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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 68

Ljubljana, petek 29. novembra 1996

VLADA
3721.
Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), četrtega odstavka 4.
člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa vnos snovi v tla pri vnašanju blata
čistilnih naprav, komposta ali mulja iz rečnih strug in jezer,
ter vnos snovi pri namakanju rastlin in pri gnojenju, zlasti pa
mejne vrednosti letnega vnosa nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla ali na tla, stopnje zmanjševanja vnosa ter druge
ukrepe v zvezi z vnosom.
Ta uredba velja za vse vrste tal na območju Republike
Slovenije.
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Vnos snovi v tla ali na tla (v nadaljnjem besedilu:
vnos snovi) je izpuščanje, oddajanje oziroma odlaganje nevarnih snovi ali rastlinskih hranil pri vnašanju blata čistilnih
naprav, komposta ali mulja iz rečnih strug in jezer (v nadaljnjem besedilu: mulji), pri namakanju rastlin ali pri gnojenju
z živinskimi ali rudninskimi gnojili. Izraža se v masnih enotah na površino tal.
2. Letni vnos snovi v tla je vnos snovi v tla v obdobju
enega koledarskega leta.
3.1. Mejna vrednost letnega vnosa nevarnih snovi v tla
je količina letnega vnosa pri kateri so učinki ali vplivi na
zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi.
3.2. Mejna vrednost letnega vnosa rastlinskih hranil pri
gnojenju tal je količina letnega vnosa, ki še ne presega
rastlinam potrebnega naravnega krogotoka hranil.
4. Nevarne snovi so snovi ali skupine snovi, ki se vnašajo v tla z blati čistilnih naprav, kompostom ali muljem ali
pri namakanju rastlin in ki zaradi svojih lastnosti, količine
ali gostote negativno vplivajo na rabo tal ali na kakovost
podtalnice.
5. Rastlinska hranila so dušik, fosfor in kalij v živinskih in rudninskih gnojilih, v blatu čistilnih naprav in v
kompostu.
6. Parameter vode za namakanje rastlin je po predpisanem merilnem postopku izmerjena temperatura, elektroprevodnost ali gostota snovi ali mikrobiološka lastnost vode za
namakanje rastlin.
7. Blato čistilne naprave (v nadaljnjem besedilu: blato)
je odpadek, ki nastane po čiščenju odpadne vode v čistilnih
napravah ali ostaja kot blato ob praznjenju greznic za odpadno vodo iz gospodinjstev.
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8. Kompost je proizvod nadzorovane biooksidativne
razgradnje organske snovi v trdni obliki, razen komposta, ki
nastaja pri opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti ter
komposta iz gospodinjskih organskih odpadkov, ki ga pripravlja za lastno uporabo fizična oseba ali pravna oseba, ki
opravlja gospodarsko dejavnost.
Kompost je po vsebnosti nevarnih snovi kompost z
omejeno in kompost z neomejeno uporabo.
9. Živinsko gnojilo je hlevski gnoj, gnojevka in gnojnica.
Hlevski gnoj so iztrebki domačih živali, kot sta blato in
seč, pomešani s steljo. Gnojevka so iztrebki domačih živali,
kot sta blato in seč, brez stelje z večjim ali manjšim dodatkom vode. Gnojnica je mešanica seča domačih živali z vodo
in snovmi, ki nastanejo iz seča zaradi naravne presnove.
10. Povzročitelj obremenitve je vsaka oseba, ki vnaša v
tla nevarne snovi zaradi rabe in izkoriščanja tal pri vnosu
blata, komposta ali mulja in pri namakanju. Povzročitelj
obremenitve je tudi vsaka oseba, ki pri gnojenju vnaša rastlinska hranila v količinah, ki presegajo mejno vrednost letnega vnosa rastlinskih hranil.
11. Tla so po teksturi lahka, srednje težka in težka.
Lahka tla so peščena, peščeno-ilovnata in ilovnato-peščena.
Srednje težka tla so peščeno-glinasto-ilovnata, glinasto-ilovnata, ilovnata, meljasto-ilovnata in meljasta. Težka tla so
meljasto-glinasto-ilovnata, meljasto-glinasta, peščeno-glinasta in glinasta.
12. Zelena odeja je naravno in sejano travinje ter njive s
celoletno pokrovnostjo oziroma strnjeno rastlinsko odejo.
13. Začetno gnojenje je gnojenje pred setvijo ali ob
setvi oziroma saditvi rastlin.
14. Dognojevanje je gnojenje med rastno dobo rastlin.
15. Reprezentativni vzorec blata, komposta ali mulja je
vzorec, sestavljen iz 10 posameznih podvzorcev, odvzetih
pred oddajo oziroma vnosom v tla.
16. Kraško območje je območje podzemnega pretakanja vode, učinkovitega kemičnega raztapljanja kamnin in,
kjer so lahko razvite, tudi značilne površinske in podzemne
oblike.
17. Število glav velike živine (v nadaljnjem besedilu:
število GVŽ) je merilo za vrednotenje obsega reje domačih
živali. Ena GVŽ je 500 kg žive teže živali.
II. MEJNE VREDNOSTI
3. člen
Letni vnos nevarnih snovi ne sme presegati mejnih
vrednosti za posamezno nevarno snov, določenih v tabeli 1.
Tabela 1: Mejne vrednosti letnega vnosa nevarnih
snovi

Nevarna snov

kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd
baker in njegove spojine, izražene kot Cu
nikel in njegove spojine, izražene kot Ni

Mejna vrednost
letnega vnosa
v kg/ha

0,025
3
0,5
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Mejna vrednost
letnega vnosa
v kg/ha

svinec in njegove spojine, izražene kot Pb
cink in njegove spojine, izražene kot Zn
živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg
celotni krom
šestvalentni krom Cr6+

2,5
10
0,025
2,5
0,25

4. člen
Letni vnos rastlinskih hranil pri gnojenju z živinskimi
gnojili ne sme presegati mejnih vrednosti za rastlinska hranila, določenih v tabeli 2.
Tabela 2: Mejne vrednosti letnega vnosa rastlinskih
hranil z živinskimi gnojili
Rastlinsko hranilo

dušik (N)
fosfor, izražen kot P2O5
kalij, izražen kot K2O

Mejna vrednost letnega vnosa
v kg/ha

210
120
300

Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z
živinskimi gnojili ne presega mejnih vrednosti letnega vnosa
rastlinskih hranil iz prejšnjega odstavka, če količina živinskih gnojil, uporabljena v letu dni, ni večja od količine
gnojil, ki nastane v tem obdobju pri reji 3 GVŽ, če gre za
govedo, oziroma 2 GVŽ, če gre za rejo prašičev ali rejo
perutnine.
Obremenitev tal enega hektara kmetijskih zemljišč pri
gnojenju z živinskimi gnojili, ki nastanejo pri reji drugih vrst
domačih živali, ne presega mejnih vrednosti letnega vnosa
rastlinskih hranil iz tabele 2 iz prvega odstavka tega člena, če
število GVŽ, izračunano na podlagi podatkov o teži posamezne vrste domače živali iz tabel 7 in 8 iz priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe, ne presega 3, če gre za rejo domačih
živali iz tabele 7, oziroma 2, če gre za rejo prašičev in
perutnine iz tabele 8.
5. člen
Letni vnos dušika na območjih varstvenega pasu za
zajem vode, v katerih je oskrbljenost z mineralnim dušikom
manjša ali enaka 30 kg/ha, ne sme presegati mejnih vrednosti glede na vrsto kmetijske kulture, določenih v tabeli 3.
Tabela 3: Mejne vrednosti letnega vnosa dušika na
območjih varstvenega pasu za zajem vode
Zap.
št.
Kmetijska kultura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mejna vrednost
letnega vnosa kg N/ha

koruza
ozimna pšenica, ozimna ogrščica
ozimni ječmen
ozimna rž, jari ječmen, oves
krmna pesa, sladkorna pesa
krompir
travna deteljna mešanica, travinje
zelje
glavnata solata
kitajsko zelje
repa, gorčica, oljna repica in drugi dosevki
hmelj
grah, bob, detelja in druge metuljnice

170
150
120
80
170
170
170
170
45
90
50
170
30

Letni vnos dušika na območjih varstvenega pasu za
zajem vode, v katerih je oskrbljenost z mineralnim dušikom
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večja od 30 kg/ha, ne sme presegati mejnih vrednosti dušika,
ki se za posamezno kmetijsko kulturo določijo po enačbi:
MVK = MVKi + 30 – B
kjer je:
MVK - mejna vrednost letnega vnosa dušika za posamezno kmetijsko kulturo, izražena v kg N/ha pri oskrbljenosti z dušikom, ki je večja od 30 kg/ha;
MVK – mejna vrednost letnega vnosa dušika za posai
mezno kmetijsko
kulturo iz tabele 3, izražena v kg N/ha;
i – zaporedna številka kmetijske kulture iz tabele 3;
B – izmerjena vrednost oskrbljenosti z mineralnim dušikom, izražena v kg N/ha.
Količina dušika, ki se vnaša na območjih iz prvega in
drugega odstavka tega člena, se določi na podlagi:
– meritev mineralnega dušika v tleh skladno s predpisi
o obratovalnem monitoringu pri vnosu snovi v tla in
– podatkov o količini dušika v živinskih gnojilih iz
tabele 9 iz priloge 1 te uredbe, če se rastlinska hranila vnašajo z gnojenjem z živinskimi gnojili.
III. UKREPI V ZVEZI Z VNOSOM NEVARNIH SNOVI
IN RASTLINSKIH HRANIL V TLA
Gnojenje
6. člen
Kmetje in kmetijske organizacije (v nadaljnjem besedilu: kmetijska gospodarstva) lahko gnojijo svoja kmetijska
zemljišča z živinskimi gnojili v letnih količinah, pri katerih
povprečni letni vnos rastlinskih hranil na tla enega hektara
kmetijskih zemljišč ne presega mejnih vrednosti iz 4. člena
te uredbe.
Če kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih zemljišč
ali če zaradi reje živine nastajajo večje količine živinskih
gnojil, kot jih lahko kmetijsko gospodarstvo uporabi kot
živinsko gnojilo na lastnih kmetijskih zemljiščih, mora kmetijsko gospodarstvo zagotoviti:
– da s pogodbo odda presežke živinskih gnojil drugim
lastnikom kmetijskih zemljišč ali
– da presežke živinskih gnojil predela in jih v različnih
oblikah proda na trgu ali
– da presežke živinskih gnojil odstrani na drug način
skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
7. člen
Na gozdnih zemljiščih je prepovedano vnašati rastlinska hranila z živinskimi ali rudninskimi gnojili v tla, razen:
– pri presajanju sadik in pri sejanju,
– za spodbujanje in utrjevanje rasti na brežinah ob cestah,
– na površinah, določenih po predpisih o gozdovih za
raziskovalne namene.
Na območjih varstvenega pasu za zajem vode je prepovedano gnojiti z živinskimi gnojili tako, da vnos dušika pri
začetnem gnojenju in dognojevanju presega 50 kg/ha na
lahkih tleh in 80 kg/ha na srednje težkih in težkih tleh.
8. člen
Vnos rastlinskih hranil v tla je prepovedan pri gnojenju
z gnojevko ali gnojnico:
– na tleh, nasičenih z vodo, prekritih s snežno odejo, na
velikih strminah, kjer gnojevka odteka po površini, na zamrznjenih tleh ter na vodnih zemljiščih;
– na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje od
15. novembra do 15. februarja;
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– na stavbnih zemljiščih.
Na nerodovitnih zemljiščih je vnos rastlinskih hranil
prepovedan.
9. člen
Kmetijska gospodarstva lahko gnojijo svoja kmetijska
zemljišča na območjih varstvenega pasu za zajem vode tako,
da niso presežene mejne vrednosti letnega vnosa dušika iz
5. člena te uredbe.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na območjih varstvenega pasu za zajem vode vnos dušika pri gnojenju
z živinskimi in rudninskimi hranili ter kompostom z neomejeno uporabo prepovedan v časovnih obdobjih, določenih v
tabeli 4, če ni s predpisi o varstvenih režimih na teh območjih določena strožja omejitev vnosa dušika.
Tabela 4: Prepovedi vnosa dušika v tla v posameznih
časovnih obdobjih na območjih varstvenega pasu za zajem
vode
Opis prepovedi

Trajanje prepovedi

1. Prepoved gnojenja z
gnojnico, gnojevko in
kompostom z neomejeno
uporabo

Zemljišča z zeleno odejo:
– na lahkih tleh od 15. 10. do 31. 1.
– na srednje težkih in težkih tleh od
15. 11. do 15. 1.
Druga zemljišča (njive):
a) z zaoravanjem žetvenih ostankov
– na lahkih tleh od 1. 10. do 15. 2.
– na srednje težkih in težkih tleh od 15. 10. do 31. 1.
b) brez zaoravanja žetvenih ostankov
– od spravila posevkov do 15. 2.
Njive brez dosevkov:

2. Prepoved gnojenja njiv
s hlevskim gnojem

3. Prepoved gnojenja z
rudninskimi gnojili, ki
vsebujejo dušik

– lahka tla: od spravila posevkov do 15. 2.
– srednje težka in težka tla: od spravila posevkov
do 31. 10.
Zemljišča z zeleno odejo od 15. 10. do 31. 1.
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11. člen
Vnos blata, komposta ali mulja, ki ni določen v
10. členu te uredbe, je dopusten le, če povzročitelj obremenitve, ki je lastnik ali upravljavec čistilne naprave ali kompostarne oziroma je investitor posega v prostor, ki se nanaša na
rečno strugo ali jezero, za to pridobi dovoljenje.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za okolje, za določeno zemljišče, če:
– gostota snovi v tleh, na katera se nanaša dovoljenje,
ne presega mejnih imisijskih vrednosti za snovi v tleh skladno s predpisi o mejnih imisijskih vrednostih za tla,
– vsebnost nevarnih snovi v blatu, kompostu ali mulju
ne presega vrednosti, določenih v tabeli 5,
– sta blato ali kompost prečiščena tako, da ne vsebujeta
patogenih črevesnih bakterij (Salmonella, Schigella) ter ne
vsebujeta živih jajčec parazitov.
Tabela 5: Vsebnost nevarnih snovi v blatu, kompostu
ali mulju, ki se vnašajo v tla
Kompost z
neomejeno
uporabo
Nevarna snov
kadmij in njegove spojine,
izražene kot Cd

(mg/kg suhe snovi)

Blato čistilne
naprave, kompost z
omejeno uporabo
ali mulj
(mg/kg suhe snovi)

1

5

baker in njegove spojine,
izražene kot Cu
nikelj in njegove spojine,
izražene kot Ni

100

600

30

80

svinec in njegove spojine,
izražene kot Pb

120

500

cink in njegove spojine,
izražene kot Zn

400

2000

1

5

100

500

25

50

živo srebro in njegove spojine,
izražene kot Hg
celotni krom
šestvalentni krom Cr6+

Druga zemljišča: od spravila posevkov do 15. 2.

Od žetve do začetka trajanja prepovedi iz tabele 4 iz
prvega odstavka tega člena količina dušika, ki se sme vnesti
v tla na območjih iz prvega odstavka tega člena, ne sme
presegati 40 kg/ha.
Na območju vodnega zajetja ali na razdalji do 200 m od
objekta za zajem vode sta vnos dušika in preoravanje travinja prepovedana.
10. člen
Vnos blata, komposta z omejeno uporabo ali mulja je
prepovedan:
– na območju varstvenega pasu za zajem vode,
– pri pridelavi rastlin za neposredno prehrano ljudi,
– na travnikih in pašnikih, razen jeseni po zadnji košnji
oziroma paši,
– na tleh, nasičenih z vodo, zasneženih ali zamrznjenih,
– na nagnjenih zemljiščih, kjer je nevarnost površinskega odplakovanja,
– na njivah s krmnimi poljščinami (koševinami), razen
po zadnji košnji ali paši,
– na kraških območjih in v močvirjih in barjih,
– v narodnih parkih,
– na gozdnih zemljiščih,
– na stavbnih zemljiščih.
Vnos komposta z neomejeno uporabo je dovoljen na
podlagi dovoljenja iz 11. člena te uredbe.

