del navedenih v 1. členu tega sklepa.

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

VIII
Za postopek glasovanja za izvedbo referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94). Volilna komisija KS
Dob bo vodila postopek referenduma, ugotovila rezultate
glasovanja in izdala poročilo o izidu referenduma, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Glasovanje in
referendum vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija Krajevne skupnosti Dob.
Na referendumu glasujejo občani, ki so navedeni v
naslednjem seznamu:

X
Za zbiranje sredstev posebnega samoprispevka in izvajanje del, za katera se zbirajo namenska sredstva, je odgovoren svet KS in gradbena odbora.

Zap.
št.

Priimek in ime

Bivališče

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zupančič Jože
Zupančič Janez
Ostanek Jože
Ostanek Joži
Sever Jože
Ostanek Marjan
Ostanek Andreja
Kastelic Jože
Kotar Stanko
Golf Janez
Rus Štefan
Markelj Ciril
Štrus Ciril
Grandovec Tomaž
Logar Tatjana
Črnič Anton
Kastelic Bojan
Kastelic Marko

Male Pece 2
Male Pece 2
Male Pece 5
Male Pece 5
Male Pece 4
Male Pece 3
Male Pece 3
Male Pece 1
Rdeči Kal 1
Rdeči Kal 4
Rdeči Kal 5
Rdeči Kal 7
Rdeči Kal 10
Rdeči Kal 14
Polica 46
Sad 1
Sad 2
Sad n.h.

Obveznost
v DEM

2.500
2.500
2.500
2.500
5.000
4.000
1.000
5.000
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800

XI
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Dob.
XII
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Dob, dne 19. novembra 1996.
Predsednik
sveta KS Dob
Anton Čebular l. r.

KAMNIK
3681.
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 SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in izidu glasovanja na referendumu dne 10. 11. 1996, je svet KS
Vranja Peč na seji 12. 11. 1996 sprejel
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SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
območje KS Vranja Peč
1. člen
Za območje KS Vranja Peč se uvede samoprispevek v
denarju za sofinanciranje izvajanja petletnih programov dela
na območju KS Vranja Peč.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
8,000.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za naslednji referendumski program:
– za ureditev cest, javne razsvetljave, izgradnjo mrliške
vežice – 80%,
– za vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih
naprav v KS – 15%,
– za sofinanciranje društev, organizacij in delovanje
organov KS – 5%.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij določa svet KS Vranja Peč z letnim planom.
4. člen
Samoprispevek bodo plačali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Vranja Peč, ki zajema
vasi in zaselke: Spodnje Palovče, Trebelno pri Pavlovčah,
Velika Lašna, Vranja Peč, Zgornje Palovče.
Samoprispevek plačujejo:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov
(od neto plače) po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po
stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Vranja
Peč od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanske obrti) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe ob delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na
območju KS Vranja Peč, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 4%.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi in drugi izplačanci plač nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom obračunava in
odteguje samoprispevek pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Vranja Peč dostaviti seznam zavezancev, za
katere se nakazuje samoprispevek.
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7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Vranja Peč, št. 50140-842-043-82112,
bo upravljal svet KS Vranja Peč, ki je odgovoren za zbiranje
ter pravilno in namensko porabo sredstev.
Svet KS Vranja Peč je dolžan o zbranih in porabljenih
sredstvih najmanj dvakrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pristojne uprave RUJP, po reformi davčne uprave
pa organi, ki bodo prevzeli pristojnosti sedanjih.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vranja Peč, dne 12. novembra 1996.
Predsednik
sveta KS Vranja Peč
Filip Brelih l. r.

3682.
POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Vranja Peč o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v denarju za območje Krajevne
skupnosti Vranja Peč (Uradni list RS, št. 56/96)
1
Na območju Krajevne skupnosti Vranja Peč je bil na
referendumu, izvedenem v nedeljo, 10. novembra 1996, ugotovljen naslednji izid glasovanja:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 193 volilnih upravičencev,
– glasovalo je 147 volilnih upravičencev ali 76,16%,
– “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 93 volilnih
upravičencev ali 63,26%,
– “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 53 volilnih upravičencev ali 36,05%,
– neveljavna glasovnica je bila 1 ali 0,68%.
2
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94),
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Vranja
Peč za obdobje od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001, saj se je “ZA”
izreklo 93 krajanov ali 63,2% krajanov, ki so glasovali.
Na podlagi glasovanja so izpolnjeni pogoji, da svet KS
Vranja Peč sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
Vranja Peč, dne 10. novembra 1996.
Predsednik
volilne komisije
Krajevne skupnosti Vranja Peč
Mitja Erdani l. r.
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Člani volilne komisije:
Tatjana Repnik l. r.
Franc Narat l. r.
Alojz Marinko l. r.
Filip Brelih l. r.
Ciril Vodlan l. r.

3683.
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
za območje KS Špitalič
1. člen
Za območje KS Špitalič (vasi: Bela, Jastroblje, Okrog,
Špitalič) se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje
izvajanja petletnih programov dela na območju KS Špitalič.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 12. 1996 so 30. 11. 2001.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
6,500.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega referendumskega programa:
– dokončanje mrliške vežice,
– sanacija oziroma dokončanje obstoječih vodovodnih
zajetij in razvodov v KS,
– izdelava projektov in gradnja vodovodov do hiš, kjer
še ni tekoče vode,
– posodobitev cest, priprava dokumentacije in izvedba,
in sicer: Jastroblje–Loka, Špitalič–Sp. Okrog, Nova reber–
Bela (Učakar, Nadlistnik, Slope), Špitalič–Dolina, Podkozjak–Pertiživc, Jastroblje–Podlipovec, Špitalič–Sedeljšak,
– razširitev telefonskega omrežja,
– gradnja avtobusnih postajališč,
– javna razsvetljava Jastroblje, Špitalič, Zg. Okrog,
– sanacija hudournikov, ki ogrožajo naselja,
– razno (sofinanciranje društev, organizacij...).
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v KS Špitalič, in sicer v višini:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov
(od neto plače) po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po
stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Špitalič od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,
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6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na
območju KS Špitalič, od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin, po stopnji 5%.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se
nakazuje samoprispevek.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu KS Špitalič, številka 50140-842-043-82084. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranimi sredstevi bo opravljal svet KS Špitalič, in
bo najmanj enkrat letno poročal o uporabi zbranih sredstev.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Špitalič, dne 11. novembra 1996.
Predsednik
sveta KS Špitalič
Marjan Križnik l. r.

3684.
POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Špitalič o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v denarju za območje
Krajevne skupnosti Špitalič
(Uradni list RS, št. 59/96)
1
Na območju Krajevne skupnosti Špitalič je bil na referendumu, izvedenem v nedeljo, dne 10. novembra 1996,
ugotovljen naslednji izid glasovanja:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 241 volilnih upravičencev,
– glasovalo je 178 volilnih upravičencev,
– “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 112 volilnih upravičencev,
– “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 61 volilnih upravičencev,
– neveljavnih glasovnic je bilo 5.
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2
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
15/94) volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan
predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju
KS Špitalič za obdobje od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001, saj
se je “ZA” izreklo 112 krajanov ali 63 krajanov, ki so
glasovali.
Špitalič, dne 10. novembra 1996.
Predsednik
volilne komisije
Krajevne skupnosti Špitalič
Jure Sedeljšak l. r.
Člani volilne komisije:
Janko Hribar l. r.
Viktor Drolc l. r.
Roman Novak l. r.
Marko Semprimožnik l. r.
Igor Železnik l. r.

3685.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Srednja vas (Uradni list RS, št.
59/96) in izida referenduma z dne 10. 11. 1996, je svet KS
Srednja vas na seji dne 14. 11. 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
območje KS Srednja vas
1. člen
Za območje KS Srednja vas se uvede samoprispevek v
denarju za sofinanciranje petletnih programov dela na območju KS Srednja vas.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
14,700.000 SIT. Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za naslednji referendumski program:
– ureditev in izgradnja razširitve žalnega pokopališča
na Lokah,
– sofinanciranje javne razsvetljave po vaseh,
– sofinanciranje obnove vodovodnega in hidrantnega
omrežja,
– ureditev kanalizacije in čistilne naprave v KS,
– sofinanciranje modernizacije in asfaltiranja lokalnih
cest,
– sofinanciranje obnove mostu v Vasenem,
– adaptacija notranjosti kulturnega doma in okolice,
– dotacije društev in kulturnih organizacij v KS.
Razpored sredstev po namenih in vrstni red investicij
določa svet KS Srednja vas z letnim planom.
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4. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki stalno
prebivajo na območju Krajevne skupnosti Srednja vas. Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov,
po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po
stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno bivališče v KS Srednja
vas od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene plače, po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na
območju KS Srednja vas, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 2%.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom obračunava in
odteguje samoprispevek pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS
Srednja vas dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Srednja vas, št. 50140-842-043-82063,
bo upravljal svet KS Srednja vas, ki je odgovoren za zbiranje
ter pravilno in namensko porabo sredstev.
Svet KS Srednja vas je dolžan o zbranih in porabljenih
sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pristojne uprave RUJP, po reformi davčne uprave
pa organi, ki bodo prevzeli pristojnosti sedanjih.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Srednja vas, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
sveta KS Srednja vas pri Kamniku
Marko Matoh l. r.
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3686.
POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Srednja vas o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka v
denarju za območje Krajevne skupnosti Srednja vas
(Uradni list RS, št. 59/96)
Na območju KS Srednja vas – vasi (Loke, Pirševo,
Podhruška, Potok, Snovik, Vaseno, Srednja vas) je bil na
referendumu v nedeljo, 10. novembra 1996, ugotovljen naslednji izid glasovanja:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 452 volilnih upravičencev,
– glasovalo je 364 volilnih upravičencev ali 80,53%,
– “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 199 volilnih upravičencev ali 54,67%,
– “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 146 volilnih upravičencev ali 40,11%,
– neveljavnih glasovnic je bilo 19 ali 5,22%.
Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi volilna komisija ugotavlja, da
je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Srednja vas za obdobje od 1. 12. 1996
do 30. 11. 2001, saj se je “ZA” izreklo 199 krajanov ali
54,67% krajanov, ki so glasovali.
Srednja vas pri Kamniku, dne 10. novembra 1996.
Predsednik
volilne komisije
KS Srednja vas pri Kamniku
Darko Klančnik l. r.
Člani volilne komisije:
Marinka Koncilja l. r.
Mirjana Mišič l. r.
Anton Šuštar l. r.

KRŠKO
3687.
Na podlagi 29. in 61. 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), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91 in Uradni list
RS, št. 13/93 in 66/93), 3. in 4. člena odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95), ter
16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 2/96), je Občinski svet občine Krško na seji dne 17. 10.
1996 sprejel
ODLOK
o pogojih dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na
območju Občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja pogoje dobave in način oskrbe s pitno
vodo iz javnih vodovodov, pravice in obveznosti uporabni-
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kov in upravljalcev javnih vodovodov, oskrbo in dobavo
vode, priključitev na vodovodno omrežje, vgrajevanje in
vzdrževanje vodomerov, odčitavanje in obračun porabljene
vode, prekinitev dobave vode in odgovornosti upravljalcev
in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode.
2. člen
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba,
ki uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja ali koristi hidrantno omrežje – požarno vodo.
Za upravljalca dobave in oskrbe s pitno vodo na območju Občine Krško se podeli koncesija.
Občina Krško bo gospodinjstvom in gospodarskim subjektom, ki so legalno locirani v okolju, zagotavljala oskrbo s
pitno vodo, ki bo higiensko neoporečna za pitje in ostale
potrebe, v zadostnih količinah in v vsakem trenutku. V primeru, ko ni možno zadovoljiti vseh potreb, iz objektivnih
razlogov, je prednost zagotovljanja vodooskrbe, voda za
pitje.
Občina Krško bo pri oskrbi in zaščiti pitne vode postopala v skladu s študijo oskrbe Občine Krško s pitno in
tehnološko vodo (december 1995).
3. člen
Naprave in objekte za zajemanje in dovajanje pitne
vode delimo glede na način upravljanja in odgovornost za
vzdrževanje, na naprave in objekte izvajalca in na naprave in
objekte uporabnika (navodilo o podrobnejši določitvi, kaj se
šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih objektov in naprav, Uradni list SRS, št. 27/85).
II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV
4. člen
Naprave, za katere je odgovoren uporabnik, so vse notranje vodovodne instalacije za vodomerom vključno z vodomernim jaškom – nišo. Notranje vodovodne instalacije so
objekti in naprave uporabnikov, ki jih od javnega omrežja
ločuje merilno ali obračunsko mesto.
Uporabnik je odgovoren tudi za hidrantno omrežje, ki
služi za varovanje objekta oziroma skupine objektov, katerih
je lastnik oziroma uporabnik v primeru, da je vodomer pred
hidrantnim omrežjem. Te naprave in objekti so last oziroma
osnovno sredstvo uporabnika in z njimi upravlja in razpolaga.
5. člen
Naprave in objekti, za katere je odgovoren izvajalec so:
a) magistralni objekti in naprave:
– za zajemanje, zbiranje, transport in čiščenje vode, ki
služijo za vodooskrbo več občin in regije,
– tranzitni cevovodi od črpališč ali zajetij do naselij,
– za črpanje, prečrpavanje in naprave za bogatenje podtalnice, ki služijo območju ene ali več občin;
b) primarni objekti in naprave:
– za zajemanje, zbiranje, transport in čiščenje vode za
območje občine,
– za predelavo in kondicioniranje,
– vodohrani,
– transportni cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohranov,
– tranzitni cevovodi med več naselji;
c) sekundarni objekti in naprave:
– omrežje za oskrbovanje sosesk, delov sosesk ali manjših naselij za neposredno priključevanje uporabnikov,
– omrežja za preprečevanje požarov – hidrantno
omrežje,
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– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
d) vodovodni priključki z vodomeri.
6. člen
Naprave in objekte za oskrbo s pitno vodo delimo glede
na rabo, na:
a) naprave in objekte individualne rabe,
b) naprave in objekte skupne rabe.
Naprave in objekti za oskrbo prebivalstva s požarno
vodo ter omrežje za vzdrževanje javnih površin so objekti
skupne rabe. Vsi ostali objekti in naprave pa so objekti
individualne rabe.
III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE
7. člen
Za priključitev na vodovodno omrežje si je uporabnik
dolžan pridobiti soglasje izvajalca.
8. člen
Izvajalec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priključek pod pogojem, da je uporabnik predložil dokumentacijo, predpisano z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) ter
da razmere na območju na katerega se uporabnik priključuje,
dovoljujejo novo potrošnjo.
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov je izvajalec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah ter
pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
9. člen
Izvajalec mora v soglasju za priključitev objekta uporabnika na vodovodno omežje podati:
– minimalne odmike objektov od vodovodnega
omrežja,
– navodilo o zaščiti vodovodnega omrežja od vpliva
ostalih objektov, posebno novogradenj,
– pogoji glede trase, globine in profila priključnega
omrežja,
– podatke o zahtevanem profilu vodomera,
– podatke o lokaciji, obliki in velikosti vodomernega
jaška.
Izvajalec je dolžan pri novogradnji predpisati v soglasju, poleg pogojev priključitev iz prejšnjega odstavka, tudi:
– zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani v ožjem,
širšem ali vplivnem območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih za zajem pitne vode,
– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim
omrežjem ter potrebne odmike objekta od vodovodnih objektov in naprav,
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je
predvidena trasa vodovoda.
10. člen
Uporabnik si mora poleg soglasja izvajalca, za priključitev objekta na vodovodno omrežje pridobiti tudi soglasje
lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, po katerih poteka
priključna trasa.
11. člen
Uporabnik si mora pridobiti soglasje izvajalca za vse
gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi imele zaradi
svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in naprave za
pitno vodo.
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12. člen
Izvajalec izda soglasje h gradbenemu dovoljenju.
Uporabnik je dolžan priložiti k vlogi za izdajo soglasja:
– situacijo objekta v M:1000 ali M:500, ki je sestavni
del objekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– opis specifičnosti projekta, zlasti glede količine predvidene porabe vode,
– projekt vodovodnih instalacij,
– podatke o uporabni tlorisni površini objektov oziroma stanovanjskih površin pri skupni gradnji.
Uporabnik, ki prosi za izdajo soglasja za gradnjo objekta, ki ima vpliv na objekte in naprave za pitno vodo, mora
podati upravljalcu tudi podatke o tehnoloških odpadkih oziroma nevarnih snoveh.
13. člen
Izvajalec je dolžan izvesti priključke uporabniku na
vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil
pogoje soglasja, da je poravnal predpisano priključno takso
ter, da je predložil izvajalcu izjavo o brezhibnosti interne
vodovodne instalacje.
14. člen
Vodovodni priključek je spojna cev od sekundarnega
vodovodnega omrežja vključno z vodomerom.
Vodovodni priključek izdela izvajalec na stroške uporabnika, po končani gradnji pa ga uporabnik brezplačno
prenese v upravljanje izvajalcu. Stroški vzdrževanja priključka so zajeti v ceni vode, stroški vzdrževanja vodomera pa so
zajeti v števnini, ki se zaračunava ob ceni vode.
15. člen
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt uporabnika posebej, pri čemer se mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter količina uporabljene vode.
16. člen
Izvajalec je dolžan izdati uporabniku tudi soglasje za
začasno priključitev na vodovodno omrežje ob upoštevanju
pogojev iz 8. člena tega odloka. Izvajalec določi v soglasju
poleg ostalih pogojev tudi rok odstranitve začasnega priključka.
17. člen
Vsa dela na javnem vodovodnem omrežju v okviru
enostavne reprodukcije, ki so v upravljanju izvajalca, izvaja
in nadzira izvajalec po cenah in količinah, ki jih potrdi
lastnik.
Vsa dela na vodovodnih priključkih izvaja in nadzira
izvajalec v soglasju z uporabnikom po cenah za količino, ki
jih potrdi lastnik.
IV. NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM V
UPRAVLJANJE
18. člen
Vse vodovodne naprave, ki so še v gradnji ali rekonstrukciji nadzira lastnik ali strokovno usposobljena organizacija, ki jo izbere pristojni organ Občine Krško na podlagi
razpisa.
Bodoči izvajalec ima v primeru, da ni izbran za izvajanje nadzora nad gradnjo ali rekonstrukcijo, možnost opravljanja dodatnega nadzora nad izvajanjem del.
Dodatni nadzor lahko opravlja tudi druga strokovna
organizacija, če jo pooblasti izvajalec.
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Dodatni nadzor s strani bodočega izvajalca obsega preverjanje o izpolnjevanju pogojev oziroma določil tega odloka in tehničnega pravilnika o javnem vodovodu. Če pri gradnji objekta niso bili upoštevani vsi zahtevani pogoji, izvajalec
ne prevzame naprave v upravljanje, dokler niso odpravljene
vse pomanjkljivosti.
19. člen
Pri tehničnem pregledu objekta, ki ga razpiše upravni
organ, se preverijo zahtevani pogoji iz prejšnjega člena s
strani pooblaščenega predstavnika izvajalca.
Po opravljenem tehničnem pregledu izvajalec z datumom izdaje uporabnega dovoljenja prevzame objekt v upravljanje.
V. VODOMERI
20. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno tehničnimi predpisi, navodili in pogoji soglasja izvajalca. Prostor, v katerem je
vgrajen vodomer, mora biti dostopen pooblaščenim delavcem izvajalca vodovoda.
21. člen
Vodomer namesti izvajalec na stroške uporabnika za
vsak vodovodni priključek.
Velikost in mesto vgraditve vodomera sta razvidna iz
dokumentacije za izdajo soglasja.
Uporabnik ne sme brez soglasja izvajalca izvesti prestavitev vodomera, zamenjavo ali druga dela na vodomeru.
22. člen
V hišni instalaciji so lahko montirani tudi interni vodomeri, ki pa služijo uporabniku za interno porazdelitev potrošnje vode oziroma kontrolo.
23. člen
Izvajalec prevzame v upravljanje vse obstoječe vodovodne priključke uporabnikov vključno z vodomeri z dnem
uveljavitve tega odloka, in sicer pod pogoji:
– da je vodovodni priključek izveden v skladu z veljavnimi predpisi in normativi, tehničnim pravilnikom o javnem
vodovodu in strokovnim navodilom za izvedo priključkov,
ki jih izdela izvajalec in potrdi lastnik,
– da ima uporabnik soglasje lastnikov zemljišč po katerem poteka priključna trasa.
Kolikor priključek ni izveden v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, ali da je izveden pod tlakovanimi ali asfaltiranimi površinami, bo izvajalec saniral in vzdrževal priključek
na stroške uporabnika.
Ob prevzemu vodovodnega priključka upravljalec namesti njegovo oznako – črtno kodo.
24. člen
Vsako okvaro na vodovodnem priključku ali vodomeru
je porabnik dolžan prijaviti izvajalcu vodovoda.
Uporabnik ima v primeru, kadar je o točnosti vodomera
deljeno mnenje, pravico zahtevati kontrolo točnosti vodomera.
Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa izvajalec, v nasprotnem primeru
pa uporabnik.
25. člen
Stroški nastalih okvar na vodovodnem priključku in
vodomeru po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika.
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VI. ODČITAVANJE IN OBRAČUN
26. člen
Vzdrževanje objektov in naprav za pitno vodo individualne rabe se financira s ceno vode.
Vzdrževanje objektov in naprav za vodo skupne rabe
(požarno vodo) se lahko na podlagi sklenjene pogodbe med
Občino Krško in izvajalcem financira iz sredstev proračuna
občine, namenjenih za potrebe kolektivne komunalne rabe.
27. člen
Uporabniku se zaračuna količina dejansko porabljene
vode v m3 po stanju odčitka na vodomeru in prispevek na
priključno moč, števnino ter druge prispevke in takse, ki se
zaračunavajo mesečno (variantno: dvomesečno) v ceni vode.
Uporabnik plačuje vodarino mesečno (dvomesečno) po
dejanski porabi vode po odčitku na vodomeru.
V objektih, kjer je poleg gospodinjstev prijavljena tudi
gospodarska dejavnost in izveden samo en priključek, se
obračunava poraba vode po gospodarski tarifi za celoten
objekt.
28. člen
Cena m3 vode se določi skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev.
Ceno, kakor tudi prispevek na priključno moč, števnino
in druge prispevke ter takse določi Občinski svet občine
Krško.
29. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode, ti
določajo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in skrbi za poravnavo računov.
Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim uporabnikom iz prejšnjega odstavka je obveznost lastnika –
upravljalca takega objekta.
30. člen
V primeru, da izvajalec ali uporabnik ugotovi, da je
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati porabe vode, se
obračuna za čas okvare pavšalna poraba vode na osnovi
povprečne porabe v preteklem letu.
31. člen
Uporabnik je dolžan poravnati izvajalcu vodarino v 15
dneh po izstavitvi računa.
V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je izvajalec dolžan opomniti
in v opominu navesti posledice neplačanega računa. Kolikor
uporabnik ne plača računa v roku, ki mu je dan z opominom,
lahko izvajalec prekine dobavo vode brez predhodnega opozorila.
Uporabnik je dolžan posredovati ugovor zoper račun za
porabljeno vodo v roku 8 dni po prejemu računa. Izvajalec je
dolžan ugovor obravnavati v roku 8 dni ter v roku 15 dni
posredovati uporabniku rešitev.
VII. VARČEVANJE Z VODO
32. člen
Izvajalec je dolžan:
– sistematično in strokovno zmanjševati količino neregistrirane vode (redna sanacija vodovodnega omrežja in redna zamenjava vodomerov),
– predlagati spremembe odloka o varstvenih pasovih.
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33. člen
V primeru pomanjkanja pitne vode izvajalec določi v
soglasju z županom občine prednostno zadovoljevanje uporabnikov, ki so ga uporabniki in izvajalec dolžni upoštevati.
34. člen
Izvajalec je dolžan voditi optimalno energetsko porabo
pri črpanju vode.
35. člen
Izvajalec ali pooblaščena oseba s strani izvajalca nosi
vse stroške poškodbe cevovodov in po nemarnosti izpuščene
vode pri priključevanju ali rekonstrukciji na vodovodni mreži ter vse stroške iztoka vode po eni uri od ugotovitve ali
prijave poškodbe na cevovodu.
VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE
36. člen
Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi
prekine z dobavo pitne vode, poleg primera iz drugega odstavka 31. člena, še v naslednjih primerih:
– kadar stanje hišne instalacije ogroža zdravje in življenje uporabnikov pitne vode,
– če je priključek na vodovodno omrežje izdelan v nasprotju s pogoji soglasja izvajalca ali brez soglasja,
– če uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo,
– če uporabnik onemogoča delavcem izvajalca pregled
vodomera ter hišne instalacije,
– če uporabnik brez soglasja izvajalca opravlja posege
v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju izvajalec,
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcija),
– če uporabnik ne dovoli vgraditve ali zamenjave vodomera in črtne kod,
– če je ugotovljeno, da je uporabnik priključen na vodni vir, ki ni v upravljanju izvajalca,
– če uporabnik s svojo dejavnostjo ogroža vodni vir.
Po izrecni želji uporabnika je izvajalec dolžan izvesti
začasno prekinitev dobave vode na stroške uporabnika.
37. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti dobavo vode za največ
en dan zaradi del na vodovodu na območju, kjer se opravljajo rekonstrukcijska dela, vendar mora o tem pravočasno
obvestiti preko javnih sredstev obveščanja uporabnike na
katere vpliva prekinitev.
38. člen
Uporabniki niso upravičeni do odškodnine v primerih
prenehanja dobave vode zaradi večjih okvar (poškodb) na
objektih in napravah za pitno vodo ali zaradi dovoljenih
instalacijskih del.
Izvajalec je tudi v teh primerih dolžan v čim krajšem
času obvestiti uporabnike o vzrokih nastale prekinitve ter o
času njenega trajanja.
Izvajalec je dolžan v času daljše prekinitve dobave
vode oskrbeti uporabnike z nujno potrebno količino pitne
vode za ljudi in živali.
IX. OBVEZNOSTI IN NALOGE IZVAJALCA
IN UPORABNIKOV
39. člen
Obveznosti izvajalca pri oskrbi in dobavi vode so:
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– redna kontrola in izvajanje ukrepov za dobavo higiensko neoporečne vode,
– v okviru sprejetih programov vodooskrbe na nivoju
občine, skrb za zadostno količino pitne vode,
– redno vzdrževanje hidrantskega omrežja v skladu s
pogoji iz pogodbe,
– obveščanje uporabnikov o prekinitvah dobave vode,
– obveščanje občine ter pristojnih organov o izrednih
razmerah na vodovodnih omrežjih,
– skrb za reden obračun porabljene vode,
– izdajanje soglasij v skladu z določbami tega odloka,
– izdelava letnega programa dela in poročilo za leto
nazaj,
– izdelava predloga obračuna amortizacije in njene porabe,
– izdelava letnega programa potrebnih investicijskih
vlaganj,
– izdelava navodil o gospodarnem ravnanju z vodo ter
varčevanju z vodo v času izrednih razmer,
– da izdela tehnični pravilnik o javnem vodovodu in
strokovna navodila za izvedbo priključkov.
40. člen
Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje naprav in objektov, ki so v lasti in
upravljanju uporabnika,
– omogočanje dostopa do vodomera in njegove oznake
– črtne kode,
– redno vzdrževanje internega hidrantnega omrežja,
– uporaba glavnega hidrantnega omrežja le v primeru
požara – javljanje izvajalcu o napakah in poškodbah na
glavnem omrežju ali vodovodnih priključkih,
– upoštevanje navodil o gospodarnem ravnanju z vodo
ter varčevanju v času izrednih razmer.
Uporabnik, ki jemlje vodo iz omrežja brez vodovodnega priključka preko hidrantov, si mora za to pridobiti soglasje izvajalca.
X. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje izvajalec javnega vodovoda:
1. če zaradi planiranih del na javnem vodovodu začasno prekine dobavo pitne vode, pa o tem predhodno ne
obvesti uporabnika (37. člen)
2. če ne vzdržuje hidrantnega omrežja v skladu z določbami pogodbe (prvi odstavek 39. člena)
3. če izvede priključek brez soglasja (13. člen)
4. če ne upošteva sprejetega sklepa o prednostnem zadovoljevanju uporabnikov vode (33. člen)
5. če pri priključevanju ali rekonstrukciji na vodovodni
mreži pride po nemarnosti do poškodbe cevovoda ali izpuščenja vode ali če se eno uro po ugotovitvi ali prijavi
poškodbe cevovoda ne ustavi nekontrolirani iztok vode
(35. člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba izvajalca javnega vodovoda.
42. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če odvzame vodo iz hidranta brez soglasja izvajalca
(drugi odstavek 40. člena)
2. če se priključi na javno omrežje brez soglasja
(11. člen)
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3. če ne zgradi in ne vzdržuje prostora za vodomer ali
če ne mogoči delavcem izvajalca kontrole vodomera in odčitavanja (20. člen)
4. če odstrani oznako vodomera – črtno kodo (23. člen)
5. če ne upošteva navodil in sklepov glede prednostnega zadovoljevanja potreb po pitni vodi (33. člen)
6. če ne prijavi okvare na priključku oziroma, če ne
odpravi okvare na interni instalaciji (prvi odstavek 40. člena)
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
43. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
42. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje takoj na mestu, kdor stori prekršek iz 1., 3. in 4. točke 41. člena tega
odloka ali iz 1., 3. in 5. točke 42. člena tega odloka, če gre za
lažji prekršek ali če prekršek ni povzročil hujših posledic.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izterja od tistih,
ki jih zaloti pri prekrških pristojni vodnogospodarski inšpektor, pooblaščena uradna oseba policije ali občinski komunalni nadzornik.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe in občinski komunalni nadzornik.
45. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
pogojih dobave in načinu odjema pitne vode na območju
Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/88).
46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-8/96-1/18
Krško, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3688.
Na podlagi 29. in 61. 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), 4. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90, 10/91 in Uradni list RS, št. 13/93 in 66/93), 3., 4., 6.
in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 30/95) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96), je Občinski svet občine Krško na
seji dne 17. 10. 1996 sprejel
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ODLOK
o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje za opravljanje dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih padavinskih voda in upravljanja z objekti ter napravami, ki služijo
tej dejavnosti. Določa tudi obveznosti izvajalca ter uporabnikov.
Občina Krško bo pri odvajanju in čiščenju odpadnih
in padavinskih voda postopala v skladu s študijo o zaščiti
vodnih virov in vodotokov v Občini Krško (december 1995)
in študijo o varovanju podtalnice Krškega polja (november
1994).
2. člen
Opravljanje dejavnosti iz 1. člena tega odloka obsega:
– gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu
s tem odlokom in drugimi predpisi,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov in naprav ter priključevanje novih uporabnikov na sistem,
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa.
3. člen
Za izvajalca dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: javna kanalizacija), ki služijo enemu ali več naseljem v Občini Krško je
izbran koncesionar (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda izključno iz cestnega telesa ni predmet tega odloka.
Upravljalec objektov in naprav, ki služijo le enemu
objektu oziroma manjši skupini uporabnikov ter nimajo značaja javne kanalizacije je uporabnik sam oziroma krajevna
skupnost.
4. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki odvaja odpadne in padavinske vode v javno ali
drugo kanalizacijo.
5. člen
Javna kanalizacija je glede na odgovornost upravljanja
in vzdrževanja ločena od omrežja in naprav uporabnika.
6. člen
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati podtalnice, drenažnih vod, vod
odprtih vodotokov ter meteornih vod, kjer jih je možno
speljati direktno v ponikalnico ali vodotok, razen v primeru,
če je takšna rešitev strokovno sprejemljiva.
II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN IZVAJALCA
1. Naprave in objekti uporabnikov
7. člen
Naprave in objekti uporabnika hišne kanalizacije so:
– priključni kanal od hišne kanalizacije do javnega
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kanala, vključno z zbirnimi kanali hišne kanalizacije in meteorne vode,
– naprave in objekti za prečiščenje odpadnih voda (predčistilne naprave, greznice, gnojnične jame, gnojišča),
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu.
S temi objekti upravlja, gospodari in jih vzdržuje uporabnik.
Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanja odpadnih
in padavinskih voda ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
8. člen
Individualni objekti in naprave za čiščenje odpadnih
voda v naseljih, kjer ni javne kanalizacije, so greznice. Glede na vrsto tal, način vodooskrbe in ostale pogoje je dovoljena gradnja naslednjih greznic:
– greznice z neprepustnimi stenami in dnom za objekte
brez tekoče vode,
– nepretočne greznice za objekte s tekočo vodo,
– pretočne greznice z odtokom.
Za gradnjo greznice si je uporabnik oziroma investitor
dolžan pridobiti dovoljenje upravne enote.
Dovoljenje izda upravni organ v skladu s pogoji soglasja pristojne inšpekcije.
9. člen
Pri gradnji in vzdrževanju greznic je treba upoštevati:
a) za objekte brez tekoče vode 500 l/osebo, oziroma
minimalno 3000 litrov:
– greznica mora imeti dve celici,
– greznico se prazni najmanj enkrat letno;
b) za objekte s tekočo vodo – nepretočne:
– pri dimenzioniranju je treba upoštevati dnevno porabo 150 l/osebo,
– koristno prostornino 3000 l/osebo, oziroma minimalno prostornino 6000 l in mora imeti dve celici,
– greznico je treba prazniti najmanj enkrat na leto,
oziroma, ko je zapolnjeno 2/3 koristne prostornine greznice,
– pri praznjenju greznice je potrebno pustiti 1/6 vsebine;
c) pretočne greznice:
– koristno prostornino 2000 litrov na osebo, pri čemer
mora biti minimalna prostornina 6000 litrov,
– pretočna greznica za 10 oseb mora biti dvocelična,
nad 10 oseb pa večcelična.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico,
speljati jih je treba v padavinsko kanalizacijo ali v ponikalnico.
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12. člen
Odpadne vode iz gnojničnih jam in zbiralnikov za
gnojevko ter odpadke iz gnojišč se ne odvaja v javno kanalizacijo.
2. Naprave in objekti izvajalca oziroma upravljalca
13. člen
Objekti in naprave javne kanalizacije so:
– zbirni kanali z revizijskimi jaški,
– razbremenilniki visokih voda,
– zadrževalni bazeni visokih voda,
– črpališča in prečrpavališča odpadnih in drugih voda,
– čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javne kanalizacije in so v pravilniku izvajalca
opredeljeni kot objekti in naprave izvajalca.
Javna kanalizacija mora imeti pred iztokom v recipient
obvezno urejeno čiščenje z mehanskim in biološkim čiščenjem.
14. člen
Naprave in objekti javne kanalizacije so last Občine
Krško, ki jih prenese v upravljanje izbranemu izvajalcu dejavnosti iz 1. člena s pogodbo.
Izvajalec je dolžan upoštevati ta odlok, pravilnik o
pogojih in načinu odvajanja odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Krško, s katerim določi sekundarno,
primarno in magistralno omrežje, objekte in naprave skupne
ter individualne rabe, način in pogoje priključitve, pogoje
iztoka v javno kanalizacijo, ostale pogoje uporabe teh objektov in naprav, kakor tudi natančnejše pogoje gospodarjenja.
Pogoji priključitve na javno kanalizacijo se določijo s
pravilnikom, katerega izdela izvajalec in potrdi občinski svet.
15. člen
Investitor novogradenj javne kanalizacije je praviloma
Občina Krško, ki po končani gradnji prenese objekte in
naprave v upravljanje koncesionarju.
Investitor je dolžan poleg objektov in naprav izročiti
vso tehnično dokumentacijo, dovoljenje, soglasje in geodetski posnetek komunalnih naprav z evidenco priključkov in
uporabno dovoljenje. Izvajalcu mora biti s ceno storitve ali
na drug način zagotovljeno pokrivanje stroškov izvajanja
dejavnosti.
III. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNO
KANALIZACIJO

10. člen
Na območjih, kjer je možna ogroženost obstoječih ali
potencialnih vodnih virov ni dovoljena gradnja pretočnih
greznic. Obstoječe pretočne greznice v teh območjih je potrebno prazniti v skladu s pogoji soglasja zdravstvene inšpekcije.
Praznjenje pretočnih greznic v teh območjih opravlja
po potrebi in v smislu soglasja zdravstvene inšpekcije uporabnik oziroma izvajalec, slednji po predhodnem naročilu
uporabnika.

16. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse
uporabnike iz 4. člena odloka s pogojem, da stanje javne
kanalizacije omogoča priključitev ter da iztok uporabnika
izpolnjuje priključitvene pogoje. V naseljih, kjer ne obstaja
javna kanalizacija je uporabnik dolžan v skladu s pogoji tega
odloka in pravilnika ter pogoji soglasja zdravstvene inšpekcije zgraditi ustrezno greznico.
Po izgradnji javne kanalizacije v naseljih iz drugega
odstavka tega člena se je uporabnik dolžan v roku 6 mesecev
priključiti na javno kanalizacijo in opustiti greznico – kot
začasen objekt za odstranjevanje in čiščenje odpadnih voda.

11. člen
Naprave in objekti uporabnika ter pogoji za priključitev
na javno kanalizacijo so opredeljeni s pravilnikom.

17. člen
Izvajalec izdaja pogoje in soglasja k prostorskim izvedbenim načrtom in lokacijski dokumentaciji uporabnika.
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V primeru, da je objekt uporabnika na območju, za
katerega ni izdelan prostorski izvedbeni načrt, je uporabnik
dolžan pred izdajo lokacijskega dovoljenja pridobiti načelno
soglasje izvajalca. K vlogi za izdajo načelnega soglasja mora
predložiti:
– situacijo z vrisanim objektom v M 1:1000 ali M 1:500
z vsemi komunalnimi napravami.
18. člen
Izvajalec mora izdati soglasje po 15. členu in dovoliti priključitev, če uporabnik izpolni vse pogoje iz 14.
člena tega odloka glede izdelave hišne kanalizacije, zahtev glede izpusta in da stanje javne kanalizacije glede
tehničnih normativov in standardov dovoljuje priključitev. K vlogi mora uporabnik predložiti na vpogled načrt
hišne kanalizacije.
V primeru, da priključitev ni možna, mora izvajalec
uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih pod katerimi je
priključitev možna.
19. člen
Pred priključitvijo novega objekta na javno kanalizacijo je uporabnik dolžan predložiti izvajalcu z vlogo za priključitev naslednje:
– gradbeno dovoljenje, posnetek objekta s komunalnimi objekti in napravami, soglasje lastnikov zemljišč po katerem poteka priključitev.
20. člen
Priključitev hišne kanalizacije na javno kanalizacijo
opravi izvajalec na stroške investitorja. Priključitev mora
biti izvedena pred izdajo uporabnega dovoljenja. O opravljeni priključitvi izda izvajalec potrdilo.
Priključitev starih obstoječih objektov na javno kanalizacijo je obvezna v roku 6 mesecev po izgradnji javne kanalizacije.
Pri priključitvi sta uporabnik in izvajalec dolžna upoštevati pogoje, ki veljajo za nove objekte.
21. člen
Uporabnik ima pravico odpovedi priključitve le v primeru, da objekt poruši, in sicer najmanj 30 dni pred nameravano porušitvijo.
22. člen
Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo odpadne tehnološke vode mora najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh
spremembah predložiti izvajalcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu s strokovnim navodilom o tem, katere snovi
se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vod (Uradni list SRS, št. 18/85).
23. člen
Uporabnik je v primeru spremenjenih pogojev priključitve dolžan na lastne stroške prilagoditi hišni priključek. O
spremenjenih pogojih je izvajalec dolžan obvestiti uporabnika ter mu podati rok ureditve, določene glede na obseg
potrebnih del.
24. člen
Uporabnik je za priključitev na javno kanalizacijo dolžan plačati priključno takso izvajalcu in je prihodek občinskega proračuna.