Vlogi za izdajo dovoljenja mora povzročitelj obremenitve iz prvega odstavka tega člena priložiti:
– podatke o vsebnosti nevarnih snovi, rastlinskih hranil
in organskih snovi v blatu, kompostu ali mulju, ki ne smejo
biti starejši od 3 mesecev, in
– strokovno oceno o največji količini blata, komposta
ali mulja, ki se sme vnesti v enem letu glede na pedološke
lastnosti tal.
Kadar podatkov o vrsti in gostoti snovi v tleh ni, povzročitelj obremenitve iz prvega odstavka tega člena vlogi za
izdajo dovoljenja priloži tudi podatke o gostoti (imisija)
nevarnih snovi v tleh na zemljišču, na katero se nanaša
dovoljenje iz drugega odstavka tega člena. Te podatke mora
povzročitelj obremenitve pridobiti na način, določen s predpisi o obratovalnem monitoringu pri vnosu snovi v tla.
Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena se izda največ za 1 leto.
12. člen
V strokovni oceni iz 10. člena te uredbe se določi
največja količina blata, komposta ali mulja na podlagi podatkov o prečiščenosti blata ali komposta, vsebnosti nevarnih
snovi, rastlinskih hranil in organskih snovi v blatu, kompostu ali mulju in njihovi pH vrednosti, tako da:
– ne presega 3 t suhe snovi na hektar,
– ne pride do zbitosti tal in
– pri dolgoletni uporabi blata, komposta ali mulja ne bo
prizadeta trajna rodovitnost tal na zemljišču.
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Podatki iz prvega odstavka tega člena se pridobijo z
meritvami, ki se opravljajo tako, kot je določeno s predpisi o
obratovalnem monitoringu pri vnosu snovi v tla.
Strokovno oceno iz prvega odstavka tega člena lahko
izdela pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo
poročil o vplivih na okolje.
13. člen
Povzročitelj obremenitve iz 11. člena te uredbe mora
voditi evidenco o vnosu blata in komposta v tla.
Evidenca iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
podatke o:
– izvoru blata ali komposta,
– zemljišču iz katastra, kjer sta bila blato ali kompost
vnesena,
– količini vnesenega blata ali komposta,
– vsebnosti nevarnih snovi v blatu ali kompostu, ki sta
bila vnesena na posamezno zemljišče.
Evidenco iz prvega odstavka tega člena je treba voditi v
obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.
Povzročitelj obremenitve iz prvega odstavka tega člena
vodi evidenco o vnosu blata čistilne naprave v tla v skladu s
poslovnikom za obratovanje čistilne naprave po predpisih o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja, ki jo dopolni s podatki iz druge, tretje in
četrte alinee drugega odstavka tega člena.
Namakanje rastlin
14. člen
Za namakanje rastlin je prepovedano uporabljati vodo,
pri kateri:
– vsebnost težkih kovin presega mejne imisijske vrednosti za težke kovine v vodah III. kakovostnega razreda in
– parametri vode za namakanje rastlin presegajo mejne
vrednosti iz tabele 6.
Tabela 6: Mejne vrednosti parametrov vode za namakanje rastlin
Parameter vode za namakanje rastlin

Mejna vrednost

temperatura
vsebnost suspendiranih snovi
vsebnost raztopljenih snovi
elektroprevodnost
nitrati - pri večjih vrednostih od mejne je
njihovo vsebnost treba upoštevati v gnojilni
bilanci
vsebnost natrija (Na)
vsebnost klora (Cl)
mikrobiološka lastnost vode za namakanje:
a) namakanje rastlin, katerih deli se uživajo
surovi ali prekuhani (razen pri namakanju s
kapljači)

35 °C
100 mg/l
2000 mg/l
2000 µS/cm

b) namakanje rastlin za predelavo

10 mg/l
5 mg/l
10 mg/l
1000 skupnih koliformnih
bakterij MPN/l

200.000 skupnih koliformnih
bakterij MPN/l

Na območju vodnega zajetja je namakanje rastlin prepovedano.
15. člen
Kadar je za gradnjo ali rekonstrukcijo naprave za namakanje rastlin treba pridobiti dovoljenje za poseg v prostor,
mora investitor tega posega k vlogi za dovoljenje za poseg v
prostor priložiti tudi strokovno oceno o vplivu vnosa snovi v
tla na podtalnico in površinske vode zaradi intenzivnejše
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kmetijske dejavnosti na namakanih zemljiščih in podatke o
vsebnosti nevarnih snovi v tleh, ki se namakajo, razen za
posege, pri katerih se skladno z zakonom presojajo vplivi na
okolje.
Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka tega člena lahko izdela pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona
pooblaščena za izdelavo poročil o vplivih na okolje.
IV. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo, nad izvajanjem določb 9.,
10., 11., 13., 14. in 15. člena te uredbe pa tudi inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja, in inšpektorji, pristojni za
zdravstveno varstvo prebivalstva.
V. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje
za prekršek gospodarska družba ali druga pravna oseba ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– če ravna v nasprotju z določbami 6. do 10. člena,
– če ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka
11. člena,
– če ravna v nasprotju z določbami 13. do 15. člena.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
gospodarske družbe ali druge pravne osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Kmetijska gospodarstva morajo:
– v treh letih po uveljavitvi te uredbe uskladiti gnojenje
na območjih varstvenega pasu za zajem vode z določbami
prvega in drugega odstavka 9. člena te uredbe,
– v petih letih po uveljavitvi te uredbe uskladiti gnojenje na lastnih kmetijskih zemljiščih z živinskimi gnojili ter
ravnanje s presežki živinskih gnojil z določbami 6. člena te
uredbe in
– v petih letih po uveljavitvi te uredbe uskladiti in
skladno s predpisi o urejanju gnojišč in greznic urediti skladišča živinskih gnojil.
19. člen
Do določitve pooblaščenih pravnih in fizičnih oseb za
izdelavo poročil o vplivih na okolje lahko strokovno oceno
iz 12. člena te uredbe izdeluje Kmetijski inštitut Republike
Slovenije ali Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo.
20. člen
Do izdaje predpisa o obratovalnem monitoringu pri vnosu snovi v tla se za meritve parametrov tal, blata, komposta in
mulja po tej uredbi uporabljajo določbe pravilnika o normativih, analitskih postopkih in metodah ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije ter pogojih za uporabo nekaterih snovi v
kmetijstvu in gozdarstvu (Uradni list SRS, št. 7/90).
21. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe
12. in 13. člena uredbe o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda (Uradni list SRS, št. 6/90).
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Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe
4. člena pravilnika o normativih, analitskih postopkih in
metodah ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije ter pogojih za uporabo nekaterih snovi v kmetijstvu in gozdarstvu
(Uradni list SRS, št. 7/90).
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-03/96-5/1-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

PRILOGA 1
Tabela 7: Teža posamezne vrste domače živali ter število GVŽ na posamezno žival
domača žival

GVŽ/žival

krave oziroma telice, 500 kg žive teže
goveji pitanci in voli
biki
teleta, pitanci
mlado govedo, 1-2 leti
teleta
konji
žrebeta
ovce in koze

povprečna teža v kg

1,0
1,0
1,4
0,4
0,7
0,15
1,2
0,5
0,1

500
500
700
200
350
75
600
250
50

Tabela 8: Teža posamezne vrste domače živali ter število GVŽ na posamezno žival
domača žival
plemenske svinje
plemenski merjasci
prašičji pitanci
tekači
pujski
perutnina

GVŽ/žival

povprečna teža v kg

0,34
0,34
0,13
0,032
0,007
0,005

170
170
65
15,5
3,5
2,5

Tabela 9: Količina dušika v živinskih gnojilih, ki se
pridobi na leto pri reji posamezne domače živali, preračunano na GVŽ
vrsta domače živali

N (v kg na leto)

govedo
prašiči
perutnina

70
85
75
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UREDBO
o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih
nevarnih snovi v tleh
1. člen
Ta uredba določa mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti za posamezne nevarne snovi, razen za radioaktivne snovi, v tleh.
Ta uredba velja za celotno območje Republike Slovenije ne glede na sestavo ali vrsto rabe tal.
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Tla so površinski del litosfere, ki ga sestavljajo mineralne in organske snovi, voda, zrak in organizmi.
2. Imisija snovi v tleh je gostota posamezne nevarne
snovi v tleh in se izraža v miligramih ali mikrogramih na
kilogram mase suhih tal.
3. Mejna imisijska vrednost (v nadaljnjem besedilu:
mejna vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi v tleh,
ki pomeni takšno obremenitev tal, da se zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri kateri se ne
poslabšuje kakovost podtalnice ter rodovitnost tal. Pri tej
vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še
sprejemljivi.
4. Opozorilna imisijska vrednost (v nadaljnjem besedilu: opozorilna vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi
v tleh, ki pomeni pri določenih vrstah rabe tal verjetnost
škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje.
5. Kritična imisijska vrednost (v nadaljnjem besedilu:
kritična vrednost) je gostota posamezne nevarne snovi v
tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo
rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.
6. Reprezentativni vzorec tal je zmes 25 vzorcev tal,
odvzetih na največ 5 ha velikem območju z enako vrsto rabe
in je namenjen analizi onesnaženosti tal.
3. člen
Mejne, opozorilne in kritične vrednosti posameznih nevarnih snovi v tleh so določene v prilogi 1, ki je sestavni del
te uredbe.
4. člen
Mejne, opozorilne in kritične vrednosti nevarnih snovi
v tleh, določene s to uredbo, veljajo za reprezentativen vzorec tal, posušen do konstantne teže pri temperaturi do 40 °C.
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe
8. in 9. člena uredbe o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda (Uradni list SRS, št. 6/90).
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3722.
Na podlagi prvega in drugega 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

Št. 353-03/96-6/1-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PRILOGA 1
MEJNE IN KRITIČNE IMISIJSKE VREDNOSTI SNOVI V TLEH
Nevarna snov

Mejna
vrednost
(mg/kg
suhih tal)

1. Kovine ekstrahirane z zlatotopko (razen Cr6+)
kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd
baker in njegove spojine, izražene kot Cu
nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni
svinec in njegove spojine, izražene kot Pb
cink in njegove spojine, izražene kot Zn
celotni krom Cr
šestvalentni Cr 6+
živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg
kobalt in njegove spojine, izražene kot Co
molibden in njegove spojine, izražene kot Mo
arzen in njegove spojine, izražene kot As
2. Druge anorganske spojine
fluoridi (F- , celotni)
3. Aromatske spojine
hlapni fenoli
benzen
etilbenzen
toluen
ksilen
4. Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)
skupna koncentracija PAH (1)
5. Klorirani ogljikovodiki
5a. Poliklorirani bifenili (PCB)
skupna koncentracija PCB (2)
5b. Insekticidi na bazi kloriranih ogljikovodikov
DDT/DDD/DDE (3)
drini (4)
HCH spojine (5)
5c. Druga fitofarmacevtska sredstva
atrazin
simazin
6. Druge spojine
ogljikovodiki, ki izvirajo iz nafte (mineralna olja)

Opozorilna
vrednost
(mg/kg
suhih tal)

Kritična
vrednost
(mg/kg
suhih tal)

1
60
50
85
200
100

2
100
70
100
300
150

0.8
20
10
20

2
50
40
30

12
300
210
530
720
380
25
10
240
200
55

450

825

1200

0.1
0.05
0.05
0.05
0.05

20
0.5
25
65
12.5

40
1
50
130
25

1

20

40

0.2

0.6

1

0.1
0.1
0.1

2
2
2

4
4
4

0.01
0.01

3
3

6
6

50

2500

5000

(1) skupna koncentracija PAH je seštevek naftalena, antracena, fenantrena, fluorantena, benzo(a)antracena, krizena,
benzo(a)pirena, benzo(ghi)perilena, benzo(k)fluorantena in indeno(1,2,3)pirena,
(2) skupna koncentracija PCB je seštevek PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 in 180
(3) skupna koncentracija je seštevek DDT, DDD in DDE
(4) skupna koncentracija je seštevek aldrina, dieldrina in endrina
(5) skupna koncentracija je seštevek α-HCH, β-HCH, γ-HCH in δ-HCH

3723.
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 emisiji snovi
v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
1. člen
V uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94) se za 7. členom doda
nov 7a. člen), ki se glasi:

“7a. člen
(mejne vrednosti za zmes odpadnih plinov)
Mejne koncentracije snovi za zmes odpadnih plinov se
uporabljajo v primeru, kadar se odpadni plini dveh ali več
virov onesnaževanja izpuščajo skozi skupni odvodnik brez
skupne čistilne naprave in za najmanj enega od teh virov
onesnaževanja emisijo snovi v zrak ureja poseben predpis.
Mejna koncentracija snovi iz prejšnjega odstavka se
izračuna na naslednji način:

Računska vsebnost kisika se v primeru iz prvega odstavka tega člena izračuna na naslednji način:
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kjer pomenijo:
MEVzmesi mejna koncentracija snovi za zmes odpadnih
plinov,
mejna koncentracija snovi, določena za
MEV i
posamezen vir onesnaževanja,
O2N,zmesi računska vsebnost kisika zmesi odpadnih
plinov,
računska vsebnost kisika za odpadne pline
O2N,i
posameznega vira onesnaževanja,
delež volumenskega pretoka odpadnih
Qi
plinov,
ki ga prispeva posamezen vir onesnaževanja,
Q
volumenski pretok zmesi odpadnih plinov.
V izračunu mejne koncentracije snovi iz drugega odstavka tega člena se za mejno vrednost koncentracije snovi MEV
upošteva vrednost 0, če s posebnim predpisom o emisiji snovii
v zrak za takšen vir onesnaževanja mejna vrednost za snov, ki
je predmet izračuna, ni določena.
V izračunu računske vsebnosti kisika iz tretjega odstavka tega člena se za računsko vsebnost kisika za posamezen vir
onesnaževanja upošteva vsebnost kisika, ki jo ta vir onesnaževanja običajno dosega, če s posebnim predpisom o emisiji snovi v zrak za takšen vir onesnaževanja računska vsebnost kisika ni določena.
Če gre za zmes odpadnih plinov dveh ali več kurilnih
naprav ali motorjev z notranjim izgorevanjem ali turbin, se v
izračunu mejne koncentracije snovi upoštevajo deleži vhodne
toplotne moči posameznih naprav, v primeru mešane kurjave
pa deleži vhodne toplotne moči, ki jih prispevajo goriva, ki
zgorevajo v napravi z mešano kurjavo.
Mejna koncentracija snovi v zmesi odpadnih plinov iz
dveh ali več naprav iz prejšnjega odstavka ali za odpadne
pline kurilne naprave z mešano kurjavo se izračuna na naslednji način:

Računska vsebnost kisika se v primerih iz prejšnjega
odstavka izračuna na naslednji način:

kjer pomenijo:
MEVzmesi mejna koncentracija snovi za zmes odpadnih
plinov,
mejna koncentracija snovi, določena za
MEV i
posamezno napravo oziroma za posamezno
gorivo, ki zgoreva v kurilni napravi z mešano
kurjavo,
O2N,zmesi računska vsebnost kisika zmesi odpadnih
plinov,
računska vsebnost kisika za odpadne pline
O2N,i
posamezne naprave oziroma računska
vsebnost kisika, določena za posamezno
gorivo, ki zgoreva v kurilni napravi z mešano
kurjavo,

Q
e
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vhodna toplotna moč posamezne naprave
oziroma delež vhodne toplotne moči, ki ga
prispeva posamezno gorivo k skupni vhodni
toplotni moči kurilne naprave z mešano
kurjavo,
skupna vhodna toplotna moč naprav oziroma
skupna vhodna toplotna moč goriv, ki
zgorevajo v kurilni napravi z mešano
kurjavo.”