Stran 5565

IV. PLAČILO CENE KANALŠČINE IN ČIŠČENJA
ODPADNIH VODA
25. člen
Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati
stroške odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
Merilo za plačilo je količina porabljene vode iz javnih vodovodov oziroma vodnih virov uporabnika.
Višina stroškov dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter uporabe javne kanalizacije se
določi na podlagi ugotovljene količine odpadne vode iz cene
na enoto.
26. člen
K ceni se lahko obračuna tudi prispevek za čiščenje
odpadnih voda, ki se določi na podlagi ugotovljene količine
odpadne vode, cene za enoto in faktorja onesnaženosti.
Višino prispevka za odvajanje in čiščenje odpadne vode določi izvajalec v soglasju z Občinskim svetom občine
Krško v skladu z veljavnimi predpisi o cenah.
V. DOLOČITEV IZVAJALCA DEJAVNOSTI
27. člen
Izvajalca dejavnosti iz 1. člena tega odloka izbere Občinski svet občine Krško na osnovi določil odloka o podelitvi koncesij za dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
Občini Krško.
Pri tem se morajo upoštevati določila 21. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
28. člen
Naloge izvajalca:
– redno vzdrževati objekte in naprave, tako da je uporabnikom omogočeno redno odvajanje odpadnih voda,
– poskrbeti za ustrezno zavarovanje objektov in naprav,
– sodelovati pri razvoju dejavnosti in pri pripravi planskih dokumentov za razširjeno reprodukcijo,
– skrbi za pravočasno pripravo planskih dokumentov
za enostavno reprodukcijo,
– objekte in naprave vzdrževati v skladu s sprejetimi
pravilniki, poslovniki ter ostalimi predpisi,
– izdajati uporabnikom ustrezna soglasja in jim omogočiti priključitev,
– obnavljati dotrajano omrežje ter dotrajane dele objektov in naprav.
29. člen
Obveznosti uporabnika javne kanalizacije:
– vzdrževanje hišne kanalizacije, hišnega priključka ter
naprav za predčiščenje, tako da bo iztok izpolnjeval pogoje
iz soglasja,
– obveščanje izvajalca oz. upravljalca o poškodbah na
objektih s katerimi gospodari sam ter takoj ukrepati, da ne bo
nastala škoda na objektih javne kanalizacije.
V primeru, da nastane na objektih in napravah javne
kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika,
je ta dolžan izvajalcu poravnati stroške odprave škode.
30. člen
Uporabnikom ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo:
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– odpadne vode, ki vsebujejo strupene snovi v višjih
koncentracijah kot je dovoljeno s strokovnim navodilom o
tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o
dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85),
– vodo pomešano s tekočimi gorivi, olji in mazivi,
– radioaktivne snovi,
– snovi, ki razvijajo strupene ali eksplozivne pline,
– snovi, ki bi kvarno vplivale na kanalsko omrežje,
– gnojnico, gnoj, pepel, kosti, mavec, cement, pesek,
tehnološke peske, usnje, konzerve, stekla in druge tehnološke in komunalne odpadke,
– neprečiščene tehnološke industrijske vode,
– snovi oziroma odpadne vode, ki so določene s pravilnikom glede na tehnologijo čiščenja.
Vse odpadne vode, ki brez predčiščenja ne ustrezajo
pogojem glede izpusta, mora uporabnik naknadno ustrezno
očistiti. Izvajalec ima pravico in dolžnost kontrole uporabnikovih objektov in naprav za predčiščenje na stroške uporabnika ter tudi določiti pogoje delovanja naprave za predčiščenje.
31. člen
Izvajalec ima pravico odpovedati uporabniku odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v naslednjih primerih:
– če uporabnik zaprosi za začasen odklop z javne kanalizacije zaradi gradbenih posegov,
– če stanje uporabnikov objektov ogroža življenje in
zdravje ljudi,
– če izpust ne izpolnjuje pogojev iz soglasja,
– če uporabnik z odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo snovi navedene v prejšnjem členu,
– če upravljalcu ne predloži izvidov o izpustu oziroma
če izvid ni izdelal atestiran laboratorij,
– če uporabnik ne poravna stroškov storitve.
Uporabnik je dolžan poravnati izvajalcu dejavnosti
stroške prekinitve in ponovne priključitve kakor tudi nastalo
škodo na objektih in napravah javne kanalizacije.
32. člen
Izvajalec ima pravico zaradi del na objektih in napravah začasno prekiniti storitev pod pogoji, da o prekinitvi
obvesti uporabnike in sicer vsaj 4 dni pred nameravano
prekinitvijo. V primeru intervencij na objektih in napravah
lahko upravljalec prekine storitev, vendar mora o tem takoj
obvestiti uporabnike.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek izvajalec, če:
– ne opravlja obveznosti iz 28. člena odloka,
– ne prevzame javne kanalizacije v upravljanje, 15.
člen,
– ne dovoli priključitve na javno kanalizacijo, 18. člen
odloka,
– ne sprejme pravilnika v smislu 14. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če je ta pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Kolikor je izvajalec fizična oseba ali je to upravljalec iz
tretjega odstavka 3. člena tega odloka, se kaznuje z denarno
kaznijo 20.000 SIT, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
34. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna ali fizična oseba, ki je nosilec dejavnosti, če:
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– odvaja v javno kanalizacijo vode v nasprotju z določilom 6. in 12. člena,
– spelje padavinsko vodo v greznico oziroma odtok iz
greznice odvaja v površinsko vodo, 8. člen,
– ne prenese novo zgrajene javne kanalizacije v upravljanje upravljalcu, 14. člen,
– izvede priključek na javno kanalizacijo brez soglasja
izvajalca, v nasprotju z izdanim soglasjem oziroma ne priključi objekta na javno kanalizacijo, pa so za to izpolnjeni
pogoji 19. člena,
– je priključitev izvedena v nasprotju z 19. in 20. členom tega odloka,
– izvajalcu ne predloži analizo iztoka, 22. člen,
– ne prilagodi hišnega priključka novim pogojem, 23.
člen,
– ne izpolnjuje nalog iz 29. člena,
– v javno kanalizacijo odvaja nedovoljene snovi, 30.
člen,
– ne obvesti uporabnikov o začasni prekinitvi storitev,
32. člen.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
35. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 34. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Izvajalec je dolžan v roku 6 mesecev poskrbeti za prevzem vseh potrebnih objektov in naprav za izvajanje dejavnosti ter izdelavo katastra obstoječe javne kanalizacije in ga
predložiti Geodetski upravi za zbirni kataster.
37. člena
Izvajalec je dolžan v roku 3 mesecev po sprejemu koncesije predložiti svetu Občine Krško v obravnavo in sprejem
predlog pravilnika o pogojih in načinu odvajanja odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine Krško.
38. člen
V času do izbire izvajalca dejavnost iz 1. člena tega
odloka izvaja Komunalno podjetje KOSTAK Krško v skladu
s tem odlokom.
39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni
nadzornik Občine Krško in zdravstvena ter druge ustrezne
inšpekcijske službe.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
pogojih za odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 35/88).
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-7/96-1/18
Krško, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.
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3689.
Na podlagi 29. in 61. 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), 32. in 33. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 4. in 7. člena
odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
30/95) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 2/96) je Občinski svet Občine Krško na seji, dne
17. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje
gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije
za dejavnosti oskrbe s pitno vodo ter odvajanja
in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
1. člen
V vsebini tega odloka (koncesijskega akta) se upoštevajo določila 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah. Posamezne zadeve se natančneje opredelijo s tem aktom in na tej osnovi v koncesijski pogodbi.
Koncesijski akt je akt, s katerim se določi predmet in
pogoje za opravljanje gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.
Koncesionar je fizična ali pravna oseba, kateri se podeli
koncesija, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncedent je oseba, ki je pristojna za podelitev koncesije in sicer je to lokalna skupnost.
Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in
koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
2. člen
Predmet podelitve koncesije je opravljanje dejavnosti
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in
padavinskih voda na območju celotne Občine Krško.
Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:
– izdelavo dolgoročnega programa vlaganj za potrebe
oskrbe s pitno vodo (požarno in industrijsko vodo),
– zaščito vodnih virov in naprav za pridobivanje in
dobavo pitne vode,
– redno kontroliranje kakovosti pitne vode,
– upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav vodovodnih sistemov,
– vodenje evidence in katastrov,
– oskrbo z vodo,
– prevzetje obstoječe javne infrastrukture in po predhodnem tehničnem pregledu tudi vsak nov objekt oziroma
napravo,
– obračunavanje stroškov enostavne in razširjene reprodukcije, ločeno po sistemih,
– redno obračunavanje cene vode in ustreznih prispevkov uporabnikom, izterjave in odvajanje prispevkov, taks in
sredstev za razširjeno reprodukcijo občini oziroma državi,
– upoštevanje določil zakonov, odlokov, pravilnikov in
sklepov s področja dejavnosti oskrbe z vodo na območju
Občine Krško,
– komuniciranje z uporabniki.
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda obsega:
– izdelavo programa dokončne izvedbe mestnih in
vaških kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami,
– upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih ter padavinskih voda,
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– nadzor pri rekonstrukcijah, obnovah in novogradnjah
za širitev sistemov,
– zbiranje in odvajanje odplak na čistilne naprave,
– vodenje evidenc in katastrov,
– izvajanje meritev onesnaževanja odpadnih voda,
– redno čiščenje kanalizacijskih vodov,
– obračunavanje stroškov enostavne in razširjene reprodukcije, ločeno po sistemih,
– redno obračunavanje cene kanalščine in ustreznih prispevkov uporabnikom, izterjave in odvajanje prispevkov, taks
in sredstev za razširjeno reprodukcijo občini oziroma državi,
– komuniciranje z uporabniki in občani.
3. člen
Koncesionarja (izvajalca gospodarske javne službe) pridobi koncedent (dajalec koncesije) na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo, pristojnimi odloki in predpisi ter na osnovi tega odloka – koncesijskega akta. O javnem razpisu za podelitev koncesije
odloča občinski svet s sklepom, s katerim tudi določi natančne razpisne pogoje. Za presojo prispelih ponudb občinski
svet imenuje strokovno komisijo.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da samostojno opravlja ekološke, vodnogospodarske
in druge storitve,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predloži študijo delovanja dejavnosti in
program potrebnih vlaganj,
– da navede potrebne reference dosedanjega dela,
– da razpolaga z zadostnim številom ustrezno usposobljenega strokovnega kadra za realizacijo koncesionirane dejavnosti,
– da razpolaga z ustrezno mehanizacijo in opremo.
Izpolnjevanje pogojev izkaže kandidat za koncesionarja z ustreznimi priporočili o dosedanjih izkušnjah na tem
področju.
5. člen
Koncesionarju bo občina podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 2. člena
na območju Občine Krško oziroma v koncesijski pogodbi
navedenih vodooskrbnih in kanalizacijskih sistemov za čas
trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico uporabe, upravljanja, vzdrževanja
in urejanja obstoječe infrastrukture.
6. člen
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na pogodbeno določenem območju Občine Krško
oziroma navedenih vodooskrbnih in kanalizacijskih sistemih
izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz programov in iz usmeritev strokovnih institucij in lokalne skupnosti,
– da spoštuje strategijo gospodarjenja z vodami v Občini Krško,
– da opravlja storitve po cenah, ki so oblikovane v
skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne
skupnosti in bo pomenila enostavno reprodukcijo,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni, s
pristojnimi in s tem aktom,
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– da izdela program potrebnih investicijskih vlaganj in
jih v roku uvede v prakso,
– da dosledno upošteva tehnične, organizacijske in druge sprejete standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti:
– koncesionar prevzame naslednje vodovodne sisteme in kanalizacijske sisteme:…,
– obveže se v treh letih zmanjšati tlačne izgube vode
v cevovodih na 30%,
– izgraditi centralno čistilno napravo odpadnih voda,
– izvedel bo novo priključitev uporabnikov na javni
vodovod in uporabnikov na javne kanalizacije,
– uvedel bo obračun pospešene amortizacije od objektov in naprav vodovodnih in kanalizacijskih sistemov za
namensko porabo,
– izvajal bo obračun in izterjavo občinskih prispevkov in taks, ki so vezani na ceno vode in kanalizacije,
– skrbel bo za racionalno rabo energije,
– spoštoval bo sestav kalkulacije in drugih pogojev
iz koncesijske pogodbe,
– da vodi evidence in katastre za potrebe koncesijske
dejavnosti,
– da strokovno pripravi poslovne načrte in poročila za
potrebe koncedenta,
– da pripravi osnove za investicije in investicijska vzdrževanja,
– da izdeluje pred in pokalkulacije stroškov dejavnosti
in skrbi za ažuriranje cen oziroma tarif po posameznih sistemih,
– da racionalno in namensko porablja sredstva amortizacije,
– da pozna in upošteva odlok o dobavi in načinu oskrbe
s pitno vodo ter odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Krško,
– da spoštuje predhodno potrjene tarife, normative in
standarde, ki so sestavni del koncesijske pogodbe,
– da skrbi za racionalizacijo stroškov in tehnično tehnološke izboljšave.
Zgoraj navedeni pogoji so sestavni del razpisnih pogojev za izbiro koncesionarja.
7. člen
O izbiri koncesionarja v imenu koncedenta odloči občinski svet oziroma pooblaščeni organ lokalne skupnosti s
sklepom na predlog komisije za odpiranje ponudb in na
podlagi javnega razpisa v skladu z določbami tega odloka.
O izbiri, koncedent obvesti koncesionarja z upravno
odločbo, ki jo podpiše župan. Tudi koncesijsko pogodbo
sklenejo na osnovi sklepa občinskega sveta in jo podpiše
župan.
8. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske
pogodbe in traja 10 let.
9. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem
preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v drugačno obliko organiziranosti,
– z odpovedjo izvajalca koncesije z rokom 1/2 leta od
pisne odpovedi.
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10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
določenem roku,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug od strani koncesionarja glede na
6. člen tega odloka,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje iz
4. člena.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo,
koncesionarju pa mora povrniti eventualna vložena sredstva.
11. člen
Z odkupom koncesije koncesijsko razmerje preneha,
tako, da koncesionar preneha opravljati javne službe, ki so
predmet koncesije, koncedent pa prevzame vsa javna sredstva
od koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko
pogodbo.
12. člen
Za izvajanje koncesijskih dejavnosti iz 2. člena pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene storitev, ki jih
zaračunava neposredno uporabnikom. Za razvoj in razširjeno reprodukcijo dejavnosti pa uporabi lasten dobiček in
sredstva proračuna Občine Krško.
Višino tarif oziroma cen in prispevkov za opravljanje
koncesijskih dejavnosti potrjuje Vlada Republike Slovenije
oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na predlog koncesionarja in sklepa koncedenta. Višina izhodiščnih tarif in
drugi cenovni pogoji so določeni s koncesijsko pogodbo.
Obračun in fakturiranje storitev uporabnikom izvaja
koncesionar.
Način financiranja in pobiranja prispevkov je natančno
opredeljen s koncesijsko pogodbo.
13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo
pristojni inšpekcijski organi in občinski komunalni nadzornik.
Nadzor spoštovanja koncesijskega akta in koncesijske
pogodbe izvaja ustrezna strokovna služba Občine Krško.
14. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske
pogodbe.
15. člen
Koncesionar ne more prenesti pooblastil iz koncesijske
pogodbe na drugega koncesionarja.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijskih dejavnosti
koncesionar koncedentu povzroči stroške jih mora poravnati.
16. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
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17. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo njegovi delavci uporabnikom koncesijske
dejavnosti iz 2. člena tega odloka ali drugim osebam.
18. člen
Javni razpis za prvo podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe med koncedentom in koncesionarjem preneha veljati dosedanja ureditev opravljanja dejavnosti vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Krško.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 028-6/96-1/18
Krško, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3690.
Na podlagi 29. in 61. 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), 4. in 26. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 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, 13/93, 66/93), 3., 4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95), 16. in 79.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na seji dne 17. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja vrsta, zbiranje, odlaganje, odstranjevanje komunalnih odpadkov, odlagališča, oddajanje
tovrstnih koncesij in obračunavanje stroškov teh storitev ter
določa prekrške pri ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Krško.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine
odpadkov,
2. ločeno zbiranje odpadnih materialov na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov,
3. vračanje odpadkov v proizvodnjo, ostanek pa okoljevarno deponirati,
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4. izgradnja nove sanitarne deponije,
5. urejeno deponiranje ostankov odpadkov,
6. racionalizacija stroškov ravnanja z odpadki.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Krško,
2. izvajalec ravnanja z odpadki na območju Občine
Krško (v nadaljevanju: izvajalec),
3. povzročitelji obremenitev, torej pravne, civilne in
fizične osebe, ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter površin in pri
katerih nastajajo komunalni odpadki,
4. vsi prebivalci Občine Krško in drugi, ki se nahajajo
na območju občine.
4. člen
Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter prevažanje, sortiranje in skladiščenje odpadkov,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
4. upravljanje urejenega medobčinskega odlagališča odpadkov,
5. odlaganje preostalih odpadkov na urejeno odlagališče,
6. odprava divjih odlagališč.
Za vzpostavitev sistema je zadolžena Občina Krško.
5. člen
Na celotnem območju Občine Krško je obvezno zbiranje, odstranjevanje in deponiranje s komunalnimi odpadki iz
vseh virov na način, ki je opisan v tem odloku.
II. ODPADKI
6. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni
rabi, ki so pretežno trdi in po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki
vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s
posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki iz gospodinjstev so:
1. trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane
– bio odpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve,
steklo, keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki ter listje in trava),
2. kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi, ipd.),
3. nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je treba
ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
Ostali komunalni odpadki so:
1. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz manjših gradbenih posegov,
2. večje vejevje, štori in drugi inertni materiali v urbanih naseljih,
3. ohlajeni ogorki in pepel iz kurilnih naprav skupnih
kotlovnic,
4. odpadki, ki nastanejo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih prostorov,
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5. trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov,
6. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih
virov,
7. fekalije iz greznic.
Posebni odpadki so:
1. posebni odpadki iz industrije, obrti ali drugih dejavnosti, ki se pri odlaganju lahko mešajo s komunalnimi odpadki, ne da bi povzročili škodo okolju, vendar se odlagajo
pod posebnimi pogoji.
Odlaganje na javnem odlagališču komunalnih odpadkov je možno na podlagi mnenja upravnega organa občine,
pristojnega za varstvo okolja oziroma ustrezne strokovne
inštitucije in sklenjene pogodbe z upravljalcem odlagališča.
III. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
7. člen
V tipizirane posode je prepovedano odlagati:
1. večje količine gradbenega materiala, kamenja ali
zemlje,
2. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. odpadke v tekočem stanju,
5. kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
6. tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne
odpadke ter druge nevarne snovi,
7. neohlajene ogorke,
8. večje vejevje,
9. poginule živali in kože,
10. embalažo sredstev za varstvo rastlin.
V primerih iz 1. odstavka tega člena, izvajalec ni dolžan odpeljati odpadkov, pač pa je dolžan napisati prijavo
pristojnemu inšpekcijskemu organu.
8. člen
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastankov se uvede na območju Občine Krško obvezno za vse povzročitelje
in izvajalce po programu ločenega zbiranja.
Povzročitelji na območju iz programa morajo odlagati
odpadke v tipizirane posode na kolesih za ločeno zbiranje ali
v tipizirane velike zaboje (kesone).
Na območjih, kjer ni ločenega zbiranja, je obvezno
zbiranje vseh komunalnih odpadkov.
9. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na
katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode za odpadke.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
od koder izvajalci redno in občasno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno mesto in
odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ 5 m od transportne poti smetarskega
vozila.
V posameznih naseljih so zaradi večje racionalizacije
ločenega zbiranja odpadkov nameščeni smetnjaki v ekološke otoke.
Zbirno in odjemno mesto za odpadke ter ekološki otoki
morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim in higiensko-tehničnim ter požarno-varnostnim pogojem in ne smejo ovirati
ali ogrožati prometa na javnih površinah.
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10. člen
Zbirna, odjemna mesta ter ekološke otoke določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji, razen ekološke otoke, ki jih vzdržuje izvajalec.
Kjer ni individualnega odvoza, ali kje je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov se določi ekološke otoke ter njihovo
lokacijo.
Makrolokacije ekoloških otokov so razvidne iz kart, ki
so priloga temu odloku in jih je v primeru postavitve novih
ekoloških otokov, potrebno dopolniti.
Ekološki otoki morajo biti od lokacije povzročitelja
oddaljeni manj kot 80 metrov v centralnih naseljih in 300
metrov v razpršenih zaselkih.
11. člen
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih
normativov in standardov tudi določbe tega odloka in tehnologijo izvajalcev.
12. člen
Na zbirnih, odjemnih mestih ter ekoloških otokih je
prepovedano odlagati odpadke izven posod za odpadke, prav
tako je prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov v smetnjake (ostale odpadke v smetnjake za steklo, ipd.). Poleg
navedenega je obvezno odlaganje odpadkov v smetnjake z
ostalimi odpadki v vrečkah za smeti.
13. člen
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih mest.
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice,
kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznenju posod za
odpadke onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.
Skupna zbirna in odjemna mesta, kot tudi ekološke
otoke po tem odloku, je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
14. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem morajo pri prijavljanju prireditve priložiti dokazilo o opremljenosti prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za smeti in o odvozu smeti.
Po končani prireditvi, najkasneje do 7. ure zjutraj, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke
odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z
odpadki.
15. člen
Izvajalci so dolžni posode za odpadke na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb čistiti in
vzdrževati. Poškodovane posode je potrebno nadomeščati z
novimi ali rabljenimi na stroške povzročiteljev, kolikor
poškodb in potrebne zamenjave niso povzročili izvajalci
sami.
Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posode poškodovali
ali odtujili sami.
Izvajalci so dolžni ne glede na določila prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno opraviti čiščenje posod za
odpadke
Amortizirane posode za odpadke nadomesti izvajalec
na svoje stroške.
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16. člen
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v:
– tipizirane zabojnike iz pocinkane pločevine volumna
160 l, 240 l, 500 l in 700 l,
– tipizirane kontejnerje volumna 5 m3 (kubičnih metrov),
– druge posode ali posebne plastične biološko razgradljive vrečke, ki jih določi izvajalec.
Vrsto in število posod za odpadke določijo izvajalci v
skladu s tehnologijo odvažanja oziroma strukturo in vrsto
odpadkov.

Odpadke iz 2. točke prvega odstavka 6. člena tega
odloka odvažajo izvajalci štirikrat letno.
Odpadke iz 2. točke prvega odstavka, 1. točke drugega
odstavka in 1. točke tretjega odstavka 6. člena lahko odvažajo tudi povzročitelji sami v dogovoru z izvajalci, vendar
morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično
ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznenje.

17. člen
Po sprejemu tega odloka povzročitelji nabavijo dodatne
tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov za območje
celotne občine po programu ločenega zbiranja odpadkov.
V primeru uvedbe nove tehnologije, pri kateri je potrebno menjati že obstoječe posode za smeti, je izvajalec
dolžan pri dobavi novih posod ali pri obračunu smetarine
upoštevati neamortiziran del cene stare posode.
Vsi novi povzročitelji, ki se pojavijo po sprejetju tega
odloka, so dolžni nabaviti posodo za odpadke v dogovoru z
izvajalcem glede volumna, števila, lokacije ipd. Kolikor novi povzročitelji ne nabavijo posod jih nabavi izvajalec in
zaračuna obrabnino.
V primerih izjemnega povečanja količin komunalnih
odpadkov, ki jih zaradi tega ni moč odložiti v posode na
zbirnih mestih, lahko povzročitelji le-te izjemoma odložijo v
vreče, katere predpišejo in dobavijo izvajalci proti plačilu,
vendar na način, ki ne bo moteče vplival na okolje, izvajalci
pa so jih dolžni odpeljati ob prvem odvozu.
Izvajalec starim povzročiteljem zamenja amortizirane
posode z ustreznimi novimi.

21. člen
Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke na,
za to dejavnost, določeno odlagališče odpadkov.