2. člen
V 11. členu se besedilo drugega odstavka spremeni, tako
da se glasi:
“Vrste organskih spojin iz prejšnjega odstavka in pogoji
v zvezi z njihovo emisijo se določijo v strokovni oceni iz
13. člena te uredbe oziroma v okoljevarstvenem soglasju.”
3. člen
Besedilo 13. člena uredbe se spremeni, tako da se glasi:
“Nov ali rekonstruiran vir onesnaževanja mora za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izpolnjevati naslednje
pogoje:
– emisija snovi v zrak ne sme biti čezmerna,
– zagotovljeni morajo biti ukrepi za zmanjševanje emisije snovi v zrak skladno s predpisi.
Za vir onesnaževanja iz prejšnjega odstavka, pri katerem
se na podlagi zakona presojajo vplivi na okolje, se skladnost s
pogoji iz prejšnjega odstavka ugotavlja v postopku za izdajo
okoljevarstvenega soglasja.
Za vir onesnaževanja iz prvega odstavka tega člena, za
katerega okoljevarstveno soglasje ni potrebno, mora investitor
v zahtevi za dovoljenje za poseg v prostor kot osnovne podatke o namenu in zmogljivosti vira onesnaževanja posredovati
tudi strokovno oceno emisije snovi v zrak ter predvidenih
ukrepov za njeno zmanjšanje.
Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka izdela pravna ali
fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o vplivih na
okolje.”
4. člen
V 20. členu se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se
glasi:
“4. Naprave za pridobivanje žveplovih oksidov, žveplove kisline in oleuma
Pri napravah za pridobivanje čistega žveplovega dioksida z utekočinjanjem je treba odpadne pline odvajati na
napravo za proizvodnjo žveplove kisline ali čistiti v čistilnih
napravah.
Učinek čiščenja žveplovega dioksida v odpadnih plinih
mora biti:
– pri postopkih z dvojno katalizo najmanj 99%. Če
koncentracija žveplovega dioksida v vstopnih plinih stalno
presega 8 vol%, mora biti učinek čiščenja pri spreminjajoči
koncentraciji žveplovega dioksida v vstopnih plinih najmanj
99,5% in pri stalno enaki koncentraciji žveplovega dioksida v
vstopnih plinih najmanj 99,6%,
– pri kontaktnem postopku brez vmesne absorpcije in s
koncentracijo žveplovega dioksida v vstopnih plinih manjšo
kot 6 vol% najmanj 97,5%. Emisije žveplovega dioksida in
žveplovega trioksida je treba zmanjšati z uporabo pralnika
na amoniak,
– pri mokri katalizi najmanj 97,5%.
Če je koncentracija žveplovega dioksida v vstopnih
plinih stalno enaka, je mejna koncentracija žveplovega trioksida 60 mg/m3, v drugih primerih pa 0,12 g/m3.”
5. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
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“25.a člen
(strokovna ocena)
Do uveljavitve predpisa o vrstah posegov v okolje, za
katere je presoja vplivov na okolje obvezna, se izpolnjevanje
pogojev iz prvega odstavka 13. člena te uredbe za vse vire
onesnaževanja ugotavlja na način, določen v tretjem odstavku
13. člena te uredbe.
Do določitve pooblaščenih oseb iz četrtega odstavka
13. člena te uredbe strokovno oceno iz tretjega odstavka
13. člena te uredbe izdela Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave.”
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-05/94-2/14-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3724.
Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, 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 koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz
dovodnega kanala HE Zlatoličje za namakanje
kmetijskih zemljišč
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za
gospodarsko izkoriščanje vode z odvzemanjem iz dovodnega
kanala HE Zlatoličje za namakanje kmetijskih zemljišč (v
nadaljnjem besedilu: koncesija).
Koncesionar pridobi s koncesijo izključno pravico odvzema vode za namakanje kmetijskih zemljišč iz dovodnega kanala HE Zlatoličje na črpališču Miklavž, ki ne presega vrednosti 117,4 litra na sekundo, ne glede na njegovo izdatnost.
2. člen
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodo iz prejšnjega člena izključno za namakanje kmetijskih površin, ki so
vključene v namakalni kompleks Miklavž na območju, ki ga
določa odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Starše (Uradni list RS, št. 39/96) in odredba o uvedbi namakanja
na območju Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 39/96).
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
ali da je fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da ima z lastniki vseh kmetijskih zemljišč na namakalnem območju sklenjeno pogodbo za dobavo vode za namakanje,
– da ima pravico upravljanja primarnega omrežja namakalnega sistema na namakalnem območju,
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– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena,
– da je lastnik zemljišč, na katerih so oziroma bodo
zgrajeni odvzemni objekti namakalnega sistema ali imetnik
pravice uporabe na teh zemljiščih.
4. člen
Koncesionar mora poleg okoljevarstvenih pogojev po
zakonu in pogojev iz prejšnjega člena zagotoviti še:
– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe
razmere v največji možni meri,
– ukrepe za upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in
krajinskih značilnosti ter sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov in naprav za namakanje,
– ukrepe za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne
dediščine v največji možni meri,
– ukrepe za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije tako, da ni ogrožena substanca in naravna vloga vodnega
vira,
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do izkoriščanja vodnega vira drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe, da bo dejavnost gospodarskega izkoriščanja
vodnega vira potekala v okviru predpisanih standardov in
normativov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja okolja po prenehanju koncesije,
– ukrepe ravnanja za izpolnjevanje zahtev koncedenta v
primerih višje sile.
5. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
Koncesija se podeli za dobo petnajstih let.
Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
7. člen
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek za
celotno količino načrpane vode v višini 0,3 promila od povprečne prodajne cene pitne vode iz vodooskrbnega sistema
občine oziroma občin, v katerih je območje namakanja.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere se nahaja vodni vir, razdeli v razmerju
20:80 v korist države.
Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
8. člen
Koncesionar ima:
– pravico do izključnega izkoriščanja tiste vodne količine, ki je predmet koncesije in
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s to uredbo.
9. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
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Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju v
posest koncedenta vsi objeki in naprave za zajem vode iz
dovodnega kanala HE Zlatoličje in objekti, ki so zgrajeni na
vodnem in priobalnem zemljišču, ki jih je za koncedenta
zgradil ali drugače pridobil koncesionar.
Način prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest
koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.
11. člen
Za koncesionarja se brez javnega razpisa določi upravljalec namakalnega sistema.
Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo.
12. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
13. člen
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi koncesionarja upravičen začeti oziroma nadaljevati vse postopke povezane s posegom v prostor in opravljati investitorske posle.
Koncesionar mora v roku pet let od izdaje odločbe iz
prvega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpekcijski organi.
15. člen
Koncesija se na podlagi 11. člena te uredbe podeli
Konzorciju za namakanje Podravja.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 324-04/96-4/1-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3725.
Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, 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 koncesijah za gospodarsko izkoriščanje talne vode
iz gramoznice Ivanci za namakanje kmetijskih zemljišč
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za
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gospodarsko izkoriščanje talne vode z odvzemanjem iz gramoznice Ivanci (k.o. Ivanci, parc. št. 1257 in 1263) za
namakanje kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
Koncesionar pridobi s koncesijo pravico odvzema vode, ki ne presega vrednost 42 litrov na sekundo oziroma
letne količine 84 tisoč kubičnih metrov, ne glede na izdatnost natekanja talne vode v gramoznico Ivanci.
2. člen
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča talno vodo iz
gramoznice Ivanci izključno za namakanje območja namakalnih površin, ki ga določa odredba o uvedbi namakanja na
območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
56/96).
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
ali da je fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da ima z lastniki vseh kmetijskih zemljišč na namakalnem območju sklenjeno pogodbo za dobavo vode za namakanje,
– da ima pravico upravljanja primarnega omrežja namakalnega sistema na namakalnem območju,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena,
– da je lastnik zemljišč, na katerih so oziroma bodo
zgrajeni odvzemni objekti namakalnega sistema ali imetnik
pravice uporabe na teh zemljiščih.
4. člen
Koncesionar mora poleg okoljevarstvenih pogojev po
zakonu in pogojev iz prejšnjega člena zagotoviti še:
– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe razmere v največji možni meri,
– ukrepe za upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih
in krajinskih značilnosti ter sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov in naprav za namakanje,
– ukrepe za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne
dediščine v največji možni meri,
– ukrepe za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije tako, da ni ogrožena substanca in naravna vloga vodnega vira,
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do izkoriščanja vodnega vira drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe, da bo dejavnost gospodarskega izkoriščanja
vodnega vira potekala v okviru predpisanih standardov in
normativov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja okolja po prenehanju
koncesije,
– ukrepe ravnanja za izpolnjevanje zahtev koncedenta
v primerih višje sile.
5. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
Koncesija se podeli za dobo petnajstih let.
Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
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7. člen
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek
za celotno količino načrpane vode v višini 0,3 promila od
povprečne prodajne cene pitne vode iz vodooskrbnega sistema občine oziroma občin, v katerih je območje namakanja.
Plačilo za koncesijo se med državo in občino, na območju katere se nahaja vodni vir, razdeli v razmerju 20:80 v
korist države.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
8. člen
Koncesionar ima:
– pravico do izključnega izkoriščanja tiste vodne količine, ki je predmet koncesije in
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s to uredbo.
9. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju
v posest koncedenta vsi objeki in naprave za zajem vode iz
gramoznice Ivanci in objekti, ki so zgrajeni na vodnem in
priobalnem zemljišču gramoznice Ivanci, ki jih je za koncedenta zgradil ali drugače pridobil koncesionar.
Način prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest
koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.
11. člen
Za koncesionarja se brez javnega razpisa določi upravljalec namakalnega sistema.
Koncesionarja določi vlada z upravno odločbo.
12. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
13. člen
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi koncesionarja upravičen pričeti oziroma nadaljevati vse upravne
postopke povezane s posegom v prostor in opravljati druge
investitorske posle.
Koncesionar mora v roku pet let od izdaje odločbe iz
prvega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo.
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16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-04/96-3/1-8
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3726.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS,
št. 1/91-I) in 20. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in št. 23/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
1. člen
Odkupna cena kravjega mleka (v nadaljnjem besedilu:
mleko) se oblikuje glede na vsebnost maščobe, beljakovin,
skupnega števila mikroorganizmov in števila somatskih celic.
2. člen
Mleko mora poleg pogojev, določenih s to uredbo, izpolnjevati tudi pogoje:
– določene s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih
izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93), razen
vsebnosti suhe snovi brez maščobe,
– določene s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede
mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Uradni
list SFRJ, št. 45/83, 43/89 in Uradni list RS, št. 39/92),
– določene s pravilnikom o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in miotoksinov,
ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83, 79/87),
– določene s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje,
ugotavljanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list
RS, št. 39/93),
– ne sme vsebovati ostankov zdravil, nevarnih oziroma
zaviralnih snovi,
– vsebovati mora najmanj 2,8% beljakovin.
3. člen
Vsebnost mikroorganizmov se ugotavlja:
– s štetjem kolonij mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: MO) na ploščah in se izrazi v skupnem številu mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO) v 1 ml mleka.
Določanje SŠMO je obvezno pri hlevskih vzorcih mleka proizvajalcev, ki oddajajo več kot 10.000 litrov mleka letno, lahko
pa tudi za manjše količine, če se tako dogovorita proizvajalec
in mlekarna ali če to izrecno zahteva proizvajalec; za ostale pa
vzorec zbiralnice.
4. člen
Mleko se razvrsti takole:

14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni
inšpekcijski organi.

Kakovostni razred

15. člen
Koncesija se na podlagi 11. člena te uredbe podeli
Pomurskemu namakalnemu konzorciju.

E ekstra kakovostni razred
– 1. razred
– 2. razred
– 3. razred

SŠMO

do 50.000
50.001 do 100.000
100.001 do 400.000
400.001 do 800.000

mo/ml
mo/ml
mo/ml
mo/ml
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5. člen
Odkupna cena enega litra mleka se za proizvajalca izračuna po naslednji formuli:
OCP = M + B + K
OCP = odkupna cena za proizvajalca
M
= (ME) x ugotovljeni % maščobe
ME = cena maščobne enote
B
= (BE) x ugotovljeni % beljakovin
BE = cena beljakovinske enote
K
= dodatek na kakovostni razred = IC x %
povečanja oziroma zmanjšanja glede na kakovostni razred in število somatskih celic (v skladu s 7. in 8. členom te uredbe)
IC =
izhodiščna cena mleka = cena mleka s 3,7%
mlečne maščobe in 3,15% beljakovin
6. člen
Izhodiščna cena mleka (3,7% mlečne maščobe in 3,15%
beljakovin) je 42,06 SIT/l:
– cena maščobne enote je 5,68 SIT/l
– cena beljakovinske enote je 6,68 SIT/l.
7. člen
Glede na kakovostni razred se izhodiščna cena mleka
poveča oziroma zmanjša:
– E kakovostni razred + 5%
– 1. kakovostni razred
0%
– 2. kakovostni razred – 5%
– 3. kakovostni razred –15%
8. člen
Glede na število somatskih celic se izhodiščna cena mleka poveča oziroma zmanjša:
– za mleko E Ekstra in I. kakovostnega razreda, ki vsebuje do 400.000 somatskih celic v 1 mililitru, se cena mleka
poveča za 5%,
– če mleko vsebuje več kot 600.000 somatskih celic v 1
mililitru mleka, to mleko ne more biti razvrščeno višje kot v
3. kakovostni razred.
9. člen
Vzorci mleka se jemljejo v zbiralnici oziroma pri proizvajalcu.
Od skupne dnevne količine posameznega proizvajalca se
jemljejo naslednji vzorci:
1. Za določanje mlečne maščobe se odvzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno. Ta vzorec se lahko uporabi tudi za
določanje beljakovin, štetje somatskih celic in, če je zagotovljen ustrezen odvzem ter hlajenje vzorca, tudi za štetje SŠMO,
določanje ostankov zaviralnih snovi in potvorb.
2. Za določanje beljakovin v mleku se vzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno.
3. Za določanje zmrziščne točke mleka se odvzame vzorec po potrebi.
4. Določanje SŠMO se opravi vsaj enkrat mesečno, ob
upoštevanju vzorcev, ki jih odvzame veterinarska služba v
skladu s pravilnikom o načinu opravljanja veterinarsko-sanitarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in
proizvodov živalskega izvora. Veterinarska služba obvesti
organizatorja odkupa o svojih ugotovitvah.
5. Analiza vsebnosti antibiotikov, ostankov drugih zdravil, nevarnih in zaviralnih snovi v mleku se opravi po potrebi.
6. Za ugotavljanje števila somatskih celic veterinarska
služba v skladu s svojimi predpisi in organizator odkupa organizirata najmanj 12-krat letno dostavo hlevskih vzorcev mleka
vseh dobaviteljev v pooblaščene laboratorije. Število somat-
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skih celic je geometrično povprečje v obdobju treh mesecev, z
vsaj enim vzorcem mesečno.
V primeru, da je število somatskih celic večje od
400.000/ml mleka, mora pooblaščeni laboratorij v 48 urah
obvestiti proizvajalca, mlekarno, organizatorja odkupa mleka
in pristojno veterinarsko službo.
10. člen
Za obračun vrednosti odkupljenega mleka se upoštevajo:
– povprečna vsebnost mlečne maščobe in beljakovin,
ugotovljena v tekočem mesecu;
– povprečno SŠMO, ugotovljeno v zadnjih dveh mesecih,
– povprečno število somatskih celic v zadnjih treh mesecih.
Mlekarna mora organizatorja odkupa, ta pa proizvajalca,
obvestiti o rezultatih mikrobiološke analize najpozneje v 96
urah, o rezultatih drugih analiz pa najpozneje v 48 urah.
Če mlekarna v predpisanem roku ne obvesti organizatorja odkupa ali proizvajalca o razvrstitvi mleka v kakovostni
razred po 4. členu te uredbe in o skupnem številu somatskih
celic v zadnjih treh mesecih, ne sme zmanjšati odkupne cene
mleka po 6. in 7. členu te uredbe.
11. člen
Ob vsakem vzorčenju ima proizvajalec pravico biti
obveščen o namenu odvzema vzorca in zahtevati odvzem
vzporednega vzorca za analizo v pooblaščenem laboratoriju.
12. člen
Stroške analiz po tem pravilniku nosi mlekarna, če ni s to
uredbo drugače določeno.
Če proizvajalec zahteva vzporedno analizo in se s to
analizo potrdi rezultat predhodne analize mlekarne, plača
stroške vzporedne analize proizvajalec, sicer pa mlekarna.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka (Uradni list
RS, št. 16/96) in uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe
o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka (Uradni
list RS, št. 41/96).
14. člen
Ta uredba začne veljati 1. decembra 1996.
Št. 380-07/96-3/2-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3727.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 20. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in št. 23/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije
UREDBO
o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega
pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega
homogeniziranega mleka

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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1. člen
Ta uredba določa najvišje drobnoprodajne cene konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega
homogeniziranega mleka (v nadaljnjem besedilu: mleko).
2. člen
Drobnoprodajne cene mleka, brez davka na promet proizvodov, ki so se oblikovale in uporabljale na tržišču na dan
uveljavitve te uredbe se, ne glede na vrsto embalaže, določijo
kot najvišje cene.
Stroški trgovine so vključeni v drobnoprodajno ceno
mleka in smejo znašati največ 10,7 odstotka od drobnoprodajne
cene mleka iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega
pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka (Uradni list RS, št. 41/96).
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. decembra 1996.
Št. 380-07/96-3/2-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
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3. člen
V 5., 6., 7. in 8. členu odloka, se besedi “upravni odbor”
zamenjata z besedama “svet zavoda”.
4. člen
V 12. členu se v drugem odstavku črtajo besede “za malo
gospodarstvo” in se nadomestijo z besedami “pristojnim za
malo gospodarstvo”.
5. člen
V 14. členu se na koncu drugega odstavka besedi “upravni odbor” nadomestita z besedama “svet zavoda”.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 313-04/94-2/5-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

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

3728.
Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) ter v zvezi s
7. členom zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list
RS, št. 18/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
1. člen
V odloku o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/92) se v tretjem odstavku
2. člena besedilo “Dvoržakova 5” nadomesti z besedilom
“Dunajska 156”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje enajst članov. Člane sveta zavoda imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za malo gospodarstvo.
Svet zavoda sestavlja šest članov predstavnikov ustanovitelja, en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, en predstavnik Obrtne zbornice Slovenije, en predstavnik Republiškega zavoda za zaposlovanje, en prestavnik Sklada Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva in en predstavnik
delavcev, ki opravljajo dejavnost v zavodu.
Predsednika sveta zavoda izvoli svet zavoda s soglasjem
ministra, pristojnega za malo gospodarstvo.”

3729.
Na podlagi 17.c člena zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko
Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (Uradni list RS, št.
53/92, 27/93, 76/94, 72/95 in 28/96) ter 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96)
je Vlada Republike Slovenije na 221. seji dne 21. novembra
1996 sprejela
SKLEP
o prenehanju uporabe ukrepov zoper območja Bosne
in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov
1. člen
Ukrepi zoper območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov, določeni z zakonom o izvajanju
resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper
Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in
Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (Uradni list
RS, št. 53/92, 27/93, 76/94, 72/95 in 28/96) se prenehajo
uporabljati s 30. novembrom 1996.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-05/93-16/13-8
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
3730.
Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji večstranskega
sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS,
št. 42/95, Mednarodne pogodbe, št. 11/95), 11. člena pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih
pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe –
EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95 in 1. člena odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95)
objavlja minister za promet in zveze
SKLEP
razširjene komisije Eurocontrol št. 33 o določitvi
pristojbin za enoto storitve in čezatlantskih tarif,
ki se uporabljajo od 1. julija 1996 dalje,
ki glasi:
“Stalna komisija za varnost zračne plovbe, razširjena s
predstavniki držav nečlanic organizacije, ki sodelujejo v sistemu pristojbin na zračnih poteh,
glede na Mednarodno konvencijo EUROCONTROL o
sodelovanju za varnost zračne plovbe, kot je bila dopolnjena
v Bruslju, 12. februarja 1981, zlasti njen člen 5.2;
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glede na Večstranski sporazum o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti njegove člene
3.1(a), 3.2(e) in 6.1.(a)
sprejme naslednji sklep:
Edini člen
Pristojbine za enoto storitve in čezatlantske tarife, ki so
navedene v prilogah tega sklepa, so odobrene in začnejo
veljati 1. julija 1996.
Bruselj, dne 7. junija 1996.
Charalambos Kastanidis
Predsednik Razširjene komisije”
Št. 921-21/96
Ljubljana, dne 15. novembra 1996.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
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3731.
Na podlagi drugega odstavka 58. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) izdaja ministrica za
pravosodje
ODREDBO
o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest
strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih
delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
I
V odredbi o določitvi števila delovnih mest strokovnih
sodelavcev, administrativnih delavcev in drugih delavcev na
državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
20/95), se tretja alinea točke I spremeni tako, da se glasi:
“– pet administrativnih delavcev in.
Četrta alinea točke I pa se spremeni tako, da se glasi:
“– štiri tehnične delavce.”.
II
Prva alinea 5. točke pod III se spremeni tako, da se glasi:
“– šest strokovnih sodelavcev,”.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-14/96
Ljubljana, dne 15. novembra 1996.
Meta Zupančič l. r.
Ministrica za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je s sklepom dne 7. novembra 1996, št. 021-08/95-1/2-8, na podlagi drugega odstavka
58. člena zakona o državnem tožilstvu dala potrditev k odredbi o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest
strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na
državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji.