18. člen
Opremljanje javnih objektov s posodami za odpadke se
vrši v skladu z “Elaboratom opremljenosti javnih objektov s
posodami za odpadke v Občini Krško”, ki ga je aprila 1993
izdelal Janko Vlahušič.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
19. člen
Odpadke zbrane v posodah na odjemnih mestih odvažajo izvajalci po voznem redu, ki ga predpiše izvajalec.Vozni red mora biti takšen, da je optimalen glede stroškov odvoza, vendar s takšno tehnologijo in frekvenco, ki bo
zagotavljala, da ne bo motečih vplivov na okolje.
Izvajalci so dolžni odvažati odpadke po razporedu in
programu ločenega zbiranja odpadkov. Razpored mora biti
objavljen v javnih občilih ter na krajevno običajen način.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.), so izvajalci dolžni
opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh
po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
Kolikor povzročiteljem posoda za odpadke ne zadostuje njihovi količini odpadkov, komunalni nadzornik z odločbo naloži povzročitelju nabavo dodatne ali večje posode v
skladu z dogovorom z izvajalcem.
Občasna večja količina se plača z dodatno embalažo
izvajalca.
20. člen
Izvajalci morajo odvažati komunalne odpadke s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno
higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

22. člen
Izvajalec sprejme poslovnik o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov, obvezno pa mora upoštevati:
– na odlagališče komunalnih odpadkov je dovoljeno
odlagati odpadke, ki jih ni mogoče uporabiti kot sekundarno
surovino,
– posebne odpadke iz tretjega odstavka 6. člena, ki se
odlagajo pod posebnimi pogoji, je dovoljeno odlagati na
odlagališče komunalnih odpadkov po pridobitvi mnenja
upravnega organa občine, pristojnega za komunalo in varstvo
okolja oziroma ustrezne strokovne inštitucije ter dovoljenja
upravljalca odlagališča (izvajalca). V pogodbi, ki jo sklene
izvajalec s povzročiteljem odpadkov, morajo biti navedeni
pogoji, pod katerimi se lahko ti odpadki odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov,
– posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi ni
dovoljeno odlagati na odlagališče komunalnih odpadkov,
ampak na za to določenih mestih.
Režim odlaganja odpadkov na odlagališču je določen
s poslovnikom, ki ureja evidenco dovoza odpadkov na
odlagališče, ravnanje z odpadki na odlagališču, tehnologijo
deponiranja odpadkov, nadzor in dela, ki se izvajajo na
odlagališču, delovni čas odlagališča, postopek izdaje dovoljenj za odlaganje posebnih odpadkov iz industrije, obrti in
drugih dejavnosti, čiščenje izcednih vod in kontrolo vpliva
na okolje, požarno varnost ter vzdrževanje okolice odlagališča.
23. člen
Odpadni inertni gradbeni materiali se lahko uporabljajo
na odlagališču odpadkov v skladu s poslovnikom. Lahko se
odložijo tudi kam drugam v okolje, za kar pa se mora pridobiti dovoljenje za poseg v prostor.
Na enak način je možno odlagati tudi druge inertne
materiale iz 2. točke drugega odstavka 6. člena.
24. člen
Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlagati
odpadke, ki so namenjeni odlaganju.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih
je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov pod pogoji in na način, ki ga predpiše komunalni nadzornik.
Komunalni nadzornik ali ustrezni inšpekcijski organi
lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in njihovo deponiranje na
odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko organi
izdajo povzročitelju, kolikor ga ni mogoče ugotoviti, pa
izvajalcu.

Stran 5572

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA
Z ODPADKI
25. člen
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi
povzročitelji odpadkov.
26. člen
Cene za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev se določajo na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca
skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z Občinskim
svetom občine Krško oziroma na osnovi določil pogodbe
med občino in izvajalci.
Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev vsebuje:
– stroške zbiranje odpadkov
– stroške odvoza odpadkov
– stroške odlaganja ostankov odpadkov, sortiranje sekundarnih surovin.
Cene za ravnanje z ostalimi komunalnimi odpadki iz
drugega odstavka 6. člena in posebnimi odpadki iz industrije, obrti in drugih dejavnosti se formirajo na podlagi pogodbenih odnosov med povzročitelji odpadkov in izvajalci.
Občinski svet občine Krško lahko k stroškovni ceni
ravnanja z odpadki določi tudi ceno za izgradnjo novih kapacitet za odlaganje odpadkov. V tem primeru mora izvajalec
ravnanja z odpadki voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih namensko tudi porabljati oziroma se
vodijo v proračunu občine za namensko rabo.
Občinski svet občine Krško lahko po elementih za določitev stroškovnih cen ravnanja z odpadki določi odškodnine, nadomestila in takse v zvezi z ravnanjem z odpadki, ki so
tudi namenske.
27. člen
Cena ravnanja z odpadki iz stanovanjskih prostorov se
obračunava po številu oseb.
Cena ravnanja z odpadki iz poslovnih površin se obračunava po enoti uporabne površine, razen industrijskih obratov.
Cena ravnanja z odpadki iz drugega odstavka 6. člena
se obračunava po m3 ali kg odpeljanih odpadkov na podlagi
naročila ali pogodbe.
Cena ravnanja odpadkov iz industrijskih obratov ter iz
tretjega odstavka 6. člena se obračunava po m3 ali kg odpeljanih odpadkov na podlagi pogodbe, ki jo morajo povzročitelji skleniti z izvajalci.
Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po m3 ali kg
pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za
odlaganje brez javno organiziranega prevoza.
28. člen
Povzročitelji so dolžni (pridobivanje evidenc in podatkov) v roku 15 dni sporočiti izvajalcem zahtevane podatke za obračun stroškov zbiranja, odvažanja odpadkov in
spremembe, ki se nanašajo na prvi in drugi odstavek
27. člena.
29. člen
Če povzročitelji v roku 30 dni od sprememb ne sporočijo spremenjenih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc na stroške povzročiteljev.
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VII. OSTALE DOLOČBE
30. člen
Izvajalci so dolžni ocenjevati in evidentirati strukturo
in količino odpadkov, ki so zajeti v odvoz odpadkov in se
odlagajo na odlagališču ter jih konec meseca januarja za
preteklo leto posredovati upravnemu organu občine, pristojnemu za komunalo in varstvo okolja.
31. člen
Vsaka pravna osebna javnega in zasebnega prava in
fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost,
je dolžna pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti pogodbo z izvajalcem o ravnanju z odpadki.
Če ne sklenejo pogodbe v roku 30 dni, nadomesti to
pogodbo odločba upravnega organa občine, pristojnega za
komunalno dejavnost.
VIII. NADZOR
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni
nadzornik Občine Krško, ter pristojni inšpekcijski organ.
Komunalni nadzornik je dolžan kršitelja najprej opozoriti,
mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti, šele nato ukrepati s kazenskimi sankcijami.
Organi, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko
pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega
odloka.
Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelja prijaviti pristojni inšpekciji.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznujejo
za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
1. ne očistijo skupnih zbirnih in odjemnih mest (drugi
in tretji odstavek 13. člena),
2. na zahtevo povzročiteljev, komunalnega nadzornika
oziroma pristojnih inšpekcijskih služb ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke, jih sproti ne popravljajo in dotrajanih
ne nadomeščajo z novimi ali rabljenimi (prvi odstavek
15. člena),
3. ne očistijo posod za odpadke najmanj enkrat letno
(tretji odstavek 15. člena),
4. ne praznijo posod za odpadke skladno z razporedom
odvoza (prvi odstavek 19. člena),
5. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji
odstavek 19. člen),
6. ne odvažajo odpadkov skladno s prvim in drugim
odstavkom 20. člena,
7. odlagajo na odlagališče posebne odpadke, za katere
niso pridobili mnenja upravnega organa občine, pristojnega
za komunalo in varstvo okolja oziroma mnenja strokovne
inštitucije (prvi odstavek 22. člena),
8. če odlagajo odpadke izven odlagališča (24. člen),
9. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in
kršitelja ne prijavijo komunalnemu nadzorniku ali pristojni
inšpekciji (tretji odstavek 32. člena)
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Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba izvajalcev, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. odlaga odpadke iz 3. točke 6. člena,
2. odlaga posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi, v posode za komunalne odpadke ali izven.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje na kraju
samem odgovorna oseba in delavec povzročitelja, če storita
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. odlaga odpadke v nasprotju s 7. členom,
2. se ne vključi v odvoz odpadkov (prvi odstavek
8. člena),
3. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi odstavek 10. člena),
4. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke po drugem
odstavku 8. člena oziroma odlaga odpadke izven posod za
odpadke ali pa jih odlaga nepravilno (12. člen),
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih,
dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči izvajalcu
dostopa do odjemnih mest (prvi odstavek 13. člena),
6. ne nabavi posode za odpadke (17. člen),
7. odlaga posebne odpadke (3. točka 6. člena) na odlagališče komunalnih odpadkov brez mnenja upravnega organa občine pristojnega za varstvo okolja oziroma mnenja
strokovne inštitucije in dovoljenja upravljalca odlagališča
(22. člen),
8. si ne pridobi soglasja za deponiranje internega odpadnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča
pred izdajo gradbenega dovoljenja (23. člen),
9. če odlaga odpadke izven odlagališča (24. člen),
10. ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v prvem
odstavku tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, če kot povzročitelj stori prekršek, naveden v
prvem odstavku tega člena.
36. člen
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organizatorja kulturne dejavnosti, športnih ali drugih
prireditev, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času
prireditve opremljeni s posodami za odpadke, po končani
prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in za odvoz
odpadkov na odlagališče.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
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37. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje delavec pravne osebe – izvajalca, če takoj ne očisti
odjemnega mesta, ki ga je pri praznjenju posod za odpadke
onesnažil (drugi in tretji odstavek 13. člena).
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje posameznik, ki namerno poškoduje posodo za odpadke, jo prevrne ali razsipava odpadke.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Plačila ravnanja z odpadki so obvezni vsi povzročitelji
(3. točka 3. člena) na območju Občine Krško. Za občane na
ožjem območju deponije velja dogovorjen način plačevanja.
39. člen
Podrobnejša določila glede ravnanja z odpadki v Občini Krško se določijo v posebnem pravilniku ali koncesijskem
aktu.
40. člen
Poslovnik odlagališča odpadkov se izdela v šestih mesecih od sprejema tega odloka. Do takrat se odlaganje odpadkov vrši po starem.
41. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
ravnanju z odpadki na območju Občine Krško.
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/96-1/18
Krško, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3691.
Na podlagi 29. in 61. 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), 32. in 33. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 4. in 7. člena
odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 30/95) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na seji dne
17. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje
gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije
za dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki
in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
V vsebini tega odloka (koncesijskega akta) se upoštevajo
določila 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
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Posamezne zadeve se natančneje opredelijo s tem aktom in na tej osnovi v koncesijski pogodbi.
Koncesijski akt je akt, s katerim se določi predmet in
pogoje za opravljanje gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.
Koncesionar je fizična ali pravna oseba, kateri se podeli
koncesija, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncedent je oseba, ki je pristojna za podelitev koncesije in sicer je to lokalna skupnost.
Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in
koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
2. člen
Predmet podelitve koncesije je opravljanje dejavnosti
ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov za območje celotne Občine Krško.
Dejavnost ravnanje s komunalnimi odpadki obsega:
– izdelavo programa ločenega zbiranja odpadkov na
izvoru in vračanja koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– določitev legalizacije prevoznih poti, zbirnih in odjemnih mest ter ekoloških otokov, mest za sortiranje in začasno skladiščenje odpadkov,
– opremljanje zbirnih in sortirnih mest s tipiziranimi
posodami in zabojniki,
– redno zbiranje, odvažanje in sortiranje komunalnih
odpadkov, najmanj enkrat tedensko, vendar mora biti tehnologija s takšno frekvenco, da ne povzroča smradu,
– prodajanje ali oddajanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– okolju prijazno ravnanje s posebnimi odpadki,
– vzdrževanje opreme za zbiranje, odvažanje in sortiranje komunalnih odpadkov,
– izobraževanje in ekološko osveščanje občanov.
Dejavnost odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
obsega:
– upravljanje, odvažanje in držanje reda na odlagališču
odpadkov,
– kompaktiranje in strokovno deponiranje ostankov komunalnih odpadkov,
– določanje režima odlaganja odpadkov,
– prekrivanje komunalnih odpadkov.
3. člen
Koncesionarja (izvajalca gospodarske javne službe) pridobi koncedent (dajalec koncesije) na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo, pristojnimi odloki in predpisi ter na osnovi tega odloka – koncesijskega akta. O javnem razpisu za podelitev koncesije
odloča občinski svet s sklepom, s katerim tudi določi natančne razpisne pogoje. Za presojo prispelih ponudb občinski
svet imenuje strokovno komisijo.
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da samostojno opravlja ekološke in prevozniške storitve,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje te dejavnosti,
– da pripravi in predloži študijo delovanja dejavnosti in
program ločenega zbiranja odpadkov,
– da navede potrebne reference dosedanjega dela,
– da razpolaga z zadostnim številom ustrezno usposobljenega strokovnega kadra za realizacijo koncesionirane dejavnosti,
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– da razpolaga z ustrezno mehanizacijo.
Izpolnjevanje pogojev izkaže kandidat za koncesionarja z ustreznimi priporočili o dosedanjih izkušnjah na tem
področju.
5. člen
Koncesionarju bo občina podelila naslednja javna pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 2. člena
na območju Občine Krško oziroma v koncesijski pogodbi
navedenih prevoznih poti za čas trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico urejanja zbirnih in odjemnih mest
oziroma ekoloških otokov ter mesta za sortiranje za čas
trajanja koncesijske pogodbe,
– izključno pravico upravljanja, vzdrževanja in urejanja obstoječega odlagališča za deponiranje ostankov komunalnih odpadkov.
6. člen
Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na pogodbeno določenem območju Občine Krško
oziroma navedenih prevoznih poti, izvaja svojo dejavnost
pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz programov in iz usmeritev strokovnih institucij in lokalne skupnosti,
– da spoštuje strategijo ravnanja z odpadki v Občini
Krško,
– da opravlja storitve po cenah, ki so oblikovane v
skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne
skupnosti in bo pomenila enostavno reprodukcijo,
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni, s
pristojnimi in s tem aktom,
– da izdela in izvede, program ločenega zbiranja odpadkov, ki je sestavni del razpisa koncesije,
– da dosledno upošteva tehnične, organizacijske in druge sprejete standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti:
– kapaciteta posod NV=1,2 q = 1,44 m 2/preb./leto,
– število praznenj 1x oziroma 2 x tedensko,
– uvede dvoizmensko delo,
– v letu 1997 vključi 1.500 novih povzročiteljev,
– obračuna 100 % amortizacijo objektov in opreme
ter jo namensko porabi po sklepu občinskega sveta,
– spoštuje sestav kalkulacije iz koncesijske pogodbe,
– subvencioniranje povzročiteljev, ki odlagajo odpadke v skupne posode ali ločeno zbiranje na ekoloških
otokih,
– da vodi evidence in katastre za potrebe koncesijske
dejavnosti,
– da strokovno pripravi poslovne načrte in poročilo za
potrebe koncedenta,
– da pripravi osnove za investicije in investicijska vzdrževanja,
– da izdeluje pred in pokalkulacije stroškov dejavnosti
in skrbi za ažuriranje cen oziroma tarif,
– da racionalno in namensko porablja sredstva amortizacije,
– da pozna in upošteva odlok o ravnanju z odpadki na
območju Občine Krško,
– da spoštuje predhodno potrjene tarife, normative in
standarde, ki so sestavni del koncesijske pogodbe,
– da skrbi za racionalizacijo stroškov in tehnično tehnološke izboljšave.
Zgoraj navedeni pogoji so sestavni del razpisnih pogojev za izbiro koncesionarja.
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7. člen
O izbiri koncesionarja v imenu koncedenta odloči občinski svet oziroma pooblaščeni organ lokalne skupnosti s
sklepom na predlog komisije za odpiranje ponudb in na
podlagi javnega razpisa v skladu z določbami tega odloka.
O izbiri koncedent obvesti koncesionarja z upravno
odločbo, ki jo podpiše župan. Tudi koncesijsko pogodbo
sklenejo na osnovi sklepa občinskega sveta in jo podpiše
župan.
8. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske
pogodbe in traja 10 let.
9. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem
preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogobe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v drugačno obliko organiziranosti,
– z odpovedjo izvajalca koncesije z rokom 1/2 leta od
pisne odpovedi.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
določenem roku,
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug od strani koncesionarja glede na
6. člen tega odloka,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje iz
4. člena.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo,
koncesionarju pa mora povrniti eventualna vložena sredstva.
11. člen
Z odkupom koncesije koncesijsko razmerje preneha,
tako da koncesionar preneha opravljati javne službe, ki so
predmet koncesije, koncedent pa prevzame vsa javna sredstva
od koncesionarja. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko
pogodbo.
12. člen
Za izvajanje koncesijskih dejavnosti iz 2. člena pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene storitev, ki jih
zaračunava neposredno uporabnikom. Za razvoj in razširjeno reprodukcijo dejavnosti pa uporabi lasten dobiček in
sredstva proračuna Občine Krško.
Višino tarif oziroma cen in prispevkov za opravljanje
koncesijskih dejavnosti potrjuje Vlada Republike Slovenije
oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na predlog koncesionarja in sklepa koncedenta. Višina izhodiščnih tarif in
drugi cenovni pogoji so določeni s koncesijsko pogodbo.
Obračun in fakturiranje storitev uporabnikom izvaja
koncesionar.
Način financiranja in pobiranja prispevkov je natančno
opredeljen s koncesijsko pogodbo.
13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo
pristojni inšpekcijski organi in občinski komunalni nadzornik.
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Nadzor spoštovanja koncesijskega akta in koncesijske
pogodbe izvaja ustrezna upravna služba Občine Krško.
14. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske
pogodbe.
15. člen
Koncesionar ne more prenesti pooblastil iz koncesijske
pogodbe na drugega koncesionarja.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijskih dejavnosti
koncesionar koncedentu povzroči stroške jih mora poravnati.
16. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
17. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo njegovi delavci uporabnikom koncesijske
dejavnosti iz 2. člena tega odloka ali drugim osebam.
18. člen
Javni razpis za prvo podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe med koncedentom in koncesionarjem preneha veljati dosedanja ureditev opravljanja dejavnosti zbiranja, odvažanja in deponiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Krško.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 028-5/96-1/18
Krško, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3692.
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), 12., 17. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87 in 16/87) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na
seji dne 17. 10. 1996 sprejel
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ODLOK
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2
stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti
stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in
o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane
vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v
Občini Krško za leto 1996
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine v Občini Krško na dan 31. 12. 1995 znaša 94.000
SIT.
2. člen
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 1996 znaša:
– za ureditveno območje
naselja tipa E (Krško)
–1,1% (1.034,00 SIT/m 2)
– za ureditveno območje
naselja tipa D (Leskovec pri
Krškem, Brestanica, Senovo,
Kostanjevica na Krki)
– 0,9 % (846,00 SIT/m2)
– za ureditveno območje
naselja tipa C2 (Raka, Podbočje,
Koprivnica)
– 0,8% (752,00 SIT/m2)
– za ureditveno območje
naselja tipa C1 (Veliki Podlog,
Drnovo, Zdole, Vel.Trn, Dolenja
vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji
Leskovec, Brezje, Črneča vas)
– 0,7% (658,00 SIT/m2)
– za ureditvena območja
vseh ostalih naselij
– 0,6% (564,00 SIT/m2)
3. člen
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15%
od povprečne gradbene cene (14.100,00 SIT/m2) od tega za:
– individualno komunalno
potrošnjo
– 40% (5.640,00 SIT/m 2)
– kolektivno komunalno
potrošnjo
– 60% (8.460,00 SIT/m 2)
4. člen
Korist za stavbno zemljišče, izračunana na način iz
prejšnjih členov tega odloka, se med letom valorizira v skladu z indeksi za obračun razlik v ceni gradbenih storitev –
GZS – Združenja za gradbeništvo in IGM za ostalo nizko
gradnjo. Korist za objekte se revalorizira v skladu z indeksi
prej navedenega združenja za ustrezno vrsto gradnje.
5. člen
Ta odlok velja za izračun vrednosti stanovanjskih hiš,
stanovanj in drugih nepremičnin po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti le-teh in za izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča.
6. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati
sklep o določitvi odstotka poprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti
stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za
izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško za leto 1994 (Uradni list RS, št.
48/94).

Št. 66 – 22. XI. 1996

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 361-2/96-1/18
Krško, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

3693.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93),
zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. 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 in 14/95 in 20/95 – odločba US RS) ter statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine
Krško sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi:
1. osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990,
ki se nanašajo na kompleks Termoelektrarne Brestanica,
2. osnutka odloka o ureditvenem načrtu območja
Termoelektrarne Brestanica,
3. osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Bencinski servis Kostanjevica
in
4. osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka
o zazidalnem načrtu Obrtna cona MDB Leskovec.
I
Javno se razgrnejo:
1. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000, družbenega plana
Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št.
13/94) in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 21/87), ki se nanašajo na kompleks Termoelektrarne Brestanica,
2. osnutek odloka o ureditvenem načrtu Termoelektrarne Brestanica,
3. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Bencinski servis Kostanjevica in
4. osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu Obrtna cona MDB Leskovec.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in v prostorih Krajevne
skupnosti Brestanica, Leskovec in Kostanjevica.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS.
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III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentom podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za
urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
Krajevni skupnosti Brestanica, Leskovec in Kostanjevica.
V
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-8/96-1/15
Krško, dne 14. novembra 1996.
Župan
Občine Krško
Danilo Siter l. r.
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6. Kulturni dom Sv. Ana, Kremberg št. 35.
7. Kulturni dom Sv. Trojica, Mariborska c. 1.
8. Kulturni dom Voličina, Voličina št. 81.
9. Kulturni dom Selce, Selce št. 11.
10. Rotovž, Trg osvoboditve 5, Lenart.
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.
3
Nepremičnine iz 1. in 2. točke teh sklepov se kot javna
infrastruktura na področju kulture na predlog občinskega
sveta zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji
Občinskega sveta občine Lenart.
Št. 020-5/96
Lenart, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Lenart
Milan Guzmar l. r.

LENART
3694.
MISLINJA
Na podlagi 29. člena in prvega odstavka 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) ter 21. člena statuta Občine Lenart
(Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na
seji dne 30. marca 1995 sprejel
SKLEP
o določitvi nepremičnin na področju kulturne
infrastrukture v Občini Lenart
1
V skladu z 29. in prvim odstavkom 63. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture postane
javna infrastruktura na območju Občine Lenart, ki je bila na
dan 17. decembra 1994 javna lastnina v upravljanju javnega
zavoda in je bila pretežno namenjena upravljanju kulturne
dejavnosti: Matična knjižnica Lenart.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v Matični
knjižnici Lenart, ki služi kulturnim dejavnostim.
2
V skladu z 29. in drugim odstavkom 63. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Lenart, ki so bile 17. decembra
1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevnih
skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih
dejavnosti:
1. Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 2 (v ustreznem deležu tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije).
2. Kulturni dom Benedikt, Benedikt št. 11.
3. Kulturni dom Cerkvenjak, Cerkvenjak št. 11 (v ustreznem deležu tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije).
4. Kulturni dom Zavrh, Zavrh št. 42.
5. Kulturni dom Jurovski Dol, Jurovski Dol št. 1.

3695.
Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87
in 50/79 in Uradni list RS, št. 10/91) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet
občine Mislinja na 23. seji dne 24. 10. 1996 sprejel
ODLOK
komunalnih taksah v Občini Mislinja
1. člen
S tem odlokom se določijo obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Mislinja, taksni zavezanci, postopek
odmere, način plačila in višina takse.
2. člen
Komunalne takse so predpisane za:
1. uporabo glasbenih avtomatov in drugih igralnih sredstev v javnih lokalih in na javnih površinah;
2. reklamne napise, objave, plakate in oglase, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
in za vitrine, v katerih se blago ali dejavnost predstavlja
zunaj poslovnega prostora;
3. začasno ali trajno uporabo javnih površin za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti, za prirejanje
zabavnih prireditev, razstav, sejmov, za parkiranje tovornih
vozil in avtobusov izven določenih območij ter uporabo
javnih površin za gradbišča in prekope.
3. člen
Za igralna sredstva v javnih lokalih se po tem odloku
štejejo biljardi, elektronska video oprema ter druga igralna
sredstva, za katera se uporaba plača, neglede na vrsto lokala
in višino plačevanja uporabe teh naprav.
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Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na dovoljenih mestih, se po
tem odloku štejejo: reklamni napisi, objave in oglasi, ki so
trajnega značaja, plakati, panoji, transparenti in druge oblike
reklamnih označb.
Za javne površine se po tem odloku štejejo trgi, tržnice,
pločniki, ceste, ulične površine, parkirišča, funkcionalna zemljišča in druge površine v lasti občine ali države.
Za javne lokale se po tem odloku štejejo poslovni prostori (restavracije, gostilne, bifeji) in tudi tem prostorom
pripadajoči vrtovi in terase in drugi prostori, v katerih se
zadržujejo gostje.
Društveni prostori, ki so namenjeni za sestajanje članov
zaradi zabave in razvedrila, se po tem odloku ne štejejo za
javne prostore, če se v njih ne opravlja pridobitna dejavnost.

Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan Občinskemu uradu občine Mislinja v 15 dneh prijaviti nastanek taksne obveznosti, če ni v
taksni tarifi drugače določeno. Prijava mora vsebovati podatke o taksnem zavezancu ter podatke in dejstva, ki so
potrebna za določitev višine komunalne takse (ime in naslov
zavezanca, podatki o taksnem predmetu, površina, namen
uporabe, datum pričetka uporabe).
Če taksni zavezanec ne prijavi v določenem roku taksnega predmeta ali ne plača komunalne takse v določenem
roku, lahko Občinski urad občine Mislinja odredi prisilno
odstranitev taksnega predmeta na stroške zavezanca oziroma
prepoved uporabe javnih površin.

4. člen
Komunalne takse se določajo po tarifi komunalnih taks.
Višina komunalne takse za posamezne taksne predmete
oziroma storitve je določena v taksni tarifi, ki je sestavni del
tega odloka.
Taksne obveznosti so določene v točkah.
Vrednost točke znaša 10 SIT.
Vrednost točke se usklajuje z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen.
Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse
vrednost točke na dan nastanka obveznosti.
Župan lahko v primerih širšega družbenega interesa,
poleg oprostitev iz tarife komunalnih taks tega odloka, oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse.

8. člen
Funkcionalna javna površina se izračuna tako, da se za
kioske in za posamezne stojnice dejanska dolžina in širina
taksnega predmeta poveča za najmanj en meter in nato izračuna skupna površina, ki predstavlja funkcionalne zasedeno
javno površino. Za vse ostale zasedene javne površine (zabavne prireditve, razstave, sejmi, gostinski vrtovi, gradbišča
in prekopi) se določi dejanska funkcionalno zasedena javna
površina.

5. člen
Taksni zavezanci so pravne in fizične osebe, ki so koristniki taksnih predmetov in storitev iz 2. člena tega odloka.
Taksni zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik
nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet ali izvaja
storitev.
Komunalna taksa za določeni taksni predmet se lahko
odmeri le enemu taksnemu zavezancu.
V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvajanje pobrane takse dolžna zagotoviti
pravna oseba ali posameznik, ki ni taksni zavezanec.
6. člen
Vse postavitve, vzdrževanje in nameščanje taksnih predmetov morajo biti v skladu s predpisi Občine Mislinja.
Taksni zavezanec si je dolžan pridobiti predhodno mnenje in oblikovne pogoje za postavitev taksnega predmeta od
pristojnega organa Občine Mislinja.
Objekti in naprave, ki se postavljajo na javnih površinah, morajo biti skladni s pogoji, ki jih določi pristojna
strokovna organizacija.
Če taksni predmet ni postavljen v skladu s pogoji,
navedenimi v tem členu, ali če je nameščen na mestu, ki ni
predvideno za taksne predmete, lahko Občinski urad občine
Mislinja odredi odstranitev takšnega taksnega predmeta na
stroške taksnega zavezanca. Če taksni zavezanec s tem povzroči škodo, je dolžan povrniti tudi stroške škode.
7. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom
meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občinski urad občine Mislinja o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.

9. člen
Taksne obveznosti se ne plačujejo za napise firm, ki so
po zakonu ali odloku obvezni. V primeru, da je na poslovni
stavbi več označb firme, se taksa ne plača od ene označbe,
ostali napisi pa se štejejo kot reklamni napisi.
Taksne obveznosti se ne plačujejo od uporabe igralnih
sredstev (šah, domino, igralne karte).
10. člen
Taksne obveznosti ne plačujejo Občina Mislinja in humanitarne organizacije.
Plačila komunalne takse za plakate so oproščena društva s sedežem v Občini Mislinja za propagiranje kulturnih,
propagandnih in humanitarnih prireditev.
Plačila takse za plakatiranje so oproščene tudi politične
stranke v času predvolilne kampanje za lokalne in državne
volitve.
Če za organizacije in društva, ki so oproščena plačila
komunalne takse, opravi namestitev in odstranitev plakatov
pooblaščena občinska služba, so organizacije in društva,
navedena v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena,
dolžne plačati stroške namestitve in odstranitve plakatov.
Višina stroškov je določena v tarifi komunalnih taks.
11. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci v gotovini
vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu
plačilo takse predpiše s posebno odločbo, katero izda Občinski urad občine Mislinja.
Takse, ki so določene v letnih zneskih, se plačujejo
polletno vnaprej in zapadejo v plačilo 15. januarja in 15.
junija v letu, plačane pa morajo biti v 30 dneh.
Za namestitev plakatov, reklam, objav in oglasov na
oglasnih mestih v Občini Mislinja je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta
plačati predpisano takso, če ni v tarifi drugače določeno.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati
pred izdajo dovoljenja.
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12. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se
opravlja po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, od
pravnih oseb pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe
denarnih obveznosti.
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih
po preteku leta, v katerem bi taksa morala biti plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
13. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in izdaja odločbe Občinski urad Občine Mislinja.
Za pobiranje komunalnih taks lahko župan pooblasti
pravno ali fizično osebo.
14. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Mislinja.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinski
urad občine Mislinja in pristojna inšpekcija.
15. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje pravna oseba,
če v določenem roku ne prijavi predmeta ali storitve, za
katero je predpisano plačilo komunalne takse.
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki ne prijavi taksnega predmeta ali
storitve v določenem roku.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
fizična oseba, če v določenem roku ne prijavi taksnega predmeta ali dejavnosti, za katerega je določeno plačilo komunalne takse.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje pravna ali
fizična oseba, ki namesti taksni predmet na mestu, ki ni
predvideno za nameščanje taksnih predmetov, ali če namesti
taksni predmet, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje, brez dovoljenja.
16. člen
Taksni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega odloka
uporabljali taksne predmete, pa niso prijavili nastanka taksne obveznosti, so dolžni to storiti v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka.
17. člen
Vrednost točke se poveča vsako leto v skladu z indeksom rasti cen na drobno.
Valorizirano višino vrednosti točke ugotovi s sklepom
Občinski svet občine Mislinja.
18. člen
Odlok o komunalnih taksah v Občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 26/93) preneha veljati 31. 12. 1996.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.
Št. 417-3/96
Mislinja, dne 29. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

Stran 5579

TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1:
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih ali na
javnih površinah se plača letna taksa v višini:
– za elektronski igralni avtomat
2.000 točk
– za biljard (navadni ali avtomatski)
1.500 točk
– za druga igralna sredstva
1.000 točk
Opomba:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni aparati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave kot so
namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne
igralne naprave ne glede na vrsto pogona in načina plačevanja uporabe sredstev.
3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih
se taksa ne plača, razen za igralna sredstva v prostorih, ki
služijo pridobitni dejavnosti.
4. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima
v svojem lokalu igralno sredstvo ne glede na to ali je lastnik
igralnega sredstva ali ne.
Tarifna številka 2:
1. Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na dovoljenih mestih in
so trajnega značaja, se glede na velikost in tehnološko zasnovo plača letna taksa v višini:
400 točk
– do 2 m2 za svetlobne reklame
za nesvetlobne reklame
300 točk
1.200 točk
– nad 2 m2 za svetlobne reklame
za nesvetlobne reklame
1.000 točk
2. Za plakate, reklame, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na dovoljenih mestih in
so začasnega značaja, se glede na čas in skupno površino
vseh nameščenih plakatov, reklam, objav ali oglasov plača
taksa v višini:
– za namestitev do 10 dni
10 točk od 1 m2
– za namestitev od 11 do 30 dni,
25 točk od 1 m2
Za namestitev in odstranitev plakatov, reklam, objav in
oglasov se glede na število plača taksa v višini:
– do 5 kosov
80 točk
– od 6 do 10 kosov
120 točk
– za vsak kos nad 10
10 točk
3. Za panoje in transparente se, glede na velikost in čas
namestitve, plača taksa v višini:
500 točk
– za namestitev do 30 dni do 2 m2
in nad 2 m2
1.000 točk
– za vsakih začetih nadaljnjih 30 dni
300 točk
do 2 m2
600 točk
in nad 2 m2
4. Za jumbo pano se, glede na čas, odmeri taksa v
višini:
– do 30 dni
1.500 točk
– za vsakih začetih nadaljnjih 30 dni
800 točk
5. Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih ali mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim
oklicem in podobnimi sredstvi se plača dnevno taksa v višini
300 točk.
Opomba:
1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so
lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za
reklamiranje, objavo oziroma oglase.
2. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise
firm, ki so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni. V
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primeru, da je na poslovni stavbi več označb firme, se taksa ne
plača od ene označbe, vse nadaljnje označbe pa se štejejo kot
reklamni napisi v smislu te tarifne številke.
3. Pravne in fizične osebe, ki želijo, da so njihovi plakati,
objave, reklame ali oglasi začasno nameščeni na območju Občine Mislinja, morajo taksne predmete prinesti na Občinski urad
občine Mislinja, da se ugotovi število in skupna površina taksnih predmetov ter da se opremijo s štampiljko občine in oštevilčijo.
Taksne predmete na razglasnih panojih, ki so v lasti občine, praviloma namešča in odstranjuje pooblaščena občinska
služba. Taksni zavezanec takih taksnih predmetov plača tudi
del takse, ki se nanaša na namestitev in odstranitev taksnega
predmeta.
Tarifna številka 3:
1. Za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori za
opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti se za vsak zasedeni
m2 plača taksa dnevno v višini 1 točke.
2. Za uporabo javnih površin za opravljanje gostinskoturistične dejavnosti v samostojnih gostinskih vrtovih se za
vsak zasedeni m2 plača taksa dnevno v višini 1,5 točke.
3. Za uporabo javnih površin za prirejanje zabavnih prireditev in razstav se za vsak m2 javne površine plača taksa dnevno
v višini 3 točke.
4. Za začasno uporabo javnih površin se glede na dejavnost za vsak m2 zasedene javne površine, skupno s funkcionalnim zemljiščem plača taksa v višini:
– za kiosk s prodajo blaga široke
potrošnje
3 točke dnevno
6.000 točk letno
– za kiosk s prodajo spominkov,
cvetja, knjig, izdelkov dom. obrti
1 točka dnevno
2.000 točk letno
– za stojnico s prodajo blaga pred
poslovnimi prostori
1 točka dnevno
– za stojnico na sejemski prireditvi
10 točk dnevno
– za gradbišča in prekope
2 točki dnevno
Za parkiranje tovornih vozil in avtobusov se plača taksa ze
eno vozilo dnevno 50 točk.
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja
za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Opomba:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine.
2. Takse iz te tarifne številke se ne plačuje za stojnice,
postavljene za humanitarne in kulturne prireditve.
3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača
pristojno takso v dvojnem znesku.
4. Za kioske se štejejo tudi premične gostinske prikolice.