3732.
Na podlagi 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 60/95) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za delo, družino in
socialne zadeve
PRAVILNIK
o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju vojnih veteranov in
urejanju vojnih grobišč
1. člen
Ta pravilnik določa način in kriterije, na podlagi katerih se društvom, ki delajo na področju vojnih veteranov ali
na področju urejanja vojnih grobišč (v nadaljnjem besedilu:
veteransko društvo), podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, trajanje in prenehanje statusa društva.
2. člen
Veteransko društvo, katerega namen ustanovitve in delovanje je, poleg zadovoljevanja interesov članstva, tudi
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opravljanje dejavnosti, ki so javno koristne, lahko na podlagi
vloge ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobijo status društva, ki
deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: društvo v
javnem interesu).
Če je na področju dejavnosti vojnih veteranov ali
varstva vojnih grobišč več društev z enakimi nalogami in z
dejavnostjo za isto zgodovinsko obdobje ali imajo opredeljene enake oziroma podobne cilje, se status društva v javnem
interesu lahko podeli le zvezi društev (krovni organizaciji)
ali društvu, ki uresničuje največji del javno koristnega interesa.
3. člen
Šteje se, da veterinarsko društvo deluje v javnem interesu, če njegova dejavnost pomeni dopolnitev organizirane
skrbi za vojne veterane na področju socialno-zdravstvenega
varstva, ohranjanja in razvoja zgodovinskih izročil ter spominskih svečanosti, ohranjanja in izvajanja mirovnega poslanstva veteranske organizacije doma in v tujini ali v mednarodnih organizacijah, obnavljanja in vzdrževanja
spominskih obeležij in vojnih grobišč, uveljavljanja in izvajanja informativne ter publicistične dejavnosti na področju
vojnega veteranska in vojnih grobišč, izvajanje pogrebnih
časti in pomoč državnim organom pri uresničevanju pravic
upravičencem po zakonu o vojnih veteranih in s področja
varstva vojnih grobišč.
4. člen
Dopolnitev organizirane skrbi za vojne veterane in organizirane skrbi za vojna grobišča se izkazuje z letnim ali
posebnim programom in storitvami, ki jih veteransko društvo izvaja kot pretežno društveno dejavnost.
Pogoji za presojo statusa društva v javnem interesu so
še:
– pretežna poraba sredstev društva za namene javnega
interesa,
– izkaz veteranskega društva o namenski porabi javnih
sredstev,
– zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev,
– pogodbeno urejena razmerja med veteranskim društvom in ministrstvom zaradi uresničevanja dejavnosti, ki so
javni interes.
5. člen
Vlogi za pridobitev statusa društva v javnem interesu je
treba priložiti naslednjo dokumentacijo:
– odločbo o registraciji društva,
– potrjen ustanovitveni akt društva,
– utemeljitev predloga, da je njegovo delovanje v javnem interesu,
– poročilo o programih in storitvah, ki so v javnem
interesu,
– načrt potrebnih sredstev za izvajanje programov in
storitev, ki so v javnem interesu.
6. člen
Status društva, ki deluje v javnem interesu, podeli minister za delo, družino in socialne zadeve.
Če društvo ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika, se
vloga za pridobitev statusa društva v javnem interesu zavrne.
7. člen
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva v
javnem interesu preverja ministrstvo najmanj vsakih pet let.
Če ob preverjanju ugotovi, da veteransko društvo ne
izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa društva v javnem
interesu, mu ta status odvzame.
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Status društva po prejšnjem odstavku preneha z
31. decembrom koledarskega leta, v katerem je bil akt o
odvzemu statusa društva v javnem interesu izdan.
8. člen
Status društva v javnem interesu se odvzame, če veteransko društvo:
– pretežno spremeni ali preneha opravljati dejavnosti,
ki so javni interes,
– ne sporoči ministrstvu sprememb v ustanovitvenem
aktu oziroma registru društev,
– ne vodi uporabe javnih sredstev po veljavnih predpisih,
– ne dovoli nadzora nad uporabo javnih sredstev in
opravljanjem dejavnosti, ki so javni interes,
– ne izpolnjuje pogojev iz 4. člena tega pravilnika.
9. člen
Status društva v javnem interesu preneha:
– s prenehanjem društva,
– z izbrisom društva iz registra društev,
– z odvzemom statusa društva v javnem interesu.
10. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev v javnem interesu.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-05/96
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

3733.
Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/95 in 20/95 – odl. US) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V 4. členu pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št 23/96) se 7. točka
spremeni tako, da se glasi:
“7. rok v katerem bo ministrstvo obvestilo prosilce o
rezultatih prijave na javni razpis.”.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Do nadomestitve dela stroškov za odpiranje novih
delovnih mest so upravičena podjetja ali gospodarske družbe
(v nadaljnjem besedilu: družba), ki so v zadnjih treh mesecih
pred prijavo na javni razpis za nedoločen čas zaposlile osebe, ki so bile vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali se
obvežejo, da bodo pred sklenitvijo pogodbe iz 20. člena tega
pravilnika za nedoločen čas zaposlile pogodbeno število
oseb, ki so bile vpisane v evidenco brezposelnih oseb.”.
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3. člen
Na koncu 8. člena se črta pika in doda besedilo:
“ter družbe, ki bodo najmanj dve leti po pridobitvi
sredstev ohranile najmanj pogodbeno določeno število oseb,
zaposlenih za nedoločen čas, ki so bile pred sklenitvijo pogodbe iz 20. člena tega pravilnika zaposlene za določen
čas.”.
4. člen
Črta se 3. točka prvega odstavka 12. člena.
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kot posebno merilo pri dodelitvi sredstev za odpiranje
novih delovnih mest se upošteva zaposlitev oseb, ki so dolgotrajno (več kot šest mesecev) brezposelne in status oseb,
ki se zaposlujejo.”.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kot posebno merilo pri dodelitvi sredstev za ohranjanje delovnih mest oziroma prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo se upošteva financiranje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in drugih oblik pridobitve proračunskih sredstev v
času do prijave družbe na javni razpis.”.
7. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen. ki se glasi:
“Ministrstvo lahko v javnem razpisu določi tudi druga
merila, s katerimi vzpodbuja posamezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja.”.
8. člen
Spremeni se 10. točka drugega odstavka 17. člena tako,
da se glasi:
“10. seznam oseb, ki jih družba je ali bo zaposlila v
skladu s 7. členom tega pravilnika z dokumenti, ki dokazujejo status zaposlitve teh oseb, seznam delavcev, katerih delovna mesta bo družba ohranila ter seznam delavcev, ki se
bodo prekvalificirali ali dokvalificirali – priloženi morajo
biti tudi obrazci M1/M2 oziroma M4.”.
9. člen
V drugem odstavku 20. člena se v drugi vrstici za
besedo “se” doda beseda “lahko”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Z aneksom k pogodbi iz prvega odstavka tega člena se
lahko na prošnjo družbe določi manjše pogodbeno število
delavcev, ki jih mora družba ohraniti, če je prišlo do zmanjšanja pogodbenega števila delavcev zaradi upokojitve delavcev, odpovedi delovnega razmerja iz razlogov, ki so na strani delavcev ali drugih objektivnih razlogov, na katere družba
ni mogla vplivati.”.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-0007/96-06
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
Minister za delo,
družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
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3734.
Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94), 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
ter programa aktivne politike zaposlovanja za leto 1996 izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju
projektnega pristopa pri sofinanciranju programov
kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda
presežnih delavcev v odprto brezposelnost
1. člen
V pravilniku o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost
(Uradni list RS, št. 55/96) se v peti alinei prvega odstavka
15. člena za besedo “delo” postavi vejica, beseda “ter” pa se
črta, na koncu zadnje alinee prvega odstavka 15. člena pa se
črta pika in doda beseda “ter”.
Za šesto alineo prvega odstavka 15. člena se doda nova
alinea, ki se glasi:
“– sofinanciranje stroškov strokovne pomoči trajno presežnim delavcem pri redefiniranju poklicnega cilja in priprave prezaposlitvenega načrta ali načrta samozaposlitve.”
V drugem odstavku 15. člena se v drugi vrstici za
besedo “iz” dodata besedi “tretje in”.
2. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Višina sredstev, ki se lahko dodelijo za namene iz
druge, četrte, pete in šeste alinee prvega odstavka 15. člena
tega pravilnika, se lahko poveča, če je sedež upravičenca do
sredstev iz 12. člena tega pravilnika ali stalno prebivališče
presežnega delavca iz podjetij vključenih v projekt, ki se
zaposli, na območju z nadpoprečnimi stopnjami brezposelnosti. Višina sredstev se povečuje po naslednji lestvici:
Stopnja registrirane
brezposelnosti
14% do 20%
nad 20% do 25%
nad 25%

Odstotek
povečanja
30
60
90

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-007/96-005
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Mag. Anton Rop l. r.

3735.
Na podlagi četrtega odstavka 105. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
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PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o napredovanju zaposlenih
v vrtcih v nazive
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Uradni list RS, št. 64/96) se doda nov, 24.a člen, ki
glasi:
“Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95).”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 131-4/96
Ljubljana, dne 15. novembra 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

3736.
Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o potrjevanju učbenikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s tem pravilnikom se potrjujejo učna sredstva,
namenjena učencem, dijakom, vajencem, študentom višjih
šol in udeležencem izobraževanja odraslih (v nadaljnjem
besedilu: udeleženci izobraževanja) za obvladovanje z učnim načrtom in s katalogom znanja določenih učnih ciljev, in
sicer:
– učbeniki,
– delovni listi ali zvezki,
– zbirke nalog,
– atlasi in
– druga učna sredstva, ki dopolnjujejo učbenik ali pa so
njegov sestavni del (v nadaljnjem besedilu: učbenik).
Določila tega pravilnika se uporabljajo tudi pri potrjevanju priročnikov za strokovne delavce v vrtcih.
2. člen
Pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki je:
– usklajen z veljavnim učnim načrtom in s katalogom
znanja,
– ustrezen starosti udeležencev izobraževanja,
– oblikovan v skladu z znanstvenimi spoznanji stroke,
– jezikovno pravilen,
– metodično-didaktično ustrezen in
– estetsko in vizualno ustrezno oblikovan.
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega
člena lahko pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki ni
usklajen z učnim načrtom in s katalogom znanja, kot poskusni učbenik.
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3. člen
Učbenik iz prve alinee prvega odstavka 1. člena ne sme
vsebovati elementov delovnega zvezka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma strokovni svet za prvi, drugi in tretji razred osnovne šole
potrdi učbenik, ki vsebuje elemente delovnega zvezka, kadar
za to obstajajo posebni didaktični ali metodični razlogi (delovni učbenik).
4. člen
Učitelji in predavatelji višjih šol lahko poleg potrjenih
učbenikov uporabljajo tudi učna sredstva, ki jih ni potrdil
strokovni svet. Ta učna sredstva za udeležence izobraževanja niso obvezna in jih ni mogoče uporabljati kot nadomestilo za potrjene učbenike.
5. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) v
okviru svojih rednih dejavnosti pripravljajo metodologijo za
pripravo učbenikov ter spremljajo razvoj in uporabo učbenikov po področjih, za katere so pristojni.
Javni zavod vsako leto, najkasneje do 15. aprila, izda
katalog potrjenih in poskusnih učbenikov, v katerem objavi
naslov učbenika, razred in vzgojno-izobraževalni program,
za katerega je učbenik namenjen, priimek in ime avtorja
oziroma prevajalca, založnika, čas veljavnosti ter ceno učbenika.
6. člen
Strokovni svet imenuje Komisijo za učbenike (v nadaljnjem besedilu: komisijo), ki opravlja naslednje naloge:
– vodi postopek potrjevanja učbenikov,
– za strokovni svet pripravi predlog o potrditvi oziroma
predlog, s katerim se potrditev zavrne in
– druge naloge v zvezi s pripravo in potrjevanjem učbenikov.
II. POSTOPEK ZA POTRDITEV UČBENIKA
7. člen
Učbenik lahko predloži v potrditev avtor, prevajalec,
podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki
ima ustrezno materialno avtorsko pravico do učbenika (v
nadaljevanju: predlagatelj).
Predlagatelj predloži v potrditev rokopis učbenika, lahko pa tudi prevod, priredbo ali že izdelan učbenik (v nadaljevanju: rokopis).
Predlagatelj predloži rokopis, za katerega želi potrditev, pristojnemu strokovnemu svetu.
8. člen
Rokopis učbenika mora biti predložen v potrditev najkasneje osem mesecev pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta, v katerem naj bi se učbenik začel uporabljati.
9. člen
Predlagatelj mora hkrati z rokopisom predložiti dokazilo o materialni avtorski pravici do učbenika, najmanj dve
recenzentski mnenji o ustreznosti vsebine učbenika, izjavo
lektorja o jezikovni pravilnosti rokopisa ter primerek tipične
strani z opisom oblikovnih elementov.
10. člen
Če predlagatelj ne predloži recenzentskih mnenj oziroma, če so izbrani recenzenti osebe, ki ne izpolnjujejo pogo-
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jev, določenih s tem pravilnikom, ali komisija dvomi o njihovi objektivnosti, imenuje recenzente sama.
Eden od obeh recenzentov, ki ga izbere predlagatelj
oziroma ga določi komisija mora biti strokovnjak z najmanj
visokošolsko izobrazbo za določen predmet, predmetno ali
strokovno področje. Drugi recenzent je lahko vzgojitelj, učitelj, predavatelj višje strokovne šole ali učitelj praktičnega
pouka.
Kdor je sodeloval pri pripravi učbenika, ne sme biti
imenovan za recenzenta.
Stroške recenzij, ki jih predloži predlagatelj oziroma
namesto njega komisija in stroške recenzij, ki jih je pridobila
komisija, ker izbrani predlagateljevi recenzentje niso izpolnjevali predpisanih pogojev, plača predlagatelj, stroške recenzij, ki jih pridobi komisija v vseh drugih primerih, se
plačajo iz državnega proračuna.
11. člen
Če predlagatelj ne predloži dokaza o materialni avtorski pravici, izjave lektorja o jezikovni pravilnosti rokopisa
ali primerka tipične strani z opisom oblikovnih elementov,
ga komisija pisno pozove, da predloži manjkajoče dokaze
oziroma listine najkasneje v 15 dneh po prejemu poziva.
Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži dokaza oziroma zahtevanih listin, komisija s sklepom
ustavi postopek in sklep skupaj s celotno dokumentacijo
pošlje predlagatelju.
12. člen
Komisija najkasneje v osmih dneh po prejemu rokopisa
učbenika in listin iz prvega odstavka prejšnjega člena tega
pravilnika pošlje rokopis pristojnemu javnemu zavodu, da
izdela oceno o tem, ali je rokopis usklajen z učnim načrtom
in s katalogom znanja oziroma ali vsebina rokopisa ustreza
za potrditev poskusnega učbenika.
Javni zavod izdela oceno iz prejšnjega odstavka v dvajsetih dneh od prejema pisnega zahtevka komisije in jo skupaj s celotno dokumentacijo posreduje komisiji. Komisija o
oceni javnega zavoda obvesti predlagatelja.
13. člen
Na podlagi ocene javnega zavoda in recenzentskih
mnenj pripravi komisija obrazložen predlog o potrditvi učbenika oziroma predlog, s katerim potrditev zavrne, in ga
predloži strokovnemu svetu, ki o predlogu odloči.
Sklep o potrditvi mora biti izdan najkasneje v devetdesetih dneh od oddaje rokopisa.
Če strokovni svet potrditev učbenika zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti.
14. člen
Strokovni svet v sklepu o potrditvi učbenika navede:
– naslov učbenika,
– razred in predmet, za katerega je učbenik potrjen,
– vrsto učbenika (učbenik, poskusni učbenik, delovni
učbenik, delovni zvezek, delovni listi, zbirka nalog, atlas,
drugo učno sredstvo),
– ime in priimek avtorja ali avtorjev,
– ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev,
– ime in priimek prevajalca,
– imena in priimke recenzentov,
– ime in priimek lektorja,
– leto izdaje,
– čas veljavnosti učbenika ter
– ime in naslov založnika.
Sklep o potrditvi mora biti objavljen v učbeniku.
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15. člen
Če strokovni svet potrdi učbenik kot poskusni učbenik,
se ta lahko uporablja le v šolah, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo, z aktom o uvedbi poskusa.
Pri uvajanju in spremljanju uporabe učbenika ali poskusnega učbenika lahko sodelujeta tudi avtor in založnik.

Pristojna komisija najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi
tega pravilnika pozove predlagatelja, da dopolni vlogo v
skladu s tem pravilnikom.
Če predlagatelj vloge ne dopolni v 30 dneh po prejemu
poziva, komisija s sklepom ustavi postopek in sklep skupaj z
predloženo dokumentacijo pošlje predlagatelju.

16. člen
Potrditev učbenika velja največ za pet šolskih let, trajanje uporabe poskusnega učbenika pa določi minister, pristojen za šolstvo, z aktom o uvedbi poskusa. Po poteku dobe
veljavnosti ali ob spremembi učnega načrta strokovni svet
ponovno oceni ustreznost učbenika.
Če želi predlagatelj spremeniti potrjeni učbenik pred
iztekom dobe veljavnosti, ga mora ponovno predložiti v
potrditev.

23. člen
Določba 18. člena tega pravilnika se uporablja za učbenike, potrjene v skladu s tem pravilnikom.

17. člen
Po izidu učbenika mora predlagatelj en izvod učbenika
predložiti komisiji.
III. RAZVELJAVITEV POTRDITVE UČBENIKA
18. člen
Če komisija po izidu učbenika ugotovi, da je učbenik
izdelan drugače, kot je bilo navedeno v vlogi za potrditev
učbenika in zato ne izpolnjuje pogojev iz 2. člena tega pravilnika, predlaga strokovnemu svetu, da potrditev učbenika
razveljavi.

24. člen
Javni zavod pripravi metodologijo za pripravo učbenikov najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o učbenikih (Uradni list Republike Slovenije, št. 15/93
in 18/93).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-47/96
Ljubljana, dne 26. novembra 1996.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

IV. VARSTVO PRAVIC PREDLAGATELJA
19. člen
Zoper sklep strokovnega sveta se lahko predlagatelj
pritoži, če meni, da je bil kršen za potrditev določeni postopek in je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev.
Pritožba se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa
pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
Pri reševanju pritožbe se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja upravni postopek.
20. člen
Če strokovni svet zavrne potrditev rokopisa zaradi negativnih mnenj recenzentov, ki jih je imenovala komisija, in
se predlagatelj ne strinja z njihovim mnenjem, lahko zahteva, da se imenujejo novi recenzenti. O zahtevi predlagatelja
odloči strokovni svet.
Če strokovni svet zahtevi predlagatelja ugodi, imenuje
komisija nove recenzente. Po pridobitvi recenzentskih mnenj
komisija pripravi predlog za potrditev učbenika oziroma
predlog, s katerim potrditev zavrne, in ga predloži strokovnemu svetu.
Odločitev strokovnega sveta iz prvega in drugega odstavka tega člena je dokončna.
V. NADZOR
21. člen
Izvajanje tega pravilnika nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Potrditev učbenikov, ki so bili predloženi v potrditev
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se opravi v skladu z določbami tega pravilnika.

3737.
Na podlagi šestega odstavka 40. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) minister za šolstvo in
šport izdaja
PRAVILNIK
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
I. RAZPIS
1. člen
Vpis v študijske programe z javno veljavnostjo, ki jih
izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe z
javno veljavnostjo je skupen in ga univerze in samostojni
visokošolski zavodi najmanj šest mesecev pred začetkom
novega študijskega leta javno objavijo v posebni publikaciji,
lahko pa tudi v objavah Ministrstva za šolstvo in šport.
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe univerze in samostojni visokošolski zavodi objavijo v dnevnem
časopisju najmanj tri mesece pred začetkom njihovega izvajanja.
2. člen
Razpis za vpis obsega:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov,
– naziv študijskega programa,
– trajanje študija,
– pogoje za vpis,
– število prostih vpisnih mest ter
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo
vpisa.
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Pri pogojih za vpis se skladno s študijskim programom
navedejo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v
primeru omejitve vpisa.
Z razpisom za vpis se objavijo tudi:
– pogoji za vpis in število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce,
– postopki in roki za prijavo na razpis za študente, ki
želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma
pravice do ponavljanja še niso izkoristili, oziroma za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija, in za
diplomante ter
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
3. člen
Vsebino razpisa za vpis določi pristojni organ univerze
oziroma pristojni organ samostojnega visokošolskega zavoda.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko
objavi razpis za vpis le za tiste študijske programe, za izvajanje katerih izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom
in študijskim programom.
Študijski programi, ki se bodo prvič izvajali v študijskem letu, za katerega se objavlja razpis, morajo biti pred
razpisom objavljeni.
4. člen
Univerza in samostojni visokošolski zavod si mora k
vsebini razpisa za vpis pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
5. člen
Po objavi razpisa za vpis univerze oziroma njihove
članice ter samostojni visokošolski zavodi organizirajo najmanj en, lahko pa tudi več informativnih dni, in vse, ki se
zanimajo za študij, seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji izobraževanja, poklici, za katere izobražujejo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje ter drugimi informacijami,
pomembnimi pri izbiri študija.
Visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi individualne informativne pogovore.
Informativni dnevi iz prejšnjega odstavka se ob upoštevanju šolskega koledarja za srednje šole organizirajo v rokih, določenih z razpisom.
6. člen
Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za izvedbo prijavnih postopkov na razpis za vpis v dodiplomske
študijske programe, opravlja visokošolska prijavno-informacijska služba univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.
Visokošolska prijavno-informacijska služba deluje po
pravilih, ki jih določijo univerze in samostojni visokošolski
zavodi.
7. člen
Po preteku rokov za prijavo na razpis za vpis visokošolska prijavno-informacijska služba analizira prijave za vpis
ter pošlje podatke o prijavah pristojnim organom univerz in
njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov, srednjim šolam, Ministrstvu za šolstvo in šport, Državnemu izpitnemu centru in Republiškemu zavodu za zaposlovanje.
II. PRVA PRIJAVA NA RAZPIS
8. člen
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se
morajo v roku, določenem z razpisom, prijaviti na razpis s
prvo prijavo za vpis.
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Visokošolski prijavno-informacijski službi kandidati
pošljejo eno prvo prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem
redu navedejo največ tri študijske programe, v katere se
želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do
rokov, določenih s tem pravilnikom, izpolnjevali pogoje za
vpis.
Drugi in tretji študijski program se upoštevata, če je za
študijski program, naveden na prvem mestu, sprejet sklep o
omejitvi vpisa ali se kot pogoj za vpis v ta program ugotavlja
umetniška nadarjenost ali psihofizična sposobnost.
Drugi in tretji študijski program se upoštevata tudi, če
za študijski program, naveden na prvem mestu, ni sprejet
sklep o omejitvi vpisa, kandidat pa zanj ne izpolnjuje vseh z
razpisom zahtevanih vpisnih pogojev.

III. OMEJITEV VPISA
9. člen
Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe, v prvih prijavah navedene na prvem
mestu, bistveno presega število razpisanih mest glede na
prostorske, kadrovske ali opremske zmogljivosti visokošolskega zavoda, pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda najkasneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
K sklepu o omejitvi vpisa si mora univerza oziroma
samostojni visokošolski zavod najkasneje v sedmih tednih
po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje Vlade Republike
Slovenije.

IV. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH
POGOJEV
10. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijske
programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe so:
– maturitetno spričevalo;
– spričevalo o zaključnem izpitu, opravljenem po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, če so kandidati
končali izobraževanje pred 1. 6. 1995;
– spričevalo o zaključnem izpitu in potrdilo o opravljenem diferencialnem izpitu, če so kandidati pred 1. 6. 1995
končali izobraževanje po štiriletnem srednješolskem programu, ki ni v celoti ustrezal za vpis v posamezni študijski
program;
– potrdilo o opravljenem preizkusu umetniške nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti, če je le-ta zahtevan s
študijskim programom;
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili
za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen, za
kandidate iz druge in tretje alinee tega člena pa tudi potrdilo
o opravljenem preizkusnem izpitu, če je le-ta s študijskim
programom določen kot merilo za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
– potrdilo o opravljenih maturitetnih predmetih v skladu s pravilnikom o maturi (Uradni list RS, št. 50/93, 52/94,
20/95, 77/95,1/96 in 26/96).
11. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijske
programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe so:
– maturitetno spričevalo;
– spričevalo o zaključnem izpitu, opravljenem po ustreznem srednješolskem programu;
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– potrdilo o opravljenem diferencialnem izpitu, če je
kandidat pred 1. 6. 1995 končal izobraževanje po štiriletnem
srednješolskem programu, ki ni v celoti ustrezal za vpis v
posamezni študijski program;
– potrdilo o preizkusu umetniške ali psihofizične sposobnosti, če je le ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili
za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen.
12. člen
Dokazilo o končanem srednješolskem programu za kandidate, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od
šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. 8.
1991 oziroma 31. 8. 1992, je diploma.
Kot maturitetno spričevalo se upošteva tudi spričevalo
o zaključnem izpitu - poskusni maturi. Spričevalu kandidati
priložijo potrdilo Državnega izpitnega centra, iz katerega je
razviden uspeh, izračunan po določilih pravilnika o maturi.
Če kandidat tega potrdila ne predloži, se spričevalo o zaključnem izpitu - poskusni maturi upošteva kot spričevalo o
zaključnem izpitu.
Kandidati, državljani Republike Slovenije, ki so končali srednjo šolo v tujini, predložijo zaključno spričevalo te
šole, spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja in potrdilo oziroma odločbo o nostrifikaciji tega
spričevala.
Spričevalo o mednarodni maturi (International Baccalaureat - IB) je enakovredno maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.
Kandidati, ki imajo dosežen učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo predložijo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni
letnik in splošni uspeh.
13. člen
Če za vpis v študijski program ustreza spričevalo o
zaključnem izpitu in maturitetno spričevalo ali več različnih
spričeval, se v izbirnem postopku upošteva spričevalo, ki je
za kandidata ugodnejše.
14. člen
Dokazila za študente, ki se vpisujejo po pravilih za
vzporedni študij, ter za diplomante določi pristojni organ
univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
15. člen
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavnem postopku, ki so jih dolžni poslati kandidati, veljajo pri
notarju overjene fotokopije listin iz 10. do 13. člena tega
pravilnika.
V. OPRAVLJANJE IZPITOV
16. člen
Predmete, iz katerih se opravljajo diferencialni ali preizkusni izpiti, s študijskim programom določi in z razpisom
objavi visokošolski zavod. Predmete, iz katerih se opravljajo
nostrifikacijski izpiti, določi Ministrstvo za šolstvo in šport.
Če so predmeti, iz katerih se opravljajo diferencialni
ali preizkusni izpiti, maturitetni predmeti, visokošolski zavod lahko odloči, da se le-ti opravljajo iz maturitetnih
predmetov. V tem primeru opravljanje izpitov, vendar naj-
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več treh za en študijski program, lahko organizira Državni
izpitni center.
Preizkusi umetniške nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti se opravljajo na visokošolskem zavodu.
17. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba v sodelovanju s pristojnimi službami univerz in njihovih članic ter
samostojnih visokošolskih zavodov ugotovi, ali prijavljeni
kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis. Kandidati, za katere se
ugotovi, da morajo opraviti diferencialne ali preizkusne izpite, se pisno seznanijo s predmeti, iz katerih jih morajo opravljati, ter z roki in krajem opravljanja teh izpitov. Če izpite
organizira Državni izpitni center, obvestila o izpitih pošilja
visokošolska prijavno-informacijska služba, v drugih primerih pa visokošolski zavod.
Kandidati morajo biti o opravljanju izpitov obveščeni
najkasneje do 25. maja oziroma deset dni pred izpitom, če so
organizirani v julijskem roku.
O kraju, času in načinu opravljanja preizkusa umetniške nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti kandidate pisno obvesti visokošolski zavod najkasneje deset dni
pred preizkusom.
18. člen
Diferencialni in preizkusni izpiti, ki jih organizira Državni izpitni center, se opravljajo v rokih, določenih z maturitetnim koledarjem.
Diferencialni in preizkusni izpiti, ki jih organizirajo
visokošolski zavodi, se opravljajo od 1. do 12. junija in od 1.
do 15. julija. Roki za opravljanje izpitov morajo biti razporejeni in medsebojno usklajeni tako, da jih kandidati lahko
opravljajo za vse v prijavah navedene študijske programe.
Preizkusi umetniške nadarjenosti in psihofizične sposobnosti se opravljajo od 1. do 15. julija.
Kandidati iz druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka 24. člena tega pravilnika izjemoma lahko opravljajo izpite tudi v jesenskem maturitetnem izpitnem roku oziroma v
jesenskih rokih, ki jih določijo visokošolski zavodi. V tem
primeru morajo biti o kraju in času opravljanja izpitov obveščeni najmanj pet dni pred opravljanjem izpitov.
Visokošolski zavodi oziroma Državni izpitni center o
opravljenih izpitih kandidatom izdajo potrdilo, podatke o
uspehu pri izpitih pa sporočijo tudi visokošolski prijavno-informacijski službi.
19. člen
Potrdilo o opravljenih diferencialnih izpitih iz maturitetnih predmetov, potrdilo o opravljenih maturitetnih predmetih in potrdilo o preizkusnih izpitih, ki jih izda Državni
izpitni center, imajo trajno veljavnost.
Potrdila o opravljenih diferencialnih in preizkusnih izpitih ter preizkusih nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti, ki se opravljajo na visokošolskih zavodih, veljajo
za čas, ki ga določi visokošolski zavod.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
preizkusni izpiti lahko opravljajo tudi večkrat. V izbirnem
postopku se upošteva boljša ocena.
VI. ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU
POGOJEV
20. člen
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev se v prvem
roku pošljejo visokošolski prijavno-informacijski službi.
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Za kandidate, ki opravljajo maturo ali zaključni izpit v
junijskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na
razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz
maturitetnega spričevala ali spričevala o zaključnem izpitu
visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni
izpitni center najkasneje do roka, določenega z maturitetnim
koledarjem.
Do roka iz prejšnjega odstavka Državni izpitni center in
visokošolski zavodi visokošolski prijavno-informacijski službi sporočijo tudi podatke o diferencialnih oziroma preizkusnih
izpitih ter preizkusih nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, ki so jih kandidati opravljali v junijskem oziroma
julijskem roku tistega leta, v katerem se prijavljajo na razpis.
Kandidati, ki so končali srednjo šolo do roka za prijavo
na razpis, pošljejo maturitetno spričevalo ali spričevalo o
zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prvo
prijavo na razpis. Prijavi priložijo tudi potrdilo o že opravljenih diferencialnih izpitih, preizkusnih izpitih ter preizkusih
nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti v skladu s prvim
in drugim odstavkom 19. člena tega pravilnika.
Najkasneje do 10. junija morajo visokošolski prijavno-informacijski službi poslati spričevalo o zaključnem izpitu tudi kandidati, ki so zaključni izpit opravili po roku za
prijavo na razpis in pred rednim junijskim rokom.
21. člen
Kandidati, državljani RS, ki so v tekočem šolskem letu
končali izobraževanje v tujini, predložijo visokošolski prijavno-informacijski službi spričevala v desetih dneh po tem,
ko so bila izdana, najkasneje pa do 20. septembra. Najkasneje do 20. septembra je treba predložiti tudi potrdilo oziroma
odločbo o nostrifikaciji.
Za kandidate, ki iz opravičljivih razlogov opravijo maturo ali zaključni izpit v jesenskem roku, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala ali
spričevala o zaključnem izpitu visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do
20. septembra.
VII. IZBIRNI POSTOPEK
A) Prvi rok
22. člen
Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi
vpisa, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi
vpisa, ali študijski program, za katerega se ugotavlja umetniška nadarjenost oziroma psihofizična sposobnost, so v ta
ali v naslednja v prijavi navedena študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis
in so dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri
študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Če je za še prosta mesta pri študijskem programu z
neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta
program v prijavi navedli na drugem ali tretjem mestu, se za
izbiro teh kandidatov uporabljajo merila, ki so s študijskim
programom določena ob omejitvi vpisa.
Na način, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se v
študijska programa, v prijavi navedena na drugem ali tretjem
mestu, razvrščajo tudi kandidati iz četrtega odstavka 8. člena
tega pravilnika.
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Na seznam sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim
številom točk, kot jih je dosegel zadnji uvrščeni glede na
število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi
vpisa, razen, če je z merili za izbiro kandidatov, objavljenimi
v razpisu za vpis, določeno drugače.
23. člen
Izbirni postopek se opravi do roka, določenega z razpisom.
Seznami sprejetih kandidatov se objavijo na oglasnih
deskah visokošolskih zavodov, vsak kandidat pa se z rezultati izbirnega postopka tudi pisno seznani.
24. člen
Na seznam sprejetih kandidatov iz prejšnjega člena tega pravilnika se naknadno uvrstijo:
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo maturitetnih organov opravljajo maturo, v skladu z odločitvijo pristojnih šolskih organov pa zaključni izpit v jesenskem izpitnem roku,
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa
univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda v jesenskem
izpitnem roku opravljajo diferencialne oziroma preizkusne izpite ali preizkuse nadarjenosti ali psihofizične sposobnosti,
– kandidati, državljani RS, ki so srednjo šolo končali v
tujini in jim pridobljenega spričevala ni bilo mogoče nostrificirati do rokov za oddajo dokazil iz 20. člena tega pravilnika oziroma so jim kot pogoj za nostrifikacijo spričevala
določeni nostrifikacijski izpiti in
– kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če so
dosegli najmanj tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni
kandidat s seznama iz prejšnjega člena oziroma so se prijavili za vpis v študijski program brez omejitve vpisa.
Ne glede na doseženo število točk se lahko na seznam
sprejetih izjemoma uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program. Na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil o
tem odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda.
25. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba kandidate
iz 24. člena tega pravilnika ter visokošolske zavode, na
katere so se uvrstili, pisno seznani z rezultati izbirnega postopka najkasneje do 24. septembra.
26. člen
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se
prijavljajo na razpis za vpis skladno z določili pravilnika o
študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 5/94) in po postopku,
določenem z razpisom.
27. člen
Zaradi kršitve postopka je dovoljena pritožba v štirinajstih dneh po objavi rezultatov pristojnemu organu univerze
oziroma samostojnega visokošolskega zavoda. Visokošolska prijavno-informacijska služba v ta namen pristojnemu
organu predloži vse potrebne dokumente.
Če pristojni organ na podlagi predloženih dokumentov
ugotovi, da je bila pritožba utemeljena in da je zaradi nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve, visokošolski prijavno-informacijski službi naloži, da kandidata naknadno uvrsti na seznam sprejetih.
Odločitev pristojnega organa je dokončna.
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28. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba takoj po
izteku izbirnega postopka iz 23. člena tega pravilnika objavi
podatke o še prostih vpisnih mestih.
B) Drugi rok
29. člen
Po objavi podatkov iz prejšnjega člena tega pravilnika
se kandidati, ki so oddali prvo prijavo, pa opravijo maturo ali
zaključni izpit v jesenskem roku, in kandidati, ki se v prvem
roku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih
programov, lahko z drugo prijavo prijavijo za vpis na še
prosta vpisna mesta.
Drugo prijavo, v kateri navedejo en študijski program,
za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis, skupaj z dokazili
pošljejo fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli najkasneje do 25. septembra.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest,
se za izbiro uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Visokošolski zavod lahko kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih
programih.
30. člen
Seznami sprejetih kandidatov se objavijo na oglasni
deski visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra,
vsak kandidat pa se z rezultati tudi pisno seznani..
C) Tretji rok
31. člen
Če tudi po izteku roka iz prejšnjega člena tega pravilnika ostanejo prosta vpisna mesta, lahko visokošolski zavod
najkasneje do 10. oktobra še sprejema kandidate za vpis.
Če se do 30. septembra v študijske programe, za katere
je bil v prvem roku sprejet sklep o omejitvi vpisa, vpiše manj
kandidatov, kot je bilo s sklepom določeno, se do 10. oktobra
lahko še sprejemajo tudi kandidati za študij po teh programih, in sicer po postopku, ki ga določi in z razpisom o
prostih mestih objavi pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda.
VIII. VPIS
32. člen
Vpis v 1. letnik za dodiplomski redni in izredni študij
se opravi od 10. avgusta do 30. septembra, izjemoma pa do
10. oktobra za kandidate, ki so se za vpis prijavili v tretjem
prijavnem roku.
33. člen
Študenti se vpisujejo v naslednje letnike oziroma semestre, če so izpolnili s statutom in študijskim programom
določene obveznosti. Če ima študijski program v naslednjem
letniku izbirne dele, študent navede, v katerem delu bo nadaljeval študij.
V skladu s statutom in študijskim programom se vpisujejo v ustrezen letnik ali semester tudi študenti, ki lahko
ponavljajo letnik ali se prepišejo v drugi študijski program
oziroma smer.
34. člen
Vpis študentov iz prejšnjega člena v dodiplomske študijske programe se opravi od 10. avgusta do 30. septembra.
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35. člen
Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli
vpisati v rednih rokih, pristojni organ visokošolskega zavoda lahko dovoli vpis tudi po preteku teh rokov.
IX. ROKI
36. člen
Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
X. PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
IN PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE
37. člen
Določbe prvega odstavka 2. člena, 3. in 4. člena veljajo
tudi za razpis za vpis v podiplomske študijske programe.
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se
prijavijo na način in v roku, določenem z razpisom.
Vpis v podiplomske študijske programe se opravi do
petnajst dni pred začetkom študija.
38. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
razpis in vpis v programe za izpopolnjevanje.
XI. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 1/96).
40. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 603-60/96
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