OSILNICA
3696.
Na podlagi 51. in 62. 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), 6.
člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte
oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno
lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte
(Uradni list SRS, št. 27/85) ter 22. člena statuta Občine Osilnica
(Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Osilnica na 19. seji dne 11. novembra 1996 sprejel
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ODLOK
o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v
prostor za potrebe občanov in njihovih družin,
za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
na območju Občine Osilnica
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Osilnica določi
vrsta, namen, največja velikost in način gradnje za pomožne
objekte, naprave in druge posege v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere po zakonu ni potrebno
lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi
priglašenih del.
2. člen
Za objekte oziroma posege v prostor, pomožne objekte ter
druge objekte in naprave ter dela za potrebe občanov in njihovih družin, ki izboljšujejo bivalne in delovne pogoje in ki
služijo kmetijski dejavnosti, za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje, temveč odloča o dovolitvi priglašenih del se štejejo:
– vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in njihovih delov, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja,
– adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namembnost obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja,
– drvarnice, garaže za en osebni avto, shrambe za vrtno
orodje in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno
dopolnitev stanovanjskih in gospodarskih objektov,
– kurniki, zajčniki in drugi manjši objekti z žičnimi ograjami za rejo malih živali, če ležijo v sklopu individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov,
– tople grede in zaprti cvetličnjaki, če so v sklopu individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov,
– vrtne in dvoriščne medposestne, lesene in žične ograje
do višine največ 1 m, z odmikom 1 m od posestne meje s
sosednjim zemljiščem, če so upoštevani odmiki upravljalcev
cest in drugih infrastrukturnih objektov, kolikor se vrtne in
dvoriščne ograje grade v njihovi neposredni bližini; ograje ne
smejo biti polno zidane ali grajene iz odpadnih materialov.
Odmik od posestne meje je lahko manjši, če investitor predhodno pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča oziroma v
soglasju s sosedom se lahko ograja postavi v mejo,
– oporni in podporni zidovi do višine 1m z odmikom 3 m
od javnih prometnih površin in z odmikom 1 m od posestne
meje s sosednjim zemljiščem, s tem, da je temeljna peta zidu v
minimalnem odmiku 0,5 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem in da ne povzročajo izliv meteornih voda na sosednje
zemljišče. Upoštevati se morajo tudi odmiki in pogoji, podani v
soglasjih upravljalcev javnih površin in površin namenjenih za
vodnogospodarske ureditve. Odmiki so lahko tudi manjši ob
soglasju lastnikov sosednjih zemljišč, upravljalcev komunalnih
ter ostalih naprav, upravljalcev cest in javnih površin,
– pergole, vrtne ute in nadstreški nad dostopom oziroma
dovozom do objektov, nad balkoni in terasami pri individualnih
stanovanjskih hišah,
– mali plinski kontejnerji za prodajo gospodinjskega plina
velikosti do 10 m3,
– greznice in kapnice locirane neposredno ob obstoječih
objektih, s tem, da so greznice triprekatne v neprepustni izvedbi
brez izpusta v teren,
– dozidava in povečava dimnikov, sončni kolektorji, vetrolovi, zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah
in drugih objektih, strešne okenske odprtine,
– mali rezervoar za tekoči naftni plin do vsebine 2.000 kg,
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti,
– spominska obeležja, nadgrobna in druga obeležja in
manjši sakralni objekti (kapelice) do tlorisne velikosti 5 m2
bruto površine,
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– postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno, če ti objekti in naprave z gradbeno izvedbo in komunalno
opremljenostjo ne spreminjajo namenske rabe zemljišča in da je
z njihovo odstranitvijo možno vzpostaviti zemljišče v prvotno
stanje,
– lope za shrambo krme, stelje, poljščin in orodja, ki služijo osnovni dejavnosti kmetijskih gospodarstev ali potrebam
posameznih občanov,
– silosi za krmo živine, če so situirani v sklopu gospodarskega objekta in niso locirani v neposredni bližini sosednjih
stanovanjskih objektov ter ne presegajo višine sosednjih objektov,
– rastlinjaki in vse vrste plastenjakov,
– kozolci z lesenimi ali armirano betonskimi stebri enovrstne in dvovrstne izvedbe,
– leseni čebelnjaki, če so locirani izven naselij in znotraj
pašnega katastra do velikosti 20 panjev,
– gnojnične jame in gnojišča v neprepustni izvedbi, če
niso locirani v neposredni bližini sosednjih stanovanjskih objektov.
Pomožni objekti našteti v prvem odstavku tega člena so
lahko leseni ali zidani, temelji objektov pa so lahko pasovni ali
točkovani.
Pomožni objekti so lahko locirani kot prizidki k stanovanjskim ali gospodarskim objektom ob upoštevanju požarnovarstvenih predpisov ali kot samostojni objekti.
3. člen
Velikost pomožnih objektov oziroma naprav naštetih v
prejšnjem členu ne sme presegati naslednjih bruto površin:
– iz tretje, pete, osme, šestnajste, osemnajste, devetnajste
in dvajsete alinee do 30 m2 ,
– iz četrte alinee do 10 m2 ,
– iz sedemnajste alinee do 30 m2 oziroma do 90 m3 prostornine,
– iz enaindvajsete alinee do 50 m3.
4. člen
Objekti in naprave oziroma posegi v prostor iz 2. člena
tega odloka morajo biti v skladu z namensko rabo zemljišč v
prostorskih sestavinah planskih aktov občine ter v skladu z
zahtevami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambno zaščitnimi zahtevami
ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
Objekti in naprave oziroma posegi v prostor iz 2. člena
tega odloka ne smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorskih
izvedbenih aktih in z njimi ne smejo biti prizadete pravice ali
zakoniti interesi drugih oseb.
Gradnja pomožnih objektov in naprav ter posegov v prostor iz 2. člena tega odloka je možna, če le-ti:
– ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– ne potrebujejo novih trajnih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte ali naprave,
– zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebujejo posebnega statičnega in drugega gradbeno-tehničnega preverjanja.
5. člen
Pomožni objekti in naprave ter posegi v prostor iz 2. člena
tega odloka, se smejo graditi pod naslednjimi pogoji:
– da niso locirani med prometno površino in obstoječo
gradbeno linijo, razen če so oddaljeni najmanj 4 m od prometne
površine oziroma je pridobljeno soglasje pristojnega organa za
promet za manjši odmik, ter da niso locirani v preglednostnem
trikotniku križišča,
– da niso locirani na komunalnih, energetskih in drugih
infrastrukturnih vodih,
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– da so oddaljeni najmanj 3 m od posestne meje s sosednjimi zemljišči, izjemoma je lahko odmik manjši, če je pridobljeno pismeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča,
– da so objekti pritlični in oblikovno prilagojeni obstoječim objektom,
– da se pri odmiku od sosednjih objektov upoštevajo predpisi o varstvu pred požarom,
– da se pri oblikovanju in izboru gradbenega materiala
prilagajajo krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– da se ne bodo uporabljali in opremljali za bivalne namene.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo glede na vrsto
objekta oziroma posega, ki je predmet postopka.
6. člen
Investitor, ki namerava izgraditi objekte ali kako drugače
poseči v prostor po določilih iz 2. člena tega odloka mora pred
pričetkom del le-to priglasiti pri pristojnemu upravnemu organu
za urejanje prostora na podlagi 51. 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).
7. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem naj bi
objekt stal, ki naj vsebuje tehnični opis, višino objekta, naklon
strešin, uporabljeni material ter konstrukcijske rešitve,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom predvidene lokacije
objekta in odmikom sosednjih parcel,
– skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter
položajem glede na obstoječ objekt,
– zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpolaganju z zemljiščem na katerem naj bi objekt stal,
– soglasje lastnika sosednjega zemljišča, kadar je oddaljenost od posestne meje manjša od 3 m,
– če gre za začasni objekt, pa tudi datum, do katerega bo ta
objekt stal.
Za gradnjo cestnih priključkov je potrebno priložiti še
soglasje upravljalca ceste.
Pristojni upravni organ, ki obravnava vlogo, glede na
vrsto objekta in posega, v postopku določi, katera mnenja in
soglasja pristojnih organov in organizacij je potrebno pridobiti
pred izdajo odločbe.
8. člen
Pristojni upravni organ mora izdati odločbo o dovolitvi
priglašenih del najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi pravilno
sestavljene in popolne vloge za priglasitev.
Investitor ne sme začeti priglašenih del brez odločbe iz
prejšnjega odstavka.
Izdana odločba o dovolitvi priglašenih del izgubi svojo
veljavnost, če investitor ne začne s priglašenimi deli v enem
letu po prejemu odločbe.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpekcija za
okolje in prostor pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje
in prostor, enota Kočevje.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1200/96
Osilnica, dne 11. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.
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PIVKA
3697.
Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) se je dne 12. 11.
1996 sestala občinska volilna komisija Občine Pivka in sprejela na podlagi zapisnikov volilnih odborov
POROČILO
o izidu volitev v svete vaških in trške skupnosti Občine
Pivka
1. Na volitvah v svete vaških in trške skupnosti, ki so
bile 10. 11. 1996, je od 4698 volilnih upravičencev glasovalo 3825, kar je 81,42%.
2. Izidi volitev po volilnih enotah:
Buje – oddanih 32 glasovnic, neveljavna 1, veljavnih 31,
Čepno – oddanih 40 glasovnic, neveljavnih 0, veljavnih 40,
Dolnja Košana – oddanih 234 glasovnic, neveljavnih
18, veljavnih 216,
Drskovče – oddanih 62 glasovnic, neveljavnih 0, veljavnih 62,
Gornja Košana – oddanih 105 glasovnic, neveljavnih 9,
veljavnih 96,
Gradec – oddanih 35 glasovnic, neveljavnih 0, veljavnih 35,
Jurišče – oddanih 152 glasovnic, neveljavnih 5, veljavnih 147,
Kal – oddanih 225 glasovnic, neveljavnih 6, veljavnih 219,
Klenik – oddanih 109 glasovnic, neveljavnih 9, veljavnih 100,
Mala Pristava – oddanih 49 glasovnic, neveljavni 2,
veljavnih 47,
Nadanje selo – oddanih 75 glasovnic, neveljavni 2,
veljavnih 73,
Narin – oddanih 134 glasovnic, neveljavnih 7, veljavnih 127,
Neverke – oddanih 77 glasovnic, neveljavna 1, veljavnih 76,
Nova Sušica – oddanih 68 glasovnic, neveljavne 3,
veljavnih 65,
Palčje – oddanih 171 glasovnic, neveljavnih 9, veljavnih 162,
Parje – oddanih 60 glasovnic, neveljavne 4, veljavnih 56,
Petelinje – oddani 202 glasovnici, neveljavne 4, veljavnih 198,
Pivka – oddanih 1166 glasovnic, neveljavnih 127, veljavnih 1039,
Ribnica – oddanih 12 glasovnic, neveljavnih 0, veljavnih 12,
Selce – oddanih 121 glasovnic, neveljavnih 14, veljavnih 107,
Slovenska vas – oddanih 19 glasovnic, neveljavnih 0,
veljavnih 19,
Stara Sušica – oddanih 41 glasovnic, neveljavna 1,
veljavnih 40,
Suhorje – oddanih 47 glasovnic, neveljavne 4, veljavnih 43,
Šmihel – oddanih 70 glasovnic, neveljavni 2, veljavnih 68,
Tabor nad Knežakom – oddanih 5 glasovnic, neveljavnih 0, veljavnih 5,
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Trnje – oddanih 164 glasovnic, neveljavnih 7, veljavnih 157,
Velika Pristava – oddanih 35 glasovnic, neveljavni 2,
veljavnih 33,
Volče – oddanih 57 glasovnic, neveljavnih 9, veljavnih 48,
Zagorje – oddanih 258 glasovnic, neveljavnih 10, veljavnih 248.
3. Na podlagi prejetega števila glasov so bili v posamezni volilni enoti izvoljeni:
BUJE: Morelj Veronika, Morelj Ivan, Tomažič Dragica
ČEPNO: Požar Miro, Željan Darko, Dolgan Jože
DOLNJA KOŠANA: Morel Viktor, Sušelj Stojan, Gustinčič Nada, Morel Damjana, Štradjot Jože
DRSKOVČE: Frank Dario, Možina Miloš, Tomšič
Franc
GORNJA KOŠANA: Kaluža Andrej, Kastelic Marko,
Kapelj Zdenka, Dolgan Peter, Železnik Jože
GRADEC: Smrdel Peter, Čeligoj Peter, Penko Peter
JURIŠČE: Sedmak Stojan, Prelc Dušan, Knafelc Božo,
Žužek Slavko, Žužek Franc
KAL: Smrdelj Aleksander, Zega Roman, Mankuč Bojana, Kontelj Leon, Smrdel Darko
KLENIK: Grlj Jadran, Bubnič Milan, Perenič Stane,
Kastelic Stane, Pavlovič Marko
MALA PRISTAVA: Klepčar Peter, Valenčič Andrej,
Srebovt Franc
NADANJE SELO: Kranjc Miloslav, Penko Zoran, Sedmak Diana
NARIN: Želko Jože, Kaluža Branko, Kaluža Viktor,
Želko Pavel, Kaluža Marko
NEVERKE: Mršnik Franc, Cucek Janko, Spetič Bogdan
NOVA SUŠICA: Fidel Štefanija, Bobek Branko, Kaluža Peter
PALČJE: Primc Janko, Lipec Matjaž, Rudolf Mladen,
Česnik Julijan, Česnik Egon
PARJE: Česnik Branko, Zadel Stane, Vadnjal Matjaž
PETELINJE: Penko Franc, Vodopivec Peter, Zorman
Janez, Vodopivec Jože, Baumkircher Jakob
PIVKA: Vičič Danilo, Penko Mateja, Žele Andrej, Vilhar Matjaž, Korent Marjan, Penko Milena, Čeligoj Bojan
RIBNICA: Krebelj Ivan, Vlenčič Marjan, Željko Jože
SELCE: Šabec Jože, Perenič Andrej, Smerdel Franc,
Ostanek Miranda, Štenta Ivanka
SLOVENSKA VAS: Žužek Jože, Kaluža Anka, Smrdelj Robert
STARA SUŠICA: Žnidaršič Jože, Samsa Milan, Dolgan Franc
SUHORJE: Volk Tomaž, Volk Silvester, Volk Matija
ŠMIHEL: Penko Miro, Brožič Jadran, Kaluža Anton
TABOR NAD KNEŽAKOM: Lenarčič Janko, Štavar
Andrej, Lenarčič Ivana
TRNJE: Fatur Dušan, Abram Marko, Slavec Franc, Penko Goran, Smrdelj Stane
VELIKA PRISTAVA: Urbančič Franc, Lenarčič Cvetko, Žele Gabrijela
VOLČE: Kranjc Marino, Grlj Janko, Grželj Zlatko
ZAGORJE: Tomšič Albin, Žele Jože, Šabec Martin,
Posega Miroslav, Bečaj Jože.
Št. 176/96
Pivka, dne 12. novembra 1996.
Predsednica
občinske volilne komisije
Občine Pivka
Nadja Čeligoj l. r.
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POSTOJNA
3698.
Na podlagi 91. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 74/93, 7/94, 33/94 in 70/95) izdaja občinska
volilna komisija Občine Postojna
OBVESTILO
o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v
Občini Postojna
Občinska volilna komisija Občine Postojna je na seji
dne 11. 11. 1996 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki
so vodili volitve za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Postojna, ki so bile izvedene v deset KS Občine Postojna
dne 10. 11. 1996, ugotovila, da so bili v posamezne svete
krajevnih skupnosti izvoljeni:
KS POSTOJNA
1. volilna enota
1. Oskar ŠČUKA, roj. 3. 1. 1949, Kettejeva 7, Postojna
2. Danilo SOJER, roj. 6. 1. 1960, Tržaška 64 a, Postojna
3. Irena ČELAN, roj. 24. 9. 1945, Stritarjeva 4, Postojna
4. Majda BREZIC BIŠČAK, roj. 12. 11. 1948, Ul. 1.
maja 12, Postojna,
5. Jernej VERBIČ, roj. 29. 3. 1952, Ljubljanska 21a,
Postojna
2. volilna enota
1. Romana TISELJ, roj. 12. 3. 1943, Ul. F. Smrduja 4,
Postojna
2. Bogdan BERGOČ, roj. 16. 2. 1945, Rožna ul. 25
3. Jana OGRIZEK, roj. 26. 10. 1964, Dol. Odreda 1,
Postojna
4. Tilka KOZJAN, roj. 2. 5. 1945, Erazmova 29, Postojna
3. volilna enota
1. Emilija DEBEVC, roj. 22. 1. 1953, Zagon 1, Postojna
4. volilna enota
1. Josip GERŽINA, roj. 3. 8. 1946, Veliki otok 2 b,
5. volilna enota
1. Zvonko BOLE, roj. 12. 6. 1952, Zalog 335, Postojna
6. volilna enota
1. Andrej LIKON, roj. 22. 5. 1951, Stara vas 6A, Postojna
KS PLANINA
1. Marija PETKOVŠEK, roj. 21. 9. 1953, Planina 203
2. Jože POLJŠAK, roj. 26. 3. 1952, Planina 72
3. Jože BENČAN, roj. 9. 12. 1959, Planina 90a
4. Milena RIZMANOVSKI, roj. 9. 5. 1960, Liplje 8,
Planina
5. Jože PETKOVŠEK, roj. 13. 10. 1957, Planina 16a
6. Sabina ILERŠIČ-KOVŠCA, roj. 27. 7. 1960, Planina 62
7. Janez MIKLAVČIČ, roj. 20. 12. 1954, Planina 164
8. Marko MILAVEC, roj. 23. 3. 1955, Planina 184
9. Štefka PETKOVŠEK, roj. 11. 12. 1963, Planina 191
KS STUDENO
1. Matija SIMČIČ, roj. 23. 12. 1959, Studeno 105,
Postojna
2. Mirko JENČEK, roj. 20. 5. 1951, Studeno 47a, Postojna
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3. Igor MILAVEC, roj. 27. 7. 1961, Studeno 46, Postojna
4. Aleš JENČEK, roj. 27. 3. 1971, Strmca 3, Postojna
5. Marjan MOZETIČ, roj. 8. 4. 1952, inšpektor, Studeno 62, Postojna
6. Alfred ŠIRCA, roj. 11. 9. 1940, Studeno 20, Postojna
7. Jožef KOLENC, roj. 3. 9. 1950, Strmca 28, Postojna
KS BUKOVJE
1. Valter ŠARKO, roj. 21. 1. 1968, Bukovje 24, Postojna
2. Feliks JURCA, roj. 1. 6. 1939, Bukovje 22, Postojna
3. Igor POŽAR, roj. 22. 2. 1966, Belsko 33, Postojna
4. Miroslav GERŽELJ, roj. 23. 3. 1951, Belsko 49,
Postojna
5. Bojan ŠORLI, roj. 1. 5. 1954, Bukovje 41a, Postojna
6. Milenka POŽAR, roj. 13. 4. 1956, Bukovje 15, Postojna
7. Bernard LAMPE, roj. 5. 8. 1959, Predjama 44, Postojna
8. Boris SAMEC, roj. 17. 4. 1960, Gorenje 2, Postojna
KS LANDOL
1.Roman MRŠE, roj. 14. 7. 1965, Landol 43, Postojna
2. Aleš DOLES, roj. 1. 4. 1961, Landol 1a, Postojna
3. Darija MEJAK, roj. 5. 9. 1973, Landol 25, Postojna
4. Srečko BOLE, roj. 5. 7. 1960, Landol 36, Postojna
5. Ivan DOLES, roj. 8. 1. 1968, Landol 3, Postojna
6. Franko ŠTURM, roj. 21. 1. 1967, Landol 10, Postojna
7. Dušan RUPNIK, roj. 11. 4. 1972, Landol 21A, Postojna
KS ŠMIHEL POD NANOSOM
1. Danilo ŠANTELJ, roj. 8. 12. 1970, Šmihel pod N.
37, Postojna
2. Alojz CEJ, roj. 4. 3. 1956, Šmihel pod N. 26, Postojna
3. Borut BREZEC, roj. 3. 12. 1973, Šmihel pod N. 3,
Postojna
4. Srečko KRIŽMAN, roj. 26. 3. 1965, Šmihel pod N.
nh, Postojna
5. Nada ČEBOKLI, roj. 22. 11. 1959, Šmihel pod N.
59, Postojna
6. Metod PREMRL, roj. 21. 6. 1971, Šmihel pod N. 66,
Postojna
7. Karlo LENASSI, roj. 11. 6. 1976, Šmihel pod N. 12,
Postojna
8. Franc POSEGA, roj. 27. 7. 1956, Šmihel pod N. 61,
Postojna
9. Jožef ŠANTELJ, roj. 14. 2. 1954, Šmihel pod N. 6,
Postojna
10. Zdenko BLAŽI, roj. 31. 10. 1964, Šmihel pod N.
47, Postojna
11. Janko GRUDEN, roj. 11. 3. 1961, Šmihel pod N.
10, Postojna
12. Igor MRŠE, roj. 30. 9. 1959, Šmihel pod N. 60,
Postojna
KS VELIKO UBELJSKO
1. Izidor ČERNIGOJ, roj. 7. 6. 1969, V. Ubeljsko 20,
Postojna
2. Anton SUŠA, roj. 20. 12. 1973, Strane 25, Postojna
3. Milan MRŠE, roj. 23. 2. 1956, Brezje pod Nanosom
9, Postojna
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4. Dora ŽIBERNA, roj. 24. 1. 1966, M. Ubeljsko 7,
Postojna
5. Boštjan STEGEL, roj. 8. 12. 1971, M. Ubeljsko 11,
Postojna
6. Bogdan KOBAL, roj. 30. 5. 1964, Strane 8,Postojna
7. Izidor NATLAČEN, roj. 2. 1. 1961, V. Ubeljsko 4a,
Postojna
8. Rajko SIMČIČ, roj. 13. 6. 1964, Brezje pod N. 3,
Postojna
KS HRUŠEVJE
1. Egon KNAFELC, roj. 11. 3. 1953, Hruševje 23
2. Aleksander TORNIČ, roj. 12. 9. 1940, Hruševje 89
3. Zoran TROŠT, roj. 9. 6. 1949, Hruševje 62
4. Boris DOLENC, roj. 18. 7. 1955, Sajevče 8, Hruševje
5. Jakob ŠKERJANC, roj. 22. 7. 1935, Hruševje 6
6. Aleksander MAVER, roj. 26. 10. 1949, Mala brda 6
7. Rajko DOLES, roj. 24. 4. 1936, Velika brda 2
KS HRAŠČE
1. Janez OTONIČAR, roj. 9. 3. 1948, Hrašče 31
2. Srečko ŠAJN, roj. 15. 5. 1942, Hrašče 105
3. Bojan UHELJ, roj. 22. 2. 1948, Hrašče 89,
4. Drago OSTANEK, roj. 12. 8. 1956, M. otok 14 a,
5. Aleš MAJERČIČ, roj. 17. 10. 1967, Hrašče 56,
6. Andrej REBEC, roj. 24. 11. 1942, Mali otok 15,
7. Stanislav ZALAR, roj. 3. 5. 1948, Hrašče 96,
8. Marija ŽENKO, roj. 30. 11. 1945, Hrašče 142,
9. Franc BIZJAK, roj. 5. 11. 1937, Hrašče 55,
10. Ana DEBEVEC, roj. 7. 7. 1939, M. otok 12,
11. Ivanka MIHELČIČ roj. 22. 8. 1941, M. otok 9
KS PRESTRANEK
1. Franc MALNERŠIČ, roj. 18. 1. 1942, Matenja vas 9,
Prestranek
2. Boris SIMČIČ , roj. 14. 11. 1958, Žeje 5, Prestranek
3. Aleš KLEMENC, roj. 25. 12. 1966, Rakitnik 28
4. Milan ČEČ, roj. 15. 11. 1965, Grobišče 17, Prestranek
5. Radoslav PENKO, roj. 1. 7. 1949, Slavina 43, Prestranek
6. Simon POŽAR, roj. 23. 1. 1973, Ul. 25. maja 28,
Prestranek
7. Dušan DELAK, roj. 17. 7. 1960, Globoka pot 17,
Prestranek,
8. Franc POŽAR, roj. 23. 1. 1939, Ul. 25. maja 28,
Prestranek
9. Magda JAKIN ČERNE, roj. 2. 5. 1952, Ul. Padlih b.
1, Prestranek
10. Milan ŠKRLJ, roj. 5. 9. 1952, Rakitnik
11. Florijana IPAVEC BLAŽEK, roj. 30. 4. 1943, Koče
27, Prestranek.
Št. 00800/0002/96
Postojna, dne 11. novembra 1996.
Predsednica
občinske volilne komisije
Občine Postojna
Margareta Srebotnjak Borsellino l. r.
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RADEČE
3699.
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 SRS, št. 35/85) in 7. člena
statuta KS Svibno je svet KS Svibno na seji dne 17. 11. 1996
sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje KS Svibno
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Svibno.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. 12. 1996 na glasovalnem
mestu v sejni sobi Krajevne skupnosti Svibno.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
3,600.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega referendumskega programa:
– oporni zid pri cerkvi Sv. Križa 100m,
– dokončanje ceste Kote, Sp. Počakovo in Zg. Zagrad,
– ureditev kanalizacije in meteornih vod v zaselkih Počakovo, Svibno, Zagrad.
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje dveh
let, in sicer od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1998.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Svibno ter vsi krajani, ki
še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo plačo.
6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v KS Svibno, in sicer v višini:
1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov
(od neto plače) po stopnji 2%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po
stopnji 2%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno bivališče v KS Svibno od
bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po
stopnji 2%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 2%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na
območju KS Svibno, od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin, po stopnji 5%.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).
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8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom KS Svibno in ima naslednje besedilo:
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16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Svibno, dne 19. novembra 1996.

KRAJEVNA SKUPNOST SVIBNO
Predsednik sveta
KS Svibno
Miha Kmetič l. r.