3738.
Na podlagi tretjega odstavka 46. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi
listin v carinskem postopku
1. člen
V prvem odstavku 7. člena pravilnika o uporabi listin
v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95 in 76/95)
se besedilo alinee (a) nadomesti z novim, ki se glasi: “faktura in ostale komercialne listine, na osnovi katerih je prijavljena carinska vrednost blaga v skladu s carinskim zakonom in pravilnikom o carinski vrednosti blaga (Uradni list
RS, št. 56/95)”.
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2. člen
V prvem odstavku 9. člena se na koncu pika nadomesti
z vejico in doda besedilo, ki se glasi: “ko je potrebno priložiti listino iz katere je razvidna masa, število tovorkov, količina in trgovski opis blaga.”
3. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda “lahko” nadomesti z besedo “praviloma”.
4. člen
V četrtem odstavku 24. člena se opisi naslednjih polj
spremenijo v naslednjem:
Polje 2:
V prvem odstavku se za šifro “5980003” in vejico doda
besedilo, ki se glasi: “za tuja diplomatska predstavništva
“6000037”, za tuje fizične osebe “6000045”, za osebe, zaposlene v svobodnih poklicih “6000053”,”.
V drugem odstavku se za besedo “blaga” dodata besedi
“začenja ali”.
Polje 14:
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi: “Za fizične osebe se vpiše skupna šifra “5980003”, za
tuja diplomatska predstavništva “6000037”, za tuje fizične
osebe “6000045”, za osebe, zaposlene v svobodnih poklicih
“6000053”, za kmete pa šifra “5000009”.
Polje 18:
V tretjem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V četrtem odstavku se nadomesti besedilo “vagon in
njegova številka” z besedilom “številka tovornega lista”.
V petem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V šestem odstavku se besedilo “registrska oznaka zrakoplova ali linija” nadomesti z besedilom “oznaka leta”.
Polje 21:
V drugem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V tretjem odstavku se nadomesti besedilo” “vagon in
njegova številka” z besedilom “številka tovornega lista”.
V četrtem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V petem odstavku se besedilo “registrska oznaka zrakoplova ali oznaka linije” nadomesti z besedilom “oznaka
leta”.
Polje 22:
Za drugim odstavkom se dodata tretji in četrti odstavek:
ki se glasita:
“V deklaraciji za začasni izvoz blaga na oplemenitenje
se v drugo podpolje vpiše vrednost blaga, ne glede na to, da
faktura ne bo izstavljena.
V deklaraciji za ponovni izvoz blaga, začasno uvoženega na oplemenitenje, se v drugo podpolje vpiše bruto fakturna vrednost (dodana vrednost, sestavljena iz domačega vgrajenega materiala in vrednosti storitve).”
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Polje 35:
V prvem odstavku se za besedama “desetih celih” dodajo besede “in dveh decimalnih”. Črta se stavek “če je ECL
priložen seznam pošiljk, se polje prečrta.”
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim, ki se
glasi:
“Če izjemoma bruto mase ni mogoče določiti (prenos
blaga po transportnih napeljavah), se polje ne izpolni.”
Polje 38:
V prvem odstavku se beseda “devetih” nadomesti z
besedo “desetih”, črta beseda “mest”, beseda “decimalk” pa
se nadomesti z besedama “decimalnih mest”.
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim, ki se
glasi: “Če izjemoma neto mase ni mogoče določiti (prenos
blaga po transportnih napeljavah), se polje ne izpolni.”
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Polje 40:
Besedilo prvega odstavka se nadomesti z novim, ki se
glasi: “V polje se vpišejo podatki carinske vknjižbe listine
poprejšnjega carinskega postopka ali začasne hrambe (carinski organ, šifra postopka, šestmestna številka vknjižbe, leto,
dvomestna številka postavke v predhodnem dokumentu in
bruto masa, dolžine deset celih in dve decimalni mesti), ki se
zaključuje s to deklaracijo. Šifro poprejšnjega carinskega
postopka določa drugo podpolje polja 1 poprejšnje ECL. Če
je bil predhodni postopek postopek tranzita blaga, se vrsto
postopka vpiše s črko T, ne glede na vrsto listine, s katero je
bil tak postopek izveden (ECL, TIR, ATA, drug dokument).
Skupna prijava se označi s črko S. Listine poprejšnjega
carinskega postopka ni potrebno vpisati, če je povezava s
tem postopkom predpisana in zagotovljena na drug način
(npr. s šifro črkovne skupine E v polju 44, predpisano evidenco v carinskem skladišču itd.).”
Polje 41:
Besedo “osem” se nadomesti z besedami “deset celih in
dveh decimalnih”.
Polje 42:
V prvem odstavku se za besedo “polje” doda besedilo
“dolžine deset celih in dveh decimalnih mest”.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se
glasi: “Pri ponovnem izvozu pridobljenih proizvodov iz začasno uvoženega blaga na oplemenitenje, se vpiše znesek, ki
je enak dodani vrednosti proizvoda (vrednosti storitve in
domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodne operacije).”
Polje 46:
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se
glasi: “V deklaraciji za ponovni izvoz pridobljenih proizvodov iz blaga, prepuščenega v postopek začasnega uvoza
blaga na oplemenitenje se v polje vpiše skupna preračunana
vrednost začasno uvoženega blaga, storitve in domačega
blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodnje oziroma proizvodnih operacij ter drugih stroškov, nastalih na carinskem
območju Republike Slovenije.”
Polje 47:
V drugem odstavku se beseda “desetih” nadomesti z
besedo “dvanajstih”.
V petem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se
glasi: “Če je v podpolju vpisana šifra zavarovanja nastalega
carinskega dolga, pošlje Carinska uprava Republike Slovenije obračun carinskemu dolžniku iz polja 8 ali 14, glede na
predloženi instrument zavarovanja”.
Polje 49:
Besedilo v oklepaju “(A,B,C,D,F ali S – začasna hramba)” se nadomesti z besedilom “(A,B,C,D,F ali Z – začasna
hramba, S – specializirano skladišče, P – prosta carinska
prodajalna)” .
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: “Podatke ločimo
s poševno črto”.
Polje 50:
Za besedo “deklaranta” se doda besedilo “oziroma carinskega zavezanca iz 125. člena carinskega zakona”.
5. člen
Vsebinski komentar 25. člena se nadomesti z novim, ki
se glasi: “(Izpolnjevanje ECL za sprostitev blaga v prost
promet, začetek postopka carinskega skladiščenja, uvoz za
proizvodnjo za izvoz, predelavo pod carinskim nadzorom,
začasni uvoz in uničenje pod carinskim nadzorom)”.
V prvem odstavku 25. člena se besedi “začasnega uvoza” nadomestita z besedama “začasni uvoz”, za njima pa se
dodajo besede “in uničenje pod carinskim nadzorom”.
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V drugem odstavku 25. člena se črtajo polja “12”, “20”,
“43” in “46” in na koncu doda besedilo “45, 48, 50, 51, 52 in
53”.
V tretjem odstavku 25. člena se za za poljem “43” doda
vejico in besedilo “in 46” nadomesti z besedilom “45, 46,
48, 50, 51, 52 in 53”.
V četrtem odstavku 25. člena se opisi naslednjih polj
spremenijo v naslednjem:
Polje 8:
V prvem odstavku se za šifro “5980003” in vejico vrine
besedilo, ki se glasi: “za tuja diplomatska predstavništva
“6000037”, za tuje fizične osebe “6000045”, za osebe, zaposlene v svobodnih poklicih “6000053”,”.
V drugem odstavku se črta besedi “ali zaključuje”.
Polje 12:
Prvi stavek prvega odstavka se nadomesti z novim, ki
glasi:
“Polje se izpolni z enomestno črkovno šifro, ki opredeljuje deklarantovo prijavo carinske vrednosti blaga v skladu
s 16. do 27. členom carinskega zakona.”
Polje 14:
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi: “Za fizične osebe se vpiše skupna šifra “5980003”, za
tuja diplomatska predstavništva “6000037”, za tuje fizične
osebe “6000045”, za osebe, zaposlene v svobodnih poklicih
“6000053”, za kmete pa šifra “5000009”.
Polje 21:
V drugem odstavku se črtata besedi “vrsta ter”.
V tretjem odstavku se nadomesti besedilo” “vagon in
njegova številka” z besedilom “številka tovornega lista”.
V četrtem odstavku se črtata besedi “vrsta in”.
V petem odstavku se besedilo “registrska oznaka zračnega plovila ali oznaka linije” nadomesti z besedilom “oznaka leta”.
Polje 22:
Drugi odstavek se črta in nadomesti z novim drugim,
tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“Če se prijavi carinska vrednost blaga na osnovi transakcijske vrednosti blaga, se v drugo podpolje, dolžine desetih celih in dveh decimalnih mest, vpiše skupni bruto znesek
fakture ali faktur, brez odštetih popustov, v valuti iz prvega
podpolja.
Če se carinska vrednost blaga ne prijavlja na osnovi
transakcijske vrednosti, se vpiše vrednost blaga.
V deklaracij za ponovni uvoz blaga, začasno izvoženega na oplemenitenje, se v drugo podpolje vpiše bruto fakturna vrednost ali bruto vrednost (dodana vrednost, sestavljena
iz tujega vgrajenega materiala in vrednosti storitve)”.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Polje 35:
V prvem odstavku se za besedama “desetih celih” dodajo besede “in dveh decimalnih”.
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim, ki se
glasi: “Če izjemoma bruto mase ni mogoče določiti (prenos
blaga po transportnih napeljavah), se polje ne izpolni.”
Polje 38:
V prvem odstavku se beseda “devetih” nadomesti z
besedo “desetih”, črta beseda “mest”, beseda “decimalk” pa
se nadomesti z besedama “decimalnih mest”.
Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim, ki se
glasi: “Če izjemoma neto mase ni mogoče določiti (prenos
blaga po transportnih napeljavah), se polje ne izpolni.”
Polje 40:
Besedilo prvega odstavka se nadomesti z novim, ki se
glasi:” V polje se vpišejo podatki carinske vknjižbe listine
poprejšnjega carinskega postopka ali začasne hrambe (carinski organ, šifra postopka, šestmestna številka vknjižbe, leto,
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dvomestna postavka v predhodnem dokumentu in bruto masa, dolžine deset celih in dve decimalni mesti), ki se zaključuje s to deklaracijo. Šifro poprejšnjega carinskega postopka
določa drugo podpolje polja 1 poprejšnje ECL. Če je bil
predhodni postopek postopek tranzita blaga, se vrsto postopka vpiše s črko T, ne glede na vrsto listine, s katero je bil tak
postopek izveden (ECL, TIR, ATA, drug dokument). Skupna prijava se označi s črko S. Listine poprejšnjega carinskega postopka ni potrebno vpisati, če je povezava s tem postopkom predpisana in zagotovljena na drug način (npr. s
šifro dovoljenja črkovne skupine E v polju 44, predpisano
evidenco v carinskem skladišču itd.).”
Polje 41:
Besedo “osem” se nadomesti z besedami “deset celih in
dveh decimalnih”.
Polje 42:
V prvem odstavku se za besedo “polje” doda besedilo
“dolžine deset celih in dveh decimalnih mest”.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi, ki se glasi:
“Pri ponovnem uvozu pridobljenih proizvodov iz začasno
izvoženega blaga na oplemenitenje, se vpiše znesek, ki je
enak dodani vrednosti proizvoda (vrednosti storitve in tujega
blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodnih operacij).”
Polje 47:
V tretjem odstavku se beseda “desetih” nadomesti z
besedo “dvanajstih”.
V šestem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se
glasi: “Če je v podpolju vpisana šifra zavarovanja nastalega
carinskega dolga, pošlje Carinska uprava Republike Slovenije obračun carinskemu dolžniku iz polja 8 ali 14, glede na
predloženi instrument zavarovanja”.
V osmem odstavku se za besedama “zavarovanje plačila” dodata besedi “carinskega dolga”.
Polje 49:
Besedica “le” in vejica se nadomesti z besedilom “ob
začetku postopka carinskega skladiščenja ali”, besedilo v
oklepaju “(A,B,C,D,F ali S - začasna hramba)” pa se nadomesti z besedilom “(A,B,C,D,F ali Z - začasna hramba, S specializirano skladišče, P - prosta carinska prodajalna)”.
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: “Podatke ločimo
s poševno črto”.
6. člen
V 1. točki prvega odstavka 28. člena se v besedilu pod
(c) nadomestita besedi “bilo istočasno” z besedo “takoj”.
Za 3. točko prvega odstavka 28. člena se ponovljeno
točko “3” spremeni v “4”.
V drugem odstavku 28. člena se besedi “2. točke” nadomesti s “3. točke”.
7. člen
V prilogi 13 k pravilniku - Kodeks šifer za izpolnjevanje listin v carinskem postopku se:
V točki “1. Šifre carinskih organov”:
– črta besedilo: “69078 CR REPENTABOR”, “69086
CR GORJANSKO” in “69094 CR KLARIČI”
– doda besedilo: “7130 CI ŽP TEZNO”
– nadomesti šifra “67032” in naziv carinskega organa
“CI ŽELEZNIŠKA POSTAJA MARIBOR” s šifro “7032”
in nazivom “CR ŽP MARIBOR”
– črta v koloni “Šifra” vseh carinskih organov prva
številka “6”
V točki “2. Polje 12 - Podatki o vrednosti”:
– v opisu uporabe šifer “L” in “M” nadomestijo tarifne
oznake “852421100”, “852422100”, “852423100” in
“852490910” z novimi tarifnimi oznakami “852431100”,
“852440100” in “852491100”.
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V točki “3. Polja 15,15a,16,17,17a,18/2,21/2 in 34a –
Šifra države”
– črta šifra in ime države: “230 Etiopija”, “396 Dominikana”, “582 Pacifiški otoki”, “720 Jemen, Ljudska demokratična republika”
– doda šifra in ime države: “894 Zambija” in “249
Francija, evropski del”
– spremeni šifra “280” v “276”
– spremeni za šifro: “608” ime države iz “Fidži” na
pravilno “Filipini”
V točki “5. Polje 22 – Šifre valut”
– črta šifra in ime valute: “368 Iraški dinar” “414”Kuvajtski dinar” in “960 Posebna pravica izkoriščanja (s.d.r.)”
– doda šifra in ime valute: “348 Madžarski forint” in
“703 Slovaška krona”
– spremeni šifra:”955” v šifro “954”, “994” v šifro
“807” in “995” v šifro “724”
V točki “6. Polje 24 Vrsta posla”
– doda za številko “62” v stolpcu “KODA” novo številko “63” in v “stoplcu B” besedilo “3: drugo (sejmi, razstave,
oprema za investicijska dela itd.)”
V točki “7. Polje 25 – Šifra vrste transporta na meji”
– briše šifro “30” s tekstom in doda pet novih šifer:
“31 osebno vozilo, 32 kombi, 33 tovorno vozilo do
7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika, 34 tovorno vozilo nad 7500 kg največje dovoljene mase brez priklopnika in 35 tovorno vozilo s polpriklopnikom ali priklopnikom”
V točki “9. Polje 37 - Postopek”:
– doda za šifro 21 in besedilom “Začasni izvoz na oplemenitenje - predelavo” nova šifra “23” z besedilom “Izvoz
blaga, ki se bo vrnilo v nespremenjenem stanju”. V opisu
šifre 31 se “–” nadomesti z “,”.
V točki “12. Polje 44 – Posebni zaznamki / predložene
listine / potrdila in dovoljenja”:
– v drugem odstavku beseda “trinajst” nadomesti z besedo “dvajset”.
– za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se
glasi: “(4) če v deklaracijah z več kot eno postavko veljajo
šifre posamezne črkovne skupine za celotno deklaracijo (vse
postavke), jih je mogoče vpisati samo v prvi postavki. V teh
primerih mora biti, razen za šifre črkovne skupine I, O in S,
kjer to ni potrebno, v prvi postavki vpisana tudi dodatna šifra
take črkovne skupine z oznako 00 (npr. A00, C00, E00, P00;
v primeru uporabe izjave o uvozu repromateriala št. 1000/96,
ki velja za vse postavke ECL se vpišeta dve šifri, najprej
šifra (A00) in nato šifra (A02) (1000/96)). Taka poenostavitev ne velja za šifre črkovne skupine V.”
– Četrti odstavek postane peti.
Spremenijo se seznami šifer, in sicer:
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “A”” se:
– črtata šifri “A12” in “A13” s pripadajočim kratkim
opisom
– v kratkem opisu šifre A15 za besedama “Osebna prtljaga” doda vejica in tekst “predmeti iz 5. tč., 18. člena
ZOPD, če so oproščeni plačila carine” ter črta “(5. tč., 18.
člena)”
– za šifro “A50” doda nova šifra “A78” in opis, ki se
glasi “Oprostitev davka za opremo, ki se uporablja v PCC po
25. členu uredbe o prostih carinskih conah” ter vsebina podpolja 44/2 “št./LL”
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “C”” se:
– v kratkem opisu šifre C02 pred besedo “pribežališču”
vrine beseda “odobrenem”
– v kratkem opisu šifre C03 pred besedo “o sklenitvi”
vrine tekst “Izpisek iz matične knjige ali drug dokaz”
– v kratkem opisu šifre C08 briše tekst”, 161/4"
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– v kratkem opisu šifre C10 pred besedo “uporabi”
vrineta besedi “lasti oziroma”
– v kratkem opisu šifre C13 za besedo “recept” vrine
tekst “ali izjava tujega državljana za zdravila za osebno
rabo”
– kratek opis šifre C14 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo pristojnega centra za socialno delo, ki ga le -ta izda
na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju šoloobveznih
otrok in mladoletnikov z motnajmi v telesnem in duševnem
razvoju”
– kratek opis šifre C16 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Izvid in mnenje invalidske komisije, ustanovljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (čl. 161/8)
– kratek opis šifre C17 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Odločba o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo telesno in duševno prizadetih oseb (čl.
161/8)
– kratek opis šifre C20 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo zdravstvenega zavoda, ki ga le-ta izda na podlagi
izvedenskega mnenja dispanzerske pediatrične službe ali
ustrezne specialistične klinike, v primeru predšolskih otrok”.
– črta se šifra “C21” s pripadajočim kratkim opisom
– za šifro “C41” dodata dve novi šifri:
– “C50” in opis, ki se glasi “Oprostitve plačila po
carinskem zakonu” in vsebina podpolja 44/2 “člen CZ/točka”. V “Opombi” k tej črkovni skupini se doda besedilo
“člen CZ/točka: vpiše se trimestno številko člena CZ in
dvomestno številko točke, na kateri temelji oprostitev, npr.
(C50) (161/03)”
– “C51” in opis, ki se glasi “Potrdilo ministrstva za
gospodarske dejavnosti” ter vsebina podpolja 44/2, ki se
glasi “štev./LL” in
– “C78” in opis, ki se glasi: “Uvoz opreme v PCC po
25. členu uredbe o prostih carinskih conah”.
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “E”” se:
– črta šifra “E10” s pripadajočim kratkim opisom in
vsebino podpolja 44/2
– črta šifra “E14” s pripadajočim kratkim opisom
– črta šifra “E20” s pripadajočim kratkim opisom
– črta šifra “E25” s pripadajočim kratkim opisom in
vsebino podpolja 44/2
– črta šifra “E30” s pripadajočim kratkim opisom
– črta šifra “E32” s pripadajočim kratkim opisom
– črta šifra “E50” s pripadajočim kratkim opisom
– v šifri “E51” se doda vsebino podpolja 44/2, ki se
glasi “člen CZ/točka”. V “Opombi” k tej črkovni skupini se
doda besedilo “člen CZ/točka: vpiše se trimestno številko
člena CZ in dvomestno številko točke, na kateri temelji
oprostitev, npr. (E51) (108/02)
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “F” se:
– za šifro “F10” in “F13” nadomesti dosedanja vsebina
podpolja 44/2 z novo, ki se glasi “štev-štev-štev/LL”.
– za šifro “F20” doda nova šifra “F90” s kratkim opisom “ECL priložene več kot tri fakture”
– v “Opombi” k tej črkovni skupini se nadomesti besedilo “štev./LL : evidenčno številko fakture/LL” z besedilom
“štev-štev-štev./LL : evidenčno številko (do 6 mest) največ 3
faktur, obvezno ločenih s pomišljajem/leto”. če so deklaraciji priložene več kot 3 fakture, se v polje 44 vpiše šifra “F90”.
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “I” “se:
– črtajo šifre “I12”, “I13”, “I22” in pripadajoči kratki
opisi
– kratek opis šifre I24 spremeni tako, da se pred besedo
“premestitev” vrine besedo “odstranitev”
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “P” “se:
– črtajo šifre “P20”, “P21”, “P24”, “P26”, “P27”, “P29”,
“P34”, “P44” in “P46” s kratkimi opisi in vsebinami podpolja 44/2.
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– kratek opis šifre P22 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo Ministrstva za gospodarske dejavnosti”
– kratek opis šifre P28 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo GZS oziroma Obrtne zbornice Slovenije pri uvozu
blaga na režimu K”
– kratek opis šifre P30 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Dovoljenje ustreznega Ministrstva za uvoz in izvoz blaga
na režimu D in S”
– kratek opis šifre P33 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Mnenje pristojnega upravnega organa pri uveljavljanju znižane stopnje PD ali oprostitve plačila PD”
– kratek opis šifre P36 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Odločba MEOR za uvoz kmetijskih izdelkov iz držav, podpisnic prosto trgovinskega sporazuma”
– kratek opis šifre P38 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo Ministrstva za promet in zveze za uvoz opreme in
repromateriala za izgradnjo avtocest”
– kratek opis šifre P41 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo Tržnega inšpektorata RS”
– kratek opis šifre P42 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo”
– kratek opis šifre P43 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo Zdravstvenega inšpektorata RS”
– kratek opis šifre P47 nadomesti z novim, ki se glasi:
“Potrdilo pristojnega organa za izvoz blaga na področje, ki
je pod embargom”
– za šifro “P51” doda nova šifra “P70” in opis, ki se
glasi “Odločba ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
za uvoz blaga v okviru kvote po Tržaškem sporazumu” ter
vsebina podpolja 44/2, ki se glasi”štev./LL”.
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “S”” se:
– doda nova šifra “S10” in opis ki se glasi: “Pooblaščeni pošiljatelj” ter vsebina podpolja 44/2, ki se glasi:
“štev.dov./LL”
– nadomesti kratek opis šifre S11 z novim, ki se glasi:
“Nepopolna ECL”
– za šifro “S14” dodata dve novi šifri:
“S15” in opis, ki se glasi “Poenostavljen način prikazovanja normativa porabe – 94. člen CZ” ter vsebina podpolja
44/2, ki se glasi “MM/LL/koef. v %” in “S40” in opis ki se
glasi: “Pooblaščeni prejemnik” ter vsebina podpolja 44/2, ki
se glasi: “štev.dov./LL”
– Dopolni se tudi opomba k temu seznamu tako, da se
doda nova, ki se glasi:
“MM/LL/koef. v % : mesec obračuna/leto obračuna/koeficient v % z dvema celima in dvema decimalnima
mestoma” (npr. S15/08/96/05.65/, če gre za obračun za mesec avgust leta 96 s koeficientom sprostitve 5,65% ali
S15/01-03/96/05.65 za obračunsko obdobje januar-marec/96).”
– v “Seznamu šifer, ki se začenjajo s črko “V”“ se:
– v drugem in tretjem odstavku za besedo “vrednost”
dodata besedi “uvoženega blaga”
– v drugem odstavku se v kratkem opisu šifre “V10” za
besedo “obdobju” doda vejica in besedilo “če plačilo še ni
bilo realizirano v trenutku carinskega vrednotenja”. Kratek
opis šifre “V11” se nadomesti z besedilom “Popust zaradi
plačila v določenem časovnem obdobju če je bilo plačilo že
realizirano v trenutku carinskega vrednotenja”.
– v tretjem odstavku nadomesti kratek opis šifre “V20”
z besedilom “Prevozni stroški izven carinskega območja
RS”
– za četrtim odstavkom doda nov peti, ki se glasi:
“Šifre, s katerimi se ob vrnitvi blaga iz postopka začasnega uvoza ali začasnega izvoza prijavi vrednost blaga,
deklarirana ob začetku teh postopkov” in tabela:

Podpolje
44/1
V80

Stran 5797

Kratek opis

Vsebina podpolja

Vrednost začasno uvoženega ali začasno
izvoženega blaga na oplemenitenje

44/2
znesek v SIT

– za petim odstavkom doda nov šesti, ki se glasi:
“Šifre za prijavo skupnih stroškov, ki služijo kontroli
pravilnosti izračuna statistične vrednosti ob izvozu blaga” in
tabela:
Podpolje
44/1
V90
V91

Kratek opis
Skupni stroški, zvišanja ali znižanja
ki zmanjšujejo statistično vrednost
Skupni stroški, zvišanja ali znižanja
ki povečujejo statistično vrednost

Vsebina podpolja
44/2
znesek v SIT
znesek v SIT

V točki “14. Polje 47/NP - Način plačila” se:
– v opisu vseh šifer, razen šifre “A”, za besedo “plačila” vrineta besedi “carinskega dolga”, beseda “prejemnika”
nadomesti z besedami “osebe iz polja 8”, beseda “deklaranta” pa z besedami “osebe iz polja 14”.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 418-69/95
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

3739.
Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94), drugega odstavka 11. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 9/92, 13/93 in 9/96) in 15. člena pravilnika o načinu in
postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (Uradni list SRS, št. 33/71) izdaja minister za
zdravstvo
NAVODILO
za opravljanje preventivnih zdravstvenih
pregledov delavcev
1
S tem navodilom se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod oziroma zdravnik-zasebnik, da lahko opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev zaposlenih v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah ter pri
posameznikih, vključno z zaposlenimi v cestnem, železniškem, zračnem in ladijskem prometu ter pri upravljanju žičnic.
2
Javni zdravstveni zavod lahko opravlja preventivne
zdravstvene preglede delavcev v enoti medicine dela, ki jo
vodi zdravnik specialist medicine dela in ki jo je verificiralo
Ministrstvo za zdravstvo.
3
Zdravnik zasebnik lahko opravlja vse preventivne zdravstvene preglede, če je zdravnik specialist medicine dela in je

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5798

vpisan v register zasebnih zdravstvenih delavcev pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje dejavnosti medicine dela.
4
Ne glede na določilo 2. in 3. točke tega navodila lahko
preventivne preglede zaposlenih, ki opravljajo dela z večjo
nevarnostjo poškodb in zdravstvenih okvar, določena v 9.
členu pravilnika o načinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, v javnih zdravstvenih
zavodih opravljajo splošni zdravniki s podiplomskim tečajem
iz medicine dela in zdravniki zasebniki s podiplomskim tečajem iz medicine dela, ki so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev za opravljanje dejavnosti medicine dela.
5
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 313-937/96
Ljubljana, dne 15. novembra 1996.
dr. Božidar Voljč l. r.
Minister
za zdravstvo

3740.
Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo
za notranje zadeve objavlja
ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene
v državnih organih
Za mesec december 1996 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 7.790 SIT;
– študentom 15,951 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 39.141 SIT;
– za 20 let delovne dobe 58.711 SIT;
– za 30 let delovne dobe 78.281 SIT;
3. solidarnostne pomoči 78.281 SIT;
4. regres za prehrano med delom 12.204 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.124 SIT;
– 8 do 12 ur 3.051 SIT;
– nad 12 ur 6.102 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe
kategorije do 5.333 SIT;
– brez računa 1.831 SIT;
7. kilometrina 24,84 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 12,42 SIT;
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 21.967 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 26.849 SIT;
10. terenski dodatek 1.281 SIT.
Št. 0051/8-142/33-96
Ljubljana, dne 19. novembra 1996.
Minister
za notranje zadeve
Andrej Šter l. r.
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USTAVNO SODIŠČE
3741.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo vlagateljev zahteve za razpis
referenduma o volilnem sistemu, na seji dne 7. novembra
1996
o d l o č i l o:
3. in 4. točka odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/96 in
53/96) sta v neskladju z zakonom.
Obrazložitev
A)
1. Predstavnik pobudnikov predlaga, da ustavno sodišče odpravi 3. in 4. točko odloka o razpisu zakonodajnega
referenduma o volitvah v Državni zbor (v nadaljevanju: OdRZRV). Navaja, da je Državni zbor dne 19. 9. 1996 sprejel
odlok o spremembah in dopolnitvah OdRZRV (v nadaljevanju: novela OdRZRV), s katerim je za dan razpisa referenduma določil 8. november 1996, za dan izvedbe referenduma
pa 8. december 1996 (3. in 4. točka OdRZRV). Zatrjuje, da
sta 3. in 4. točka OdRZRV v neskladju s 30. členom v zvezi z
19. in 33. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 39/96 in 43/96 – odl. US; v
nadaljevanju: ZRLI). Pri tem se sklicuje tudi na odločbo
ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-279/96. Poleg odprave
spornih točk OdRZRV predlaga tudi, naj ustavno sodišče za
dan razpisa referendumov določi 10. oktober 1996, za dan
glasovanja pa nedeljo, 10. novembra 1996, češ da bo “le tako
mogoče preprečiti nadaljnje nepopravljive posledice izpodbijanega OdRZRV”. Meni, da so “zaradi političnih in osebnih interesov večine poslancev kršene človekove pravice
državljank in državljanov Republike Slovenije.”
2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve v odgovoru na pobudo povzema poglavitne poudarke
iz razprave ob sprejemanju OdRZRV, ki naj bi tudi predstavljali temelj za odločitev, ki je dobila končni odraz v vsebini
odloka. Ti poudarki so naslednji:
– Izvedba referenduma o volilnem sistemu in volitve
poslancev Državnega zbora na isti dan naj bi pomenila nedopustno mešanje glasovanja o dveh izredno pomembnih temeljih sistema parlamentarne demokracije in bi bila na škodo obeh; pomenila naj bi grožnjo ustavnemu institutu volilne
pravice.
– Istočasnost (prepletanje) volilne in referendumske
kampanje naj bi povzročila motnje in škodljive posledice na
obeh straneh.
– Daljši čas do dneva razpisa referenduma naj bi bil
potreben tudi zaradi zapolnitve pravne praznine v ZRLI glede načina glasovanja in ugotavljanja izidov v primeru konkurenčnih predlogov.
– Odložitev dneva razpisa naj bi bila utemeljena z razlogi instrumentalne narave, kot jih je opredelilo ustavno
sodišče v odločbi št. U-I-279/96, in naj ne bi bila nesorazmerno dolga.
Sekretariat v odgovoru tudi poudarja, da ni nobene
pravne podlage, da bi ustavno sodišče ugodilo pobudnikom
in samo določilo dan razpisa in dan izvedbe referenduma.
Dodaja tudi, da je uveljavitev OdRZRV nujna za realizacijo
možnosti, da bodo državljani na referendumu sami odločali
o izbiri volilnega sistema.
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B)
3. Državni zbor je po odločitvi ustavnega sodišča o
ustavnosti vsebine zahtev za razpis referenduma o volilnem
sistemu (odločba v zadevi št. U-I-265/96 z dne 31. 7. 1996)
razpisal referendum o štirih referendumskih vprašanjih, pri
čemer je za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, določil devetdeseti dan
po konstituiranju Državnega zbora novega sklica. Za dan
izvedbe referenduma pa je bila določena prva nedelja po
preteku trideset dni od dneva razpisa referenduma.
4. Ustavno sodišče je na pobudo vlagateljev zahteve za
razpis referenduma z odločbo v zadevi št. U-I-279/96 z dne
10. 9. 1996 razveljavilo 3. točko OdRZRV zaradi neskladnosti z zakonom. V obrazložitvi odločbe je poudarilo, da analiza rokov, ki jih za izvedbo posameznih dejanj od vložitve
zahteve za razpis referenduma (oziroma od morebitne odločitve ustavnega sodišča o ustavnosti vsebine zahtev) do izvedbe glasovanja predpisuje ZRLI, pokaže, da določb o
dnevu razpisa referenduma ni mogoče razlagati tako, kot da
pooblaščajo Državni zbor, da po svoji presoji odloži dan
razpisa referenduma za nesorazmerno dolgo obdobje. Ustavno sodišče je ocenilo, da imajo določbe o dnevu razpisa
referenduma podoben učinek kot vakacijski rok (možnost
seznanitve vlagateljev zahtev in organov, pristojnih za izvedbo referenduma, z vsebino akta o razpisu) ter da imajo
poleg tega namena le tehničen oziroma instrumentalen značaj. Če niso podani razlogi tehnične ali instrumentalne narave (kar pa je glede na razpon preostalih rokov – roka za
razpis referenduma in roka od dneva razpisa do dneva izvedbe referenduma – malo verjetno), od dneva objave akta o
razpisu referenduma do dneva, določenega kot dan razpisa,
ne bi smelo miniti več kot 15 dni, kolikor znaša presumptivni ustavni vakacijski rok. Ob drugačni razlagi zakona bi imel
Državni zbor možnost, da odloži izvedbo referenduma za
poljubno dolgo obdobje.
Ustavno sodišče je z navedeno odločbo naložilo Državnemu zboru, da v sedmih dneh po vročitvi odločbe določi
nov dan razpisa referenduma, v obrazložitvi odločbe pa ugotovilo, da nezakonitosti OdRZRV za nazaj sploh ni več
mogoče odpraviti.
5. Državni zbor je 19. 9. 1996 s sprejetjem nove
3. točke in s spremembo četrte točke OdRZRV določil za
dan razpisa referenduma 8. november 1996, za dan izvedbe
glasovanja pa 8. december 1996.
6. Ustavno sodišče znova poudarja, da s sistematično
razlago (upoštevanje vseh določb ZRLI kot povezane celote)
in teleološko razlago (upoštevanje namena zakonskih določb
o rokih in dnevu razpisa referenduma ) določb 30. , 31. in 33.
člena ZRLI ni mogoče priti do ugotovitve, da ZRLI dopušča
odlaganje izvedbe referenduma za nesorazmerno dolgo obdobje. Za dejanja od vložitve zahteve do dneva izvedbe
glasovanja so v ZRLI določeni relativno kratki roki; določitev teh rokov bi bila brez vsakega pomena, če bi bilo mogoče
določbi 30. in 33. člena ZRLI razlagati kot pooblastilo Državnemu zboru, da odlaga izvedbo referenduma. Od dneva
objave akta o razpisu referenduma do dneva, ki je določen
kot dan razpisa referenduma, ne bi smelo miniti več kot 15
dni (razen v omenjenih izjemnih primerih).
7. Argumenti, s katerimi Državni zbor opravičuje svoje
ravnanje, niso utemeljeni.
Trditev, da hkratna izvedba referenduma in volitev ogroža volilno pravico, izhaja iz predpostavke, da volilci niso
sposobni na isti dan odgovorno glasovati na volitvah in
referendumu. Ta predpostavka je z vidika določb 3., 44. in
90. člena ustave pravno nevzdržna. Referendum in volitve je
mogoče tehnično izvesti tako, da ni nobenih ovir, ki bi
oteževale udeležbo volilcev na eni in drugi obliki demokra-
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tičnega izražanja volje. Pravni argumenti, ki jih v podporo
svoji odločitvi navaja Državni zbor, so torej neutemeljeni.
Oportunost hkratne izvedbe referenduma in volitev pa je
stvar politične ocene. Morebitne zgolj politične posledice
(vpliv na volilni izid in na izid referenduma) izvedbe referenduma na dan volitev ne morejo biti razlog za nespoštovanje določb ZRLI, ki ga Državni zbor sprejema z dvetretjinsko večino glasov navzočih poslancev.
Iz ravnanja Državnega zbora pri sprejemanju prvotnega
besedila OdRZRV (tedaj je Državni zbor utemeljeval najmanj polletni odlog izvedbe referenduma z nevarnostjo, da
bi bil na referendumu sprejet eden izmed predlogov, volitve
pa bi potekale po drugem volilnem sistemu, kar naj bi postavilo pod vprašaj njihovo legitimnost) in pri sprejemanju
novele je mogoče sklepati, da je Državni zbor zaradi političnih ciljev namenoma kršil zakon. Na to kaže tudi dejstvo, da
Državni zbor v odloku o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Uradni list RS, št. 25/96), s
katerim je razpisal samo referendum na zahtevo 35 poslancev in s tem diskriminiral druge vlagatelje zahtev za razpis
referenduma, ni imel nobenih pomislekov glede vpliva referenduma na legitimnost volitev in je določil dan razpisa
referenduma v skladu z ZRLI. V navedenem primeru so
poslanci vložili zahtevo dne 17. 4. 1996, Državni zbor je
sprejel odlok dne 14. 5. 1996, objavljen je bil dne 16. 5.
1996, kot dan razpisa pa določen 23. 5. 1996, to je devet dni
po sprejetju akta o razpisu referenduma oziroma sedem dni
po njegovi objavi v Uradnem listu RS.
8. Utemeljitev, ki jo za odložitev dneva razpisa referenduma navaja Državni zbor na prvem mestu, ne predstavlja
razlogov tehnične oziroma instrumentalne narave. Ti razlogi
pridejo v poštev izjemoma, kadar bi določitev dneva razpisa
znotraj petnajstdnevnega roka po objavi akta o razpisu privedla do položaja, v katerem bi izvedba referenduma padla
na dan, ko bi bila udeležba na referendumu onemogočena ali
otežena večjemu številu volilcev. Ustavno sodišče je kot
takšen razlog v obrazložitvi odločbe v zadevi U-I-279/96
primeroma navedlo počitnice (torej npr. mesec avgust). V
primeru hkratne izvedbe referenduma in volitev pa ne gre za
takšen ali temu podoben razlog, saj sovpadanje datuma izvedbe referenduma in volitev ne otežuje glasovanja na referendumu.
9. Utemeljevanje odlaganja izvedbe referenduma na
čas, ki presega zakonsko dopustne roke, z mešanjem volilne
in referendumske kampanje, prav tako temelji na politični
oceni oportunosti rešitve, ki bi privedla do takšnega položaja, saj prepletanje referendumske in volilne kampanje v ničemer ne ogroža volilne pravice.
10. Utemeljitev, da je potreben pred izvedbo referenduma daljši čas zaradi nujnosti zapolnitve pravne praznine
glede načina glasovanja in ugotavljanja izidov, je brezpredmetna, saj je ustavno sodišče v svoji odločbi v zadevi U-I201/96 ugotovilo, kakšna razlaga določb ZRLI o načinu
glasovanja, ugotavljanja izidov in vezanosti Državnega zbora na izid referenduma je v skladu z ustavo, kadar gre za več
referendumov o izključujočih se vprašanjih. Poleg tega je
Državni zbor na seji dne 1. oktobra 1996 sprejel zakon o
načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni list RS, št. 57/96), s
katerim so urejena prav ta vprašanja.
11. Ustavno sodišče je moralo v obravnavani zadevi
odgovoriti na vprašanje, ali določbe ZRLI o dnevu razpisa
referenduma vsebujejo pooblastilo za odlaganje dneva izvedbe referenduma zaradi razlogov, s katerimi to odlaganje
utemeljuje Državni zbor (mešanje referendumske in volilne
kampanje, mešanje glasovanja). S teleološko in sistematično
razlago zakona je prišlo do odgovora, da tega pooblastila
ZRLI ne vsebuje.
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12. 3. in 4. točka OdRZRV sta iz navedenih razlogov v
neskladju s 30. členom v zvezi z 19. in 33. členom ZRLI.
13. Ustavno sodišče lahko v skladu s prvim odstavkom
45. člena ZUstS nezakonit podzakonski predpis razveljavi
ali odpravi. V obravnavanem primeru bi to pomenilo odpravo ali razveljavitev 3. in 4. točke OdRZRV. Vendar z odpravo ali razveljavitvijo ne bi nastalo zakonito stanje, ampak
stanje, ko dan razpisa referenduma sploh ne bi bil določen,
kar bi pomenilo še hujšo kršitev zakona od obstoječe. Veljavni OdRZRV kljub nezakonitosti zagotavlja, da bo referendum izveden še v letošnjem letu.
Tudi če bi ustavno sodišče takoj po prejemu odgovora
Državnega zbora na pobudo odločilo o zadevi in ocenilo, da
ima na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) pooblastilo, da samo določi dan razpisa referenduma, bi bil s tem dosežen premik dneva izvedbe referenduma
na zgodnejši čas za največ štiri tedne. Za uresničevanje
določb 3., 44. in 90. člena ustave pa takšen premik v času, ko
je že nekaj časa jasno, da referendum ne more vplivati na
spremembo zakona o volitvah v Državni zbor pred razpisom
teh volitev, ne bi imel nobenega pomena.
Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče v tem primeru
uporabilo institut ugotovitvene odločbe iz prvega odstavka
48. člena ZUstS. Kljub nezakonitosti tretja in četrta točka
OdRZRV v celoti ostajata v veljavi.
14. Na podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS je
ustavno sodišče pooblaščeno, da v primeru ugotovitvene
odločbe naloži organu, ki je izdal protiustaven oziroma nezakonit akt, da ugotovljeno protiustavnost ali nezakonitost v
določenem roku odpravi.
V obravnavani zadevi pa ugotovljene nezakonitosti
sploh ni mogoče odpraviti. Zaradi potez, ki jih je napravil
Državni zbor, in glede na to, da nezakonite določbe
OdRZRV ni mogoče odpraviti z učinkom za nazaj, sploh ni
več mogoče določiti dneva razpisa referenduma v skladu z
zakonom. Roki iz ZRLI so namreč začeli teči z dnem, ko je
bila Državnemu zboru vročena odločba ustavnega sodišča v
zadevi U-I-265/96. Rok, do katerega bi bilo mogoče v skladu z zakonom določiti dan razpisa referenduma, je že iztekel.
Predstava, da začne ta rok teči znova vsakič po morebitni
razveljavitvi odloka o razpisu referenduma, je napačna, saj
bi pomenila, da lahko Državni zbor s ponavljanjem kršitve
zakona doseže, da bo na koncu “zakonito” določil dan razpisa referenduma, ki bo poljubno oddaljen od dneva, ko je
Državni zbor prejel zahtevo za razpis referenduma oziroma
odločbo ustavnega sodišča o ustavnosti referendumskega
vprašanja.
Naložitev odprave nezakonitosti v obravnavanem primeru torej ne bi imela nikakršnega pomena. Celo če bi
ustavno sodišče o pobudi odločilo takoj po prejemu odgovora Državnega zbora in določilo za odpravo nezakonitosti
OdRZRV najkrajši rok (upoštevaje, da mora biti ta rok razumen) in četudi bi Državni zbor v celoti spoštoval odločbo in
nemudoma sprejel novelo OdRZRV, v kateri bi določil za
dan razpisa referenduma dan v okviru petnajst dni po objavi
OdRZRV, to ne bi pomenilo odprave nezakonitosti, referendum pa bi se izvedel kvečjemu dva do štiri tedne prej, kar bi
imelo za uresničevanje določb 3., 44. in 90. člena ustave
minimalen pomen. Glede na dan sprejema te odločbe
(7. november 1996) pa bi bila uporaba pooblastila iz drugega
odstavka 48. člena ZUstS sploh nesmiselna. Ustavno sodišče
zato pooblastila iz drugega odstavka 48. člena ZUstS ni
uporabilo.
15. Slovenija je pravna država. Njen ustavni sistem
temelji na delitvi oblasti. Organi zakonodajne, izvršilne
in sodne veje oblasti v okviru svojih pristojnosti izvajajo
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funkcije državne oblasti, pri čemer je med njimi vzpostavljen sistem mehanizmov medsebojnega nadzora in omejevanja. Ustavno sodišče ima v sistemu delitve oblasti vlogo varuha ustavnosti in zakonitosti, in sicer v razmerju do
vseh drugih državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. ZUstS v tretjem odstavku 1. člena določa, da so odločbe ustavnega sodišča
obvezne.
V prvem postopku za oceno zakonitosti OdRZRV je
ustavno sodišče razveljavilo nezakonito določbo tega akta in
v obrazložitvi odločbe pojasnilo, kakšna je pravilna razlaga
določb ZRLI o dnevu razpisa referenduma, ni pa moglo
samo določiti dneva razpisa. Državni zbor je sprejel novelo
OdRZRV, ki je v nasprotju s stališčem, izraženim v odločbi
ustavnega sodišča, in tako poleg določb ZRLI kršil tudi tretji
odstavek 1. člena ZUstS. Ustavno sodišče ocenjuje, da je
Državni zbor z neupoštevanjem vsebine odločbe ogrozil ravnovesje v ustavnem sistemu, ki temelji na spoštovanju z
ustavo in zakoni določenih medsebojnih razmerjih organov
oblasti.
C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 48. člena ZUstS 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 s šestimi glasovi proti trem. Proti so
glasovali sodniki Krivic, Šinkovec in Ude. Pritrdilno ločeno
mnenje so dali sodniki Jambrek, Jerovšek in Testen, odklonilno pa sodnika Ude in Krivic.
Št. U-I-304/96
Ljubljana, dne 7. novembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