GLASOVNICA
Na referendumu dne 8. 12. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo dveh let, to je od 1. 1. 1997 do 31.
12. 1998 za območje KS Svibno, ki se bo uporabil za rekonstrukcijo opornega zidu pri cerkvi Sv. Križa, posodobitev
cest, ureditev kanalizacije in meteornih vod

3700.

glasujem
ZA

RAVNE-PREVALJE

PROTI
(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če
se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Svibno, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Svibno.
11. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu KS Svibno, številka 50710-645-61145. Nadzor
nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranimi sredstvi bo opravljal svet KS Svibno, in bo
najmanj enkrat letno poročal o uporabi zbranih sredstev.
12. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava Republiške uprave za javne prihodke.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se
nakazuje samoprispevek.
13. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini,
Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
15. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča
RS, št. 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. 57/94 in
14/95), 29. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list
RS, št. 43/95) in 2. člena odloka o organizaciji in delovnem
področju Občinske uprave občine Ravne-Prevalje (Uradni
list RS, št. 51/95) izdajam
ODREDBO
o določitvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski
upravi občine Ravne-Prevalje
1. člen
S to odredbo je določen razpored delovnega časa in
uradnih ur za delo v Občinski upravi občine Ravne-Prevalje.
Razpored zagotavlja:
– nemoteno izvajanje nalog občine in njenih organov,
– učinkovito delovanje občinske uprave,
– učinkovito reševanje vlog in pobud občanov.
2. člen
V delovnih dneh je delovni čas razporejen
– ponedeljek, torek, četrtek od 7. do 15. ure,
– sreda od 7. do 17. ure,
– petek od 7. do 13. ure.
Uradne ure za stranke so:
– ponedeljek in petek od 7. do 10. ure,
– sreda od 7. do 10. in od 15. do 17. ure.
Dnevni odmor traja vsak dan od 10. do 10.30.
3. člen
V času uradnih ur so delavci občinske uprave na voljo
strankam in občanom. Izven uradnih ur so dolžni sprejemati
stranke le, če gre za nujne zadeve, ki jih ni mogoče odložiti,
ne da bi nastale nepopravljive posledice za stranke oziroma
občane.
4. člen
Razpored uradnih ur mora biti objavljen na vidnem
mestu v prostorih občinske uprave.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-1/95-1
Ravne na Koroškem, dne 25. oktobra 1996.
Župan
Občine Ravne-Prevalje
Maks Večko, dipl. inž. l. r.
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SEŽANA
3701.
Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) ter odločbe
ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 43/16), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 in 48/96) je svet
Krajevne skupnosti Lokev sprejel na seji dne 4. 11. 1996
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za
Krajevno skupnost Lokev
1. člen
Razpiše se referendum o uvedbi samoprispevka v denarju, na podlagi sprejetega programa na svetu krajevne
skupnosti, za Krajevno skupnost Lokev, ki zajema naselja
Lokev in Prelože za naslednja dela:
1. za dokončanje asfaltiranja vaških poti, za sofinanciranje nujne izvedbe odvodnjavanja meteornih voda, za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na cerkvi, za dokončanje
javne razsvetljave, za sofinancirajne popravila strehe in prenove fasade otroškega vrtca.
2. za sofinanciranje ureditve prostorov za gasilsko društvo Lokev,
3. za ureditve otroških in drugih igrišč,
4. za sprotno vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov in naprav v KS Lokev,
5. za funkcionalno dejavnost KS, dotacije in podporo
delovanju društev v KS Lokev.
Vrednost programa Krajevne skupnosti Lokev znaša
35,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo zbralo predvidoma
13,500.000 SIT. Svet Krajevne skupnosti lahko navedeni
znesek valorizira v skladu z rastjo povprečnih OD v Republiki Sloveniji.
2. člen
Vsa dela zajeta v 1. členu, bodo potekala po programu,
ki ga je sprejel svet KS Lokev skupaj s sklepom o razpisu
referenduma.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 8. decembra 1996, od 7. do
19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija
KS Lokev.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje štirh let, in sicer
od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošnem volilnem imeniku Krajevne skupnosti
Lokev, ki zajema naselja Lokev in Prelože ter vsi zaposleni
občani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku ter
lastniki nepremičnin v KS Lokev, ki tu nimajo stalnega
prebivališča.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so oblačni, ki imajo stalno
bivališče v Krajevni skupnosti Lokev ter lastniki nepremičnin v Krajevni skupnosti Lokev, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
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Samoprispevek plačujejo:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila po stopnji 1% od neto plače oziroma nadomestila,
– zavezanci, za davek od dohodka iz dejavnosti od
bruto zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za
socialno varnost po stopnji 1%,
– zavezanci, za davek od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, po stopnji 2%,
– zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov,
plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej,
– lastniki grajenih objektov (stanovanjske hiše, gospodarski objekti itd.), ki nimajo stalnega prebivališča v KS
Lokev plačujejo tolarsko protivrednost 120 DEM letno preračunano v SIT po srednjem tačaju Banke Slovenije na dan
izstavitve položnice za plačilo,
– 1% od neto pokojnin.
7. 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 Koper – izpostava Sežana.
Lastnikom grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča v KS Lokev, bo krajevna skupnost izstavila položnice
dvakrat letno.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno
okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki
ne presega zneska najnižje pokojnine za polno delovno dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem
zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter
nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem
delu oziroma na delovni praksi ter prijemkov študentov in
učencev iz naslova dela preko študentskega oziroma mladinskega servisa.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost dela,
določeno z zakonom.
9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka po programu, odgovarja svet Krajevne skupnosti Lokev.
Sredstva se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne
skupnosti Lokev.
10. člen
Svet KS Lokev bo izvajal nadzor nad zbiranjem in
porabo sredstev zbranih s samoprispevkom.
Enkrat letno bodo o poteku zbiranja sredstev in uresničevanju nalog razpravljali krajani na zborih.
11. člen
Pravilnost obračunavanja samoprispevka pri izplačevanju dohodka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje in Ministrstvo za finance – Davčna uprava – Davčni urad Koper – izpostava Sežana.
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12. člen
Referendum vodi volilna komisija v Krajevni skupnosti
Lokev, ki jo imenuje svet krajevne skupnosti, pri čemer
smiselno uporablja določbe zakona o volitvah in zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi.
13. člen
Na referendumu se glasuje z glasovnico, na kateri je
naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Lokev
GLASOVNICA
za referendum, dne 8. decembra 1996, o uvedbi samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 12. 1997 do 31. 12.
2000, za Krajevno skupnost Lokev, za naslednja dela:
1. za dokončanje asfaltiranja vaških poti, za sofinanciranje nujne izvedbe odvodnjavanja meteornih voda, za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na cerkvi, za dokončanje
javne razsvetljave, za sofinanciranje popravila strehe in prenove fasade otroškega vrtca,
2. za sofinanciranje ureditve prostorov za gasilsko društvo Lokev,
3. za ureditve otroških in drugih igrišč,
4. za sprotno vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov in naprav v KS Lokev,
5. za funkcionalno dejavnost KS, dotacije in podporo
delovanju društev v KS Lokev
GLASUJEM
ZA

PROTI

Glasujete tako, da obkrožite ZA, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na krajevno običajen način, veljati pa začne naslednji dan
po objavi.
Sežana, dne 4. novembra 1996.
Predsednik
Krajevne skupnosti Lokev
Živoj Race l.r.

3702.
Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma
za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost
Štorje (Uradni list RS, št. 56/96) in izida referenduma z dne
10. 11. 1996 objavljamo
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Štorje
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1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Štorje se po odločitvi
občanov na referendumu 10. novembra 1996 uvede krajevni
samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje
5 let, in sicer od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– izgradnjo mrliške vežice s pripadajočo infrastrukturo.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
bivališče v Krajevni skupnosti Štorje ter lastniki nepremičnin v KS Štorje, ki tu nimajo stalnega bivališča. Zavezanci
bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
– 2,5% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela
– 2,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za socialno varnost
– 2,5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti
– 2,5% od neto povprečne slovenske plače lastnik nepremičnin, ki nimajo stalnega bivališča v KS Štorje
–2,5% od pokojnin.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in samostojnim podjetnikom
bo obračunavala in odtegovala Davčna Uprava RS Davčni
urad Koper, izpostava Sežana.
Lastnikom nepremičnin bo svet KS Štorje izstavljal
položnice vsake tri mesece.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno
varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnih nadomestil za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne
presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov,
od štipendij učencev in študentov ter nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost dela,
določeno z zakonom.
8. člen
Za pravilno in namensko porabo sredstev samoprispevka po programu odgovarja svet Krajevne skupnosti Štorje.
Sredstva se zbirajo na posebnem računu KS Štorje.
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9. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so
začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davka.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem zbranih sredstev opravlja svet KS Štorje, ki najmanj enkrat letno
o tem poroča na zboru krajanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS,
Davčni urad Koper, izpostava Sežana v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1996.
Štorje, dne 15. novembra 1996.

3703.
POROČILO
volilne komisije KS Štorje o izidu glasovanja na
referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za
Krajevno skupnost Štorje
1
Na območje Krajevne skupnosti Štorje je bil na referendumu, izvedenem v nedeljo 10. novembra 1996, ugotovljen
naslednji izid glasovanja:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 357 krajanov,
2. na referendumu je glasovalo 324 upravičencev, kar
je 90,76%,
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 230 upravičencev, kar je 70,90%,
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 78 upravičencev, kar je 24,07%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 16, kar je 4,94%.
2
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Štorje.
Štorje, dne 10. novembra 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Štorje
Branko Korošec l. r.

SLOVENJ GRADEC

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 8. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95) je
svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji, dne 29. 10. 1996,
sprejel
SKLEP
o določitvi cen in plačilih staršev v Vzgojnovarstvenem
zavodu Slovenj Gradec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Predsednica
volilne komisije KS Štorje
Meri Hreščak l. r.

1
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Vzgojnovarstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 9. 1996
dalje

3704.

Plačilni
razred
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oddelki starostne skupine od 1-3 let
oddelki starostne skupine od 3-6 let
oddelki starostne skupine od 6-7 let

36.251 SIT
27.798 SIT
24.890 SIT

2
Plačilo staršev se določi na podlagi vloge za znižano
plačilo od 1. 9. 1996 po lestvici:

Mesečni dohodek
na družinskega člana v %
od povprečne plače v RS
v letu 1995

Plačilo v
odstotku
od cene
programa

Plačila staršev
za program
od 1-3 let

Plačila staršev
za program
od 3-6 let

Plačila staršev
za program
od 6-7 let
“Mala šola”

Vrednost
prehrane v
ceni
programov

do 20%
nad 20% do 30%
nad 30% do 40%
nad 40% do 55%
nad 55% do 75%
nad 75% do 95%
nad 95% do 120%
nad 120% do 150%
nad 150%

15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
85%

5.437,70
7.250,20
10.875,30
14.500,40
18.125,50
21.750,60
25.375,70
29.000,80
30.813,40

4.169,70
5.559,60
8.839,40
11.119,20
13.899,00
16.678,80
19.458,60
22.238,40
23.628,30

3.733,50
4.978,00
7.467,00
9.956,00
12.445,00
14.934,00

600,00
800,00
1.200,00
1.600,00
2.000,00
2.400,00
2.800,00
3.200,00
3.400,00
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Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo
najvišje plačilo po lestvici.
3
V primeru otrokove odsotnosti se od plačila staršev sorazmerno odračuna vrednost prehrane v ceni plačila.
4
V obdobju od 1. 9. 1996 do končnega obračuna obveznosti plačila staršev, vendar najkasneje do konca koledarskega
leta, se staršem obračunava akontacija plačil v višini 40% cene
programov.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 385-2/96
Slovenj Gradec, dne 29. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

3705.
Svet Mestne občine Slovenj Gradec je na 22. seji, dne 12.
9. 1996, sprejel naslednji
SKLEP
Iz seznama javnega dobra št. VII. k.o. Gradišče, se izvzame parc. št. 1577/5 – travnik v izmeri 239 m2, saj se ne uporablja več v javni namen in zanjo ne more več veljati javnopravni
režim, saj ne predstavlja več dobrine v splošni rabi.

novitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Ob Dravinji (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Podružnična šola Tepanje,
– Podružnična šola Špitalič.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ob Dravinji.
Sedež zavoda: Slovenske Konjice, Ulica Dušana Jereba 1.
V sestavo OŠ sodijo:
– Podružnična šola Tepanje v Tepanju,
– Podružnična šola Špitalič v Špitaliču.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
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.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Celju, na registrskem vložku.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata
zakon in ta odlok.

Št. 466-032/96
Slovenj Gradec, dne 12. septembra 1996.
Predsednik
sveta Mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

SLOVENSKE KONJICE
3706.
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 13.
člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
34/95), je Občinski svet občine Konjice na 19. seji dne 23. 10.
1996 sprejel

2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Ob Dravinji, Slovenske Konjice, Ul. Dušana Jereba 1.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovavancem oz. njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola ob Dravinji

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omeji-

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice, s sedežem
Slovenske Konjice, Stari trg 29, (v nadaljevanju besedila: usta-
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tev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik (delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti

Stran 5590

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

ravnatelj). Pomočnik ravnatelja (pooblaščeni delavec zavoda)
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
V odnosih s službo za plačilni promet podpisujejo za
zavod ravnatelj in osebe, ki jih določi ravnatelj.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Škalce, Slovenske Konjice – levi breg Dravinje (KS Slovenske Konjice), Bezina, Strtenik, Gabrovnik (KS Bezina), Brdo, Vešenik (KS
Vešenik – Brdo), Prežigal, Sp. Pristava (KS Konjiška vas ) in
od 5. razreda dalje Sp. Grušovje (KS Sp. Grušovje), Perovec,
Dobrnež, Tepanje, Tepanjski vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje),
St. Slemene, Škedenj, Tolsti vrh, Špitalič, Kraberk (KS Špitalič), Sojek, Kamna gora (KS Sojek – Kamna gora).
Za zadovoljevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju ima zavod podružnični šoli z oddelki od 1. do. 4. razreda, in
sicer podružnično šolo Tepanje, kjer so vključeni otroci KS
Tepanje in Sp. Grušovje in podružnično šolo Špitalič, kjer so
vključeni otroci KS Špitalič in Sojek-Kamna gora.
Matična enota je Osnovna šola Ob Dravinji, kjer je sedež
zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za
celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 Izobraževanje odraslih.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki
je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne
šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne
da soglasja in dokler pristojni organ 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 druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
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IV. ORGANI ZAVODA
15. 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
16. 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 volijo:
– en predstavnik podružnični šoli Tepanje in Špitalič
– štiri predstavnike matične enote.
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 pravila zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika
predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov 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.
17. 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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2. Ravnatelj
18. 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
(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) 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 zdravstveno službo
in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
19. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
po 53., 144. in 145. členu zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
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 občine.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje
tajno.
Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje
ravnatelja brez tega mnenja.
20. 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.
a) Pomočnik ravnatelja
21. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
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Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem 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.
b) Vodja podružnične šole
22. 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.
3. Strokovni organi
23. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljiski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik 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,
– 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-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki
težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
26. 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.
27. 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.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5592

4. Svet staršev
28. 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.
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,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
29. 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
30. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično 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
31. 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 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, ki niso diplomirali na slovenskih
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob
prvi namestitvi.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
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Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
32. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju 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
33. 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
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za gospodarjenje z nepremičninami se lahko v občini
ustanovi premoženjski sklad, ki posluje v skladu z zakonom.
34. 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.
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.
35. 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

nizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v
roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

36. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

VIII. NADZOR
37. 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.
38. 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
39. 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.
40. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.

Št. 031-8/96-9101
Slovenske Konjice, dne 23. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

3707.
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 13.
člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
34/95), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 19. seji
dne 23. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Pod goro
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice, s sedežem
Slovenske Konjice, Stari trg 29, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Pod goro (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodi:
– Podružnična šola Stranice.
II. STATUSNE DOLOČBE

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki ga je sprejela
Skupščina občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 10. 1991
(Uradni list RS, št. 25/91, 28/91 in 7/95).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 21. 1. 1992 s soglasjem
Skupščine občine Slovenske Konjice z dne 13. 2. 1992.
42. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda
v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
43. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi
razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
44. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi orga-

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Pod goro.
Sedež zavoda: Slovenske Konjice, Šolska 3.
V sestavo OŠ sodijo:
– Podružnična šola Stranice v Stranicah.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
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.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Celju, na registrskem vložku.
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.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Pod goro, Slovenske
Konjice, Šolska 3.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovavancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik, (delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti
ravnatelj). Pomočnik ravnatelja (pooblaščeni delavec zavoda)
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
V odnosih s službo za plačilni promet podpisujejo za
zavod ravnatelj in osebe, ki jih določi ravnatelj.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Blato, Zg. Pristava, Slovenske Konjice – desni breg Dravinje (KS Slovenske
Konjice), Breg, Konjiška vas, Nova vas, (KS Konjiška vas),
Polene (KS Polene), Dobrava, Gabrovlje (KS Dobrava – Gabrovlje), Zeče, Preloge, Sp. Preloge (KS Zeče) in Stranice od 5.
razreda dalje.
Za zadovoljevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju ima zavod podružnično šolo z oddelki od 1. do 4. razreda, in
sicer podružnično šolo Stranice.
Matična enota je Osnovna šola Pod goro, kjer je sedež
zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za
celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
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– M/80.4 Izobraževanje odraslih.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki
je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne
šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne
da soglasja in dokler pristojni organ 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 druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. 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
16. 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 volijo:
– predstavnika podružnična šola Stranice,
– štirje predstavnike matične šole.
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 pravila zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika
predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov 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.
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17. 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 opavljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
2. Ravnatelj
18. 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
(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) 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 zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
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19. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjujejo pogoje
po 53., 144. in 145. členu zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
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 občine.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje
tajno.
Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje
ravnatelja brez tega mnenja.
20. 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.
a) Pomočnik ravnatelja
21. 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 glasovanjem 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.
b) Vodja podružnične šole
22. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmnaj 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.
3. Strokovni organi
23. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljiski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik 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,
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– 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.
25. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno 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
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.
27. 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
28. 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.
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
29. 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.
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6. Knjižnica
30. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično 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
31. 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 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, ki niso diplomirali na slovenskih
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob
prvi namestitvi.
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.
32. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju 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
33. 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
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za gospodarjenje z nepremičninami se lahko v občini
ustanovi premoženjski sklad, ki posluje v skladu z zakonom.
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34. 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.
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.
35. 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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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.
40. 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
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki ga je sprejela
Skupščina občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 10. 1991
(Uradni list RS, št. 25/91, 28/91 in 7/95).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 21. 1. 1992 s soglasjem
Skupščine občine Slovenske Konjice z dne 13. 2. 1992.
42. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda
v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
43. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi
razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

44. 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 treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

36. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

VIII. NADZOR
37. 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.
38. 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
39. 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.

Št. 031-7/96-9101
Slovenske Konjice, dne 23. 10. 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

3708.
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 13.
člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.
34/95), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 19. seji
dne 23. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Loče
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice, s sedežem
Slovenske Konjice, Stari trg 29, (v nadaljevanju besedila: usta-
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novitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Loče (v nadaljevanju:
zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Podružnična šola Žiče,
– Podružnična šola Jernej.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Loče.
Sedež zavoda: Loče 49, Loče
Skrajšano ime zavoda: OŠ Loče
V sestavo OŠ sodijo:
– Podružnična šola Jernej v Jerneju,
– Podružnična šola Žiče v Žičah.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
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.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Celju, na registrskem vložku.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata
zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Loče, Loče 49.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovavancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik, (delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti
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ravnatelj). Pomočnik ravnatelja (pooblaščeni delavec zavoda)
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
V odnosih s službo za plačilni promet podpisujejo za
zavod ravnatelj in osebe, ki jih določi ravnatelj.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Klokočovnik,
Koble, Kravjek, Lipoglav, Loče, Mali breg, Ostrožno pri Ponikvi – del, Penoje, Podob, Suhadol (KS Loče), Sp. Laže,
Podpeč, Zbelovo, Zbelovska gora (KS Zbelovo) in od 5. razreda dalje Brezje, Ličenca, Jernej, Kolačno, Petelinjek, Selski
vrh, Zg. Laže (KS Jernej), Žiče (KS Žiče) in Draža vas (KS
Draža vas).
Za zadovoljevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju ima zavod podružnični šoli z oddelki od 1. do 4. razreda, in
sicer podružnično šolo Žiče, kjer so vključeni otroci KS Žiče in
KS Draža vas in podružnično šolo Jernej, kjer so vključeni
otroci KS Jernej.
Matična enota je Osnovna šola Loče, kjer je sedež zavoda.
V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten
zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 Izobraževanje odraslih.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki
je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne
šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo
kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne
da soglasja in dokler pristojni organ 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 druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
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IV. ORGANI ZAVODA

2. Ravnatelj

15. 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.

18. 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 vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev
(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) 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 zdravstveno službo
in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

1. Svet zavoda
16. 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 volijo:
– predstavnika podružnični šoli Jernej in Žiče,
– štiri predstavnike matične šole.
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 pravila zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika
predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov 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.
17. 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 opavljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

19. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
po 53., 144. in 145. členu zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
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 občine.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje
tajno.
Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje
ravnatelja brez tega mnenja.
20. 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.
a) Pomočnik ravnatelja
21. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
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Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem 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.
b) Vodja podružnične šole
22. 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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braževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter
opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim
načrtom.
4. Svet staršev
28. 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.
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.

3. Strokovni organi
23. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljiski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik 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,
– 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-izobraževalno 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
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.
27. 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-izo-

5. Svetovalna služba
29. 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
30. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično 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
31. 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 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, ki niso diplomirali na slovenskih
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univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob
prvi namestitvi.
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.

ni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga
svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

32. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju 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.

36. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
33. 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
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Za gospodarjenje z nepremičninami se lahko v občini
ustanovi premoženjski sklad, ki posluje v skladu z zakonom.
34. 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.
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.
35. 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. Uprav-

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

VIII. NADZOR
37. 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.
38. 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
39. 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.
40. 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
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki ga je sprejela
Skupščina občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 10. 1991
(Uradni list RS, št. 25/91, 28/91 in 7/95).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 20. 1. 1992 s soglasjem
Skupščine občine Slovenske Konjice z dne 13. 2. 1992.
42. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda
v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
43. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi
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razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
44. 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 treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 031-11/96-9101
Slovenske Konjice, dne 23. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
3709.
Na podlagi 36., 37., 38. 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, 52/93,
56/93, 71/93) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 34/95) izdaja župan Občine Šentjur pri Celju
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega
načrta industrijske cone Šentjur
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev
osnutka spremembe zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur. Projekt je izdelalo podjetje Zavod za urbanizem Velenje, št.
proj. 1294/96-ZN-O v juliju 1996.
II
Osnutek obsega spremembo zazidave in ureditve severnega dela zazidalnega načrta industrijska cona in sicer v območju
funkcionalnega zemljišča objekta, ki je v ZN označen s S 11
(sedanja trgovina AKVONIJ).
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu
Krajevne skupnosti Šentjur-center ter na Občini Šentjur pri
Celju, na Oddelku za okolje in prostor, soba 49.
V času javne razgrnitve mora Krajevna skupnost Šentjurcenter organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora svet Krajevne skupnosti
Šentjur-center v 15 dneh oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj
z ostalimi pripombami in predlogi dostavi županu občine, ki
poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu
občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Št. 352-11/96-1
Šentjur, dne 15. novembra 1996.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

VLADA
3710.
Na podlagi 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz
izplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 20/95) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in
23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete
obveznosti iz izplačanih deviznih vlog
1. člen
Ta uredba določa pogoje ter način izdaje obveznic, ki jih
Republika Slovenija izda za prevzete obveznosti do bank iz
izplačanih deviznih vlog v skladu z zakonom o poravnavanju
obveznosti iz izplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št.
20/95), katerih višina je po ugotovitvah Banke Slovenije dne
31. 12. 1994 znašala 44.386,714.223,34 SIT (v nadaljevanju:
obveznosti iz izplačanih deviznih vlog).
2. člen
Republika Slovenija izda obveznice iz prvega odstavka
prejšnjega člena (v nadaljevanju: obveznice) v eni seriji, ki se
glasi na skupni nominalni znesek 44.386,200.000 SIT in dospe
v izplačilo 15. februarja 2015, sestavlja pa jo 443.862 obveznic
po 100.000 SIT.
Obveznice se izdajo kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register pri KDD, Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
Vsaka obveznica se glasi na ime in se lahko prenaša v
skladu s pravili poslovanja KDD. Republika Slovenija bo ob
vsakem času štela za zakonitega imetnika obveznice osebo, ki
bo kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem registru, razen ob dospelosti obveznice, ko bo za zakonitega imetnika na dan dospelosti obveznice štela osebo, ki bo kot zakoniti
imetnik obveznice vpisana v centralnem registru na dan, ki je
dva delovna dneva pred dnevom dospelosti obveznice.
3. člen
Obveznice so izdane z dnem vpisa obveznic in njihovih
imetnikov v centralni register iz drugega odstavka prejšnjega
člena.
4. člen
Republika Slovenija izpolni svojo obveznost izplačila
glavnice obveznice tako, da na dan, ki je kot dan dospelosti
obveznice določen v prvem odstavku 2. člena te uredbe, ali na
dan, ki je v skladu z 8. členom te uredbe določen kot dan
predčasne izpolnitve (vsak od obeh v nadaljevanju: dan dospelosti obveznice) plača njenemu zakonitemu imetniku nominalni
znesek obveznice, ki se v vsakem mesecu obdobja od 31. 12.
1994 dalje tekoče valorizira s stopnjo, enako 90% mesečne
stopnje rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v posameznem mesecu, kot jo objavi Statistični urad Republike Slovenije
ali druga ustanova, ki opravlja to nalogo kot njegov naslednik
(v nadaljevanju: stopnja rasti cen na drobno), ali z drugo stopnjo, določeno na način iz četrtega odstavka tega člena (valoriziran nominalni znesek obveznice).
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Na dan predčasne izpolnitve lahko Republika Slovenija
izplača glavnico obveznice tudi delno, pri čemer se s takšnim
dnem nominalni znesek obveznice zmanjša za tolikšen del,
kolikor predstavlja izplačani znesek v razmerju do valoriziranega nominalnega zneska obveznice na takšen dan.
Pri izračunu valoriziranega nominalnega zneska obveznice se valorizacija za vsak cel mesec izračuna z uporabo naslednje forumule:

G1 =

valorizirani nominalni znesek obveznice ob
koncu meseca (oziroma na prvi dan
naslednjega meseca);

G0 =
R(f) =

valorizirani nominalni znesek na prvi dan
meseca (ob koncu prejšnjega meseca);
valorizacijski faktor za mesec, zaokrožen na
8 decimalnih mest, ki se izračuna z uporabo
naslednje formule:

primeru, če se stopnja rasti cen na drobno za katerega od mesecev naknadno spremeni.
Ko Republika Slovenija izplača glavnico obveznice v celoti, KDD označi obveznico v centralnem registru kot izplačano, pri delni predčasni izpolnitvi iz drugega odstavka tega člena
pa ustrezno zmanjša njen nominalni znesek.
5. člen
Obresti od obveznice dospejo v plačilo vsakega 15. februarja in 15. avgusta po dnevu izdaje obveznic, nazadnje pa na
dan dospelosti obveznice (v nadaljevanju vsak od takšnih dni:
dan dospelosti plačila obresti).
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila
obresti, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na
zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 15. avgusta
1996, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na
na dan dospelosti plačila obresti (vendar pa dneva dospelosti
plačila obresti ne vključuje).
Znesek obresti iz prejšnjega odstavka se obračuna od valoriziranega nominalnega zneska obveznice na dan dospelosti
plačila obresti, po obrestni meri 3% letno, na konformni način,
upoštevaje dejansko število dni v obdobju in dejansko število
dni v letu, z uporabo naslednje formule:

Od =
DPC90% =

90% mesečne stopnje rasti cen na drobno,
zaokroženo na 8 decimalnih mest.

Pri izračunu valoriziranega nominalnega zneska obveznice se valorizacija za obdobje, krajše od enega meseca, izračuna
z uporabo naslednje formule:

Gn

=
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obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti
plačila obresti;

Gd =
r(f) =

valoriziran nominalni znesek obveznice na dan
plačila obresti;
obrestni faktor za obrestno obdobje, zaokrožen
na 8 decimalnih mest, ki se izračuna z uporabo
naslednje formule:

valorizirani nominalni znesek obveznice na
dan v mesecu, za katerega se računa
valorizacija (dan n);

G0

=

valorizirani nominalni znesek na prvi dan
meseca (ob koncu prejšnjega meseca);
valorizacijski faktor za tekoči mesec,
zaokrožen na 8 decimalnih mest, ki se
izračuna z uporabo naslednje formule:

R(f) =

DPC90% =

90% mesečne stopnje rasti cen na drobno,

n

=

zaokroženo na 8 decimalnih mest;
številka dneva n kot dneva v mesecu;

D(m)

=

število dni v mesecu;

Če stopnja rasti cen na drobno za katerega od mesecev ni
znana, se za potrebe izračuna valoriziranega nominalnega zneska obveznice šteje, da je stopnja rasti cen na drobno v takšnem
mesecu enaka zadnji znani mesečni stopnji rasti cen na drobno
pred takšnim mesecem.
Če Republika Slovenija pri izpolnitvi kakšne denarne obveznosti iz obveznice upošteva stopnjo rasti cen na drobno,
določeno v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da je takšna
obveznost pravilno izpolnjena, čeprav postane stopnja rasti cen
na drobno v takšnem mesecu kasneje znana. Enako velja tudi v

n

=

D(I) =

število dni obrestovanja;

število dni v letu;

6. člen
Če dan dospelosti plačila obresti obenem ni tudi dan dospelosti obveznice, plača Republika Slovenija na dan dospelosti
plačila obresti znesek obresti od obveznice osebi, ki je zakoniti
imetnik obveznice na dan, ki je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti plačila obresti.
Če je dan dospelosti plačila obresti obenem tudi dan dospelosti obveznice, plača Republika Slovenija na dan dospelosti
obveznice znesek obresti od obveznice osebi, ki se v skladu s to
uredbo šteje kot zakoniti imetnik obveznice na dan dospelosti
obveznice.
7. člen
Republika Slovenija izpolni svoje denarne obveznosti iz
4. in 6. člena te uredbe s plačilom na račun, ki ga KDD sporoči
oseba, upravičena do takšnega plačila, na način, določen s pravili poslovanja KDD.
Če plačila iz prejšnjega odstavka ni mogoče izvršiti, ker
oseba, upravičena do takšnega plačila, ni obvestila KDD o
obstoječem računu, na katerega bi bilo mogoče izvršiti plačilo,
ima takšna oseba možnost zahtevati plačilo s pisno vlogo, naslovljeno na ministrstvo, pristojno za finance.
Če ministrstvo, pristojno za finance ugotovi, da je oseba,
ki je vložila zahtevo iz prejšnjega odstavka, upravičena do
plačila, ki ga zahteva, izplača takšni osebi znesek, ki bi ji
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pripadal na dan dospelosti obveznice, znižan za 5%, če gre za
plačilo obresti oziroma za 1%, če gre za plačilo glavnice obveznice (kot pavšalno nadomestilo za stroške obdelave vloge in
stroške plačilnega prometa).
Če dan dospelosti obveznice ali dan dospelosti obresti ni
delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila iz prvega odstavka
člena te uredbe izvršijo prvega delovnega dne po dnevu dospelosti takšnega plačila.
8. člen
Vlada Republike Slovenije določi dan in način predčasne
izpolnitve obveznosti iz obveznic najkasneje 45 dni pred dnem
predčasne izpolnitve.
Če tako odloči Vlada Republike Slovenije, lahko Republika Slovenija predčasno izpolni obveznosti iz obveznic posameznih imetnikov ne glede na rok iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Pogodbo o vodenju registra nematerializiranih vrednostnih papirjev med KDD in Republiko Slovenijo sklene v imenu
Republike Slovenije minister za finance.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se Republika Slovenija
zaveže plačevati KDD nadomestilo za opravljene storitve v
skladu z veljavno tarifo KDD in dejansko nastale stroške v
zvezi z opravljanjem storitev, ki jih plačilo nadomestila po tarifi
ne vključuje.
10. člen
Ministrstvo za finance vloži pri KDD zahteve za vpis
obveznic v sistem centralnega registra in obvesti upnike obveznosti iz izplačanih deviznih vlog o vložitvi nalogov za vpis
obveznic na njihove račune pri KDD ter o količini obveznic, ki
jih bodo prejeli.
Presežek nominalnega zneska glavnice obveznosti iz izplačanih deviznih vlog nad nominalnim zneskom obveznic, ki
jih prejmejo upniki, Republika Slovenija predčasno izpolni z
izplačilom valoriziranega zneska v denarju najkasneje v 30
dneh po dnevu izdaje obveznic, skupaj s pripadajočimi obrestmi za obdobje od 15. avgusta 1996 do dneva plačila.
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– NMB-91
85,7447
– NMB-95
91,8089
2. od dieselskega goriva in motornega neobarvanega
petroleja:
– D-1
102,0581
– D-2
95,0350
– D-3
131,0696
3. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL)
10,0819
4. od lahkega specialnega kurilnega olja (LS)
16,2914
5. od kurilnega olja – mazuta: lahkega z nizko
vsebnostjo žvepla (LNŽ), srednje lahkega
z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ) in težkega
z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)
16,2000
6. od kurilnega olja – mazuta:
– lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),
ekstra težkega (ET)
29,6000
7. od utekočinjenega naftnega plina,
– ki se uporablja po posebnih napravah za
pogon motornih vozil in motornih plovil
100,3650
– ki se uporablja za namen, ki ni določen
v predhodni alinei
2,5000.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 59/96).
3. člen
Ta uredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 421-02/93-2/15-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3712.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

Št. 400-11/96-26/1-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.

SOGLASJE
k cenam naftnih derivatov

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

1. člen
S tem soglasjem se določijo cene naftnih derivatov in
stroškov prometa v trgovini, in sicer:
Vrsta derivata

3711.
Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Uradni
list RS, št. 4/92) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi stopenj davka od prometa določenih
naftnih derivatov
1. člen
Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od
prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih
stopnjah:
1. od motornega bencina:
%
– MB-86
129,2067
– MB-98
117,5341

Motorni bencin MB 86
Motorni bencin MB 98
Neosvinčen motorni bencin NMB 95
Neosvinčen motorni bencin NMB 91
Plinsko olje D-1
Plinsko olje D-2
Kurilno olje EL
Kurilno olje LS
Mazut lahki L
Mazut srednji S
Mazut SNS
Mazut težki T
Mazut TNS

Neto nabavna
cena

Stroški
trgovine

26,889
31,827
33,491
31,827
32,893
32,893
32,893
25,751
20,785
18,504
19,745
16,620
17,660

3,782 SIT/l
6,236 SIT/l
6,236 SIT/l
6,236 SIT/l
4,126 SIT/l
4,126 SIT/l
2,626 SIT/l
2,626 SIT/l
1,016 SIT/kg
0,987 SIT/kg
0,996 SIT/kg
0,579 SIT/kg
0,621 SIT/kg

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70 odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina MB 98.
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2. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje k
cenam naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 59/96).
3. člen
To soglasje začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 380-05/93-3/65-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3713.
Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
SOGLASJE
k ceni utekočinjenega naftnega plina

SKLEP
o določitvi carinskih organov za carinjenje namenske opreme
1
Za carinjenje namenske opreme za potrebe državnih organov v skladu z uredbo o namenski opremi (Uradni list RS, št.
43/94 in 72/95) se določijo naslednji carinski organi:
1. Carinarnica Ljubljana:
– Carinska izpostava Letališče Brnik
– Carinska izpostava Pošta Ljubljana
– Carinska izpostava Terminal Ljubljana
2. Carinarnica Koper:
– Carinska izpostava Prosta carinska cona Koper.
2
Za carinjenje namenske opreme po 1. točki tega sklepa se
šteje carinski postopek za sprostitev blaga v prost promet in
carinski postopek za izvoz blaga.
3
Direktor Carinske uprave Republike Slovenije ali njegov
namestnik lahko v upravičenih primerih izjemoma dovolita carinjenje namenske opreme tudi pri drugih carinskih organih.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/96-17/1-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.

1. člen
S tem soglasjem se cena utekočinjenega naftnega plina in
stroški prometa v trgovini določijo kot najvišji, in sicer do naslednje ravni:

utekočinjeni naftni plin
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Neto nabavna
cena
SIT/kg

Stroški
trgovine
SIT/kg

30,684

2,316

Drobnoprodajna cena utekočinjenega naftnega plina sme
znašati največ 99,90 SIT za kg (prometni davek ni vključen).
2. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje k
ceni utekočinjenega naftnega plina (Uradni list RS, št. 59/96).
3. člen
To soglasje začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 380-05/93-3/65-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3714.
Na podlagi tretjega odstavka 44. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
je Vlada Republike Slovenije na 221. seji 21. novembra 1996
sprejela

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

3715.
Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in 93. člena carinskega
zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) je Vlada Republike
Slovenije na 221. seji 21. novembra 1996 sprejela
SKLEP
o podaljšanju roka izvoza določenih pridobljenih
proizvodov
1. člen
S tem sklepom se določa rok izvoza za blago – proizvode,
namenjene izvozu na trge držav članic Evropske skupnosti,
pridobljene iz blaga uvoženega v letu 1995, po postopku
uvoza zaradi proizvodnje za izvoz.
2. člen
Pridobljeni proizvodi, za katere rok izvoza do uveljavitve
tega sklepa še ni potekel, temveč bi se morali izvoziti do
konca leta 1996 in se jim rok v skladu s tem sklepom podaljša
do 31. marca 1997, so:
tarifna
oznaka
0201
0202
1602
1602.50

poimenovanje
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
Meso, goveje, zmrznjeno
Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
iz mesa, drobovje ali kri
– Goved
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3. člen
Postopki uvoza zaradi izvoza, katerim je podaljšan rok
izvoza v skladu s tem sklepom, se dokončajo v skladu z
določbami 156. člena uredbe o carinskih postopkih z
ekonomskim učinkom (Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/93-2/9-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3716.
Na podlagi drugega odstavka 45.b 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) in četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96) je
Vlada Republike Slovenije na 221. seji 21. novembra 1996
sprejela
SKLEP
o javni razgrnitvi
a) Osnutka lokacijskega načrta za Primorski krak
avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava,
b) Predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
– dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986–1990 za območje Občine
VIPAVA v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta, in
– dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Sežana za obdobje 1986–1990 za območje Občine
DIVAČA v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta.
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal LUZ d.d., pod št. projekta
4392, v avgustu 1996 in predlog sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Občine Vipava in Občine Divača, ki jih je izdelal LUZ d.d. v
avgustu 1996.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87
12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91 in 72/95), in s
prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95), v delu, ki ga
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opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Ajdovščina za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986–1990 za območje Občine VIPAVA v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta in spremembo in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za
obdobje 1986–1990 za območje Občine DIVAČA v delu, ki
ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve planskih aktov občin).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Vipava in
Občini Divača v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.
IV
Občina Vipava in Občina Divača morata poskrbeti za
izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev
planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se
prične tretji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni
osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Vipava in Občina Divača morata v roku 30 dni
po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister
ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje,
da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/94-5/9-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3646. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

Stran

5497

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3647. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
5497
svobode Republike Slovenije
3648. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
5497
svobode Republike Slovenije
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3649. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vo5498
jaškega roka

05/93-3/25-8 z dne 22. junija 1995 in o tem,
da uredba o določitvi najvišjih cen naftnih
derivatov in soglasje k ceni utekočinjenega
naftnega plina v jeklenkah nista bila v nes5535
kladju z zakonom
3665. Odločba, da se sklep o razpisu referenduma
za plačilo posebnega prispevka za financiranje izgradnje krajevne ceste Peč–Zg. Duplice in širitev ceste Peč–Polica in sklep o
uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje izgradnje ceste Peč–Zg. Duplice in
5536
razširitev ceste Peč–Polica odpravita

3650.
3651.
3652.
3653.
3710.
3711.
3654.
3714.
3715.
3716.
3712.
3713.
3655.

VLADA
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere
je obvezna presoja vplivov na okolje
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in
doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Plave na Soči – HE Plave II
Uredba o lokacijskem načrtu za obnovo in
doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči – HE Doblar II
Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti iz izplačanih deviznih vlog
Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
Sklep o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
Sklep o določitvi carinskih organov za carinjenje namenske opreme
Sklep o podaljšanju roka izvoza določenih
pridobljenih proizvodov
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za Primorski krak avtoceste na
odseku hitre ceste Razdrto–Vipava ...
Soglasje k cenam naftnih derivatov
Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996

5498
5508
5508
5514
5602
5604

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3666. Spremembe in dopolnitve statuta Notarske
5537
zbornice Slovenije
3667. Sklepi o imenovanju državnih tožilcev na
5539
položaj svetnikov državnih tožilcev
3668. Poročilo o gibanju plač za september 1996 5539

5519
5605
5605
5606
5604
5605

3669.
3670.
3671.

3672.

5521
3673.

3656.
3657.

3658.
3659.
3660.
3661.
3662.

MINISTRSTVA
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih sestankov
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih monografij
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij
Pravilnik o meroslovnih pogojih za elektronsko kontrolno napravo za nadzor nad
delovanjem igralnih avtomatov
Navodilo za preskus tipa in overitve elektronske kontrolne naprave za nadzor nad
delovanjem igralnih avtomatov

3674.
5522

3675.
3676.

5522
5524
5526
5528

3677.
3678.
3679.
3680.

5530
3681.
5530

USTAVNO SODIŠČE
3663. Odločba o ugotovitvi, da določba 177. člena
zakona o kazenskem postopku ni v neskladju s konvencijo o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin in z ustavo
5532
3664. Odločba o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa vlade št. 380-

3682.

3683.
3684.

OBČINE
Sklep o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Beltinci)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Melinci
(Beltinci)
Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja
Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Bled)
Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje z
zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Bled)
Poročilo o izidu volitev članov krajevnih
skupnosti v Občini Bled
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996
Odlok o spremembi odloka o plakatiranju
in reklamiranju v Občini Grosuplje
Sklep o spremembi statuta Sklada stavbnih
zemljišč Občine Grosuplje
Odlok o nagradah in priznanjih Občine
Grosuplje
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
Sklada stavbnih zemljišč Občine Grosuplje
Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Hodoš-Šalovci
Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste Velike Pece–Male
Pece in za izgradnjo vodovoda Rdeči Kal–
Sad (Ivančna Gorica)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje KS Vranja Peč (Kamnik)
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Vranja Peč o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne
skupnosti Vranja Peč (Kamnik)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za območje KS Špitalič (Kamnik)
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Špitalič o izidu glasovanja na referendu-
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mu o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje Krajevne skupnosti
Špitalič (Kamnik)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za območje KS Srednja vas
(Kamnik)
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Srednja vas o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Srednja
vas (Kamnik)
Odlok o pogojih dobave in načinu oskrbe s
pitno vodo na območju Občine Krško
Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Krško
Odlok o določitvi predmeta in pogojev za
opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti oskrbe s
pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Krško)
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Krško
Odlok o določitvi predmeta in pogojev za
opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov (Krško)
Odlok o določitvi odstotka od povprečne
gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki
služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o
določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško za leto
1996
Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov … (Krško)
Sklep o določitvi nepremičnin na področju
kulturne infrastrukture v Občini Lenart
Odlok komunalnih taksah v Občini Mislinja
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3696. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Osilnica
3697. Poročilo o izidu volitev v svete vaških in
trške skupnosti Občine Pivka
3698. Obvestilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Postojna
3699. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS
Svibno (Radeče)
3700. Odredba o določitvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine RavnePrevalje
3701. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za Krajevno skupnost Lokev
(Sežana)
3702. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za Krajevno skupnost Štorje (Sežana)
3703. Poročilo volilne komisije KS Štorje o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Štorje (Sežana)
3704. Sklep o določitvi cen in plačilih staršev v
Vzgojnovarstvenem zavodu Slovenj Gradec
3705. Sklep o seznamu javnega dobra št. VII. k.o.
Gradišče (Slovenj Gradec)
3706. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola ob Dravinji (Slovenske Konjice)
3707. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro (Slovenske Konjice)
3708. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
(Slovenske Konjice)
3709. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta industrijske cone
Šentjur

5580
5582
5583
5584
5585
5586
5587

5588
5588
5589
5589
5593
5597
5602

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)