3742.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Marjetice Nosan iz Celja, na seji
dne 14. novembra 1996
o d l o č i l o:
1. Določbe 10. člena zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 71/93 in št. 7/95) so v neskladju z ustavo, kolikor ne
izvzemajo v celoti od obdavčenja tistih zneskov, ki jih roditelj mora nameniti preživljanju svojega otroka, da bi bil letemu zagotovljen življenjski minimum.
2. Državni zbor mora to neskladnost odpraviti najkasneje v enem letu od objave te odločbe v Uradnem
listu RS.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnica je vložila pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 10. člena zakona o dohodnini, ki sicer
določa, da se zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane,
prizna posebna olajšava, ta olajšava pa je po njenem tako
majhna, da zajame le manjši del stroškov preživljanja nepre-
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skrbljenega otroka. Pobudnica opozarja na mnogo višje stroške, ki jih država prizna in plačuje za rejo otrok, kar po
njenem nasprotuje ustavnemu načelu enakosti. Ureditev v
izpodbijanem členu po njenem mnenju nasprotuje tudi določbam ustave o pravicah in dolžnostih staršev (54. člen),
ker niso deležni olajšave v višini potrebnih stroškov za preživljanje svojih otrok, in o pravicah otrok (56. člen), ker naj
bi otroci, ki so pri starših, potrebovali za preživljanje mnogo
manj od otrok v reji.
2. Nasprotni udeleženec meni, da država z že uzakonjeno olajšavo posredno financira del stroškov za oskrbo otrok,
medtem ko so stroški rejništva neposredni izdatki države in
zato neobdavčeni. Opozarja še na neobdavčeni del dohodka
po 7. členu zakona o dohodnini.
3. Ministrstvo za finance, posebej pozvano, poleg tega
navaja, da ni mogoče upoštevati dejanskih stroškov vzdrževanja otrok, ker bi bilo tedaj treba natančno določiti, kaj
šteje med nujne stroške vzdrževanja, to pa bi povzročilo
vrsto vprašanj, poleg tega pa je višina dejanskih stroškov, ki
jih ima zavezanec z vzdrževanjem otrok, lahko zelo različna.
B)
4. V skladu s tradicionalnim in globoko zakoreninjenim razumevanjem vloge starševstva in družine sodi – ob
vsem drugem – tudi materialna plat odgovornosti za otrokovo zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za
samostojno življenje in delo med vsebine roditeljske pravice. Ta pravica in dolžnost staršev je hkrati pravica otrok
nasproti staršem. Pravni red in družbeni sistem varuje in
vzpodbuja, po potrebi tudi s silo zagotavlja izpolnjevanje
roditeljske pravice in dolžnosti, še posebej tudi njene gmotne plati. Pri tem so mu prvo merilo upravičeni otrokovi
interesi, hkrati z njimi pa varuje prvinski interes družbe za
samoohranitev. Tudi ta, družbeni interes, ima seveda svojo
tvarno plat: kadar in kolikor ni mogoče preživljanje otroka v
okviru roditeljskih dolžnosti, nadomesti roditelje država.
5. Ustava Republike Slovenije določa, da imajo starši
pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje
otroke (54. člen ustave). Predvsem pri vzdrževanju, čeprav
ne samo pri njem, gre poudarjeno tudi za dolžnost, vlagati v
korist otrok gmotna sredstva.
6. Roditelj, ki zanemarja mladoletno osebo, za katero
mora skrbeti, tako da hudo krši svoje dolžnosti skrbi in
vzgoje, zagreši kaznivo dejanje (201. člen kazenskega zakonika). Tako zanemarjanje je lahko tudi opustitev gmotne
skrbi za otroka.
7. Ker pa družba breme vzdrževanja otrok prepušča in
celo nalaga v prvi vrsti in pretežno roditeljem, jim je s svoje
strani dolžna skrb in pomoč. Že splošna deklaracija o človekovih pravicah (Generalna skupščina OZN, 10/12-1948) ugotavlja, da sta materinstvo in otroštvo upravičena do posebne
pomoči in skrbi. Članice mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Jugoslavija ga je ratificirala 1971) med drugim priznavajo, da “mora biti družina…
deležna čim širšega varstva in pomoči, zlasti… tisti čas,
dokler je ona odgovorna za preživljanje in vzgojo otrok, za
katere skrbi”. V skladu s tem določa Ustava Republike Slovenije, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo,
otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere
(tretji odstavek 53. člena ustave), da država zagotavlja …
razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstvo
svojih otrok (drugi odstavek 55. člena) in da uživajo otroci
posebno varstvo in skrb (prvi odstavek 56. člena ustave).
8. Nezdružljivo je z omenjenimi ustavnimi določbami, a tudi z načelom o Sloveniji kot socialni državi, če
zakon terja, naj roditelj tudi od tistih svojih sredstev, ki jih
mora namenjati preživljanju otrok, da bi jim bil zagotovljen življenjski minimum, hkrati prispeva še za skupne
državne potrebe.
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9. Prav to pa se pri izpolnjevanju zakona o dohodnini
zgodi. Zakon upošteva roditeljevo dolžnost preživljanja tako, da prizna (10. člen) davčnemu zavezancu posebno olajšavo za vsakega preživljanca. Olajšava pa nikakor ni tolikšna, da bi iz obdavčenja izvzela vsaj tisti znesek, ki ga
zavezanec mora vložiti v preživljanje svojega otroka, da bi
mu (so)zagotovil eksistenčni minimum. Iz gradiv Državnega
zbora ob sprejemanju zakona o dohodnini in njegovih sprememb, tudi iz odgovorov Državnega zbora kot nasprotnega
udeleženca v tej zadevi, jasno izhaja, da to niti ni bil zakonodajalčev namen ne pri oblikovanju izpodbijanega člena ne
kako drugače.
10. Zato in v tej meri je zakon o dohodnini v neskladju
z ustavo in ga bo treba z njo uskladiti.
11. Ne bo mogoče izvzeti iz obdavčenja z dohodnino
vseh izdatkov, ki jih je imel kateri od roditeljev z otrokom,
saj bi to lahko bilo v večji meri neupravičeno, ne bi se dalo
nadzorovati in bi vodilo v izmikanje prispevanju za skupne
potrebe. Zakonodajalčeva stvar je, da izbere vsebinsko sprejemljivo pa hkrati racionalno metodo ugotavljanja primerne višine olajšave iz 10. člena zakona ali da se morda
odloči za drugačno pot ugotavljanja in upoštevanja nujnih
roditeljskih stroškov. Da bi zakon v tem delu ne bil v
neskladju z ustavo, pa bo moral zakonodajalec izhajati iz
stališča, da sredstva, ki jih roditelj – davčni zavezanec
mora nameniti preživljanju svojega otroka, da bi mu bil
zagotovljen življenjski minimum, ne smejo biti obdavčena,
in bo moral to stališče v zakonskem besedilu tudi razvidno
izpeljati.
12. Določbe 7. člena zakona o dohodnini ni mogoče
šteti za del uresničevanja tega načela. Ta določba namreč
pušča del dohodka neobdavčen vsem davčnim zavezancem,
z njo torej zakonodajalec generalno, za vse enako, uravnava
mero privitosti davčnega vijaka. Če bi to mero neobdavčenja
upoštevali pri neobdavčenju nujnih preživninskih stroškov,
bi to pomenilo kršitev ustavnega načela, da so pred zakonom
vsi enaki (drugi odstavek 14. člena ustave), saj bi tisti, ki
morajo preživljati, za razliko od vseh drugih davčnih zavezancev ne bili deležni ugodnosti iz 7. člena zakona o dohodnini.
13. Zakonodajalec bo pri ugotavljanju eksistenčnega
minimuma, ki ga morajo zagotoviti starši, upravičeno upošteval dopolnilne prejemke družine za delno pokrivanje stroškov pri vzdrževanju otroka, ki jih zagotavlja država in so
zdaj uzakonjeni z zakonom o družinskih prejemkih (Uradni
list RS, št. 65/93), saj po svoji namembnosti sodijo v okvir
otrokovega eksistenčnega minimuma. Ne bo pa pri tem mogoče upoštevati tudi vseh drugih družbenih vlaganj, ki vplivajo na položaj in možnosti otrok, h katerim pa prispevajo
vsi davkoplačevalci, in ki niso sestavine otrokovega eksistenčnega minimuma ter nanj neposredno ne vplivajo.
14. Ni mogoče pritrditi pomislekom nasprotnega udeleženca, da bi se te uskladitve ne dalo pravno tehnično zadovoljivo izpeljati; že ugotavljanje zajamčene plače ali stroškov
za rejo otroka dokazuje nasprotno. Ker pa je reja bistveno
drugačen institut od roditeljstva oziroma družine, tudi ne
more držati stališče – in predlog – pobudnice, da bi morali
pri reševanju obravnavanega vprašanja obe kategoriji povsem izenačiti.
15. Po vsem obrazloženem izpodbijana določba ni v
neskladju z ustavo s tistim, kar določa, to je z olajšavo,
temveč je v neskladju z ustavo zato, ker ne določa nadaljnjega celovitega izvzemanja nujnih preživninskih stroškov od
obdavčenja. Zato ustavno sodišče v skladu z 48. členom
zakona o ustavnem sodišču Slovenije neskladnost z ustavo
ugotavlja in nalaga zakonodajalcu odpravo te neskladnosti v
roku enega leta.
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C)
16. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
48. člena ZUstS 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 in
dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti
enemu; proti je glasoval sodnik Jerovšek.
Št. U-I-19/94
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

3743.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Združenja lastnikov razlaščenega premoženja, Ljubljana, na seji dne 14. novembra 1996
o d l o č i l o:
Ni v neskladju z ustavo, da zakon o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 in 15/94 – odl. US, 57/94, 14/
95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. raz., 73/95 – odl. US, 9/96
– odl. US, 39/96 – odl. US in 44/96 – odl. US) ne določa:
– da se premoženje, glede katerega obstaja dolžnost
vračanja po zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št.
27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 –
odl. US), izvzame iz premoženja, ki se v skladu s 100.
členom zakona o lokalni samoupravi deli med občine, nastale na območju nekdanje občine – družbenopolitične skupnosti, in
– da je zavezanec za denacionalizacijo nepremičnine
občina, na katere območju nepremičnina leži.
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tva) in 33. člena ustave (pravica do zasebne lastnine in
dedovanja). Predlagajo, da ustavno sodišče ugotovi, da je
ZLS v neskladju z ustavo zaradi pravne praznine, in da na
podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
nastalo pravno praznino začasno zapolni tako, da določi, da
je zavezanec za vračilo nepremičnine občina, na katere območju leži nepremičnina, ki je predmet vračanja v naravi, in
da nacionalizirane nepremičnine, za katere se zahteva vrnitev v naravi, ne morejo biti predmet delitvene bilance med
občinami.
2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: sekretariat) v odgovoru na pobudo navaja, da po njegovem mnenju pobuda ni utemeljena.
Navaja, da so nove občine, ki so nastale na območju starih,
premoženjskopravne naslednice bivših občin, pri čemer mora zaradi enakopravnega položaja novih občin nasledstvo
zajemati tako aktiva kot pasiva (bremena) bivše občine. Meni, da je kriterij delitve nepremičnega premoženja, ki ga je
občina pridobila z nacionalizacijo, razlastitvijo, darilom ali
dediščino, lega nepremičnine, in da je občina, ki je pridobila
nepremičnino, ki je predmet denacionalizacijskega postopka, stranka v tem postopku. V aktu o premoženjski delitveni
bilanci pa naj bi bilo potrebno – meni sekretariat – opredeliti
sorazmerni delež bremena, ki naj ga prevzamejo ostale občine, ki so do konca leta 1994 nastale na območju bivše
občine, ki bi sicer bila denacionalizacijski zavezanec.
Sekretariat meni tudi, da drugi odstavek 40. člena
ZUstS ne more biti podlaga za to, da bi ustavno sodišče začasno
zapolnilo pravno praznino, katere obstoj zatrjuje pobudnik.
B) – I.
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da vsakdo, ki izkaže svoj pravni interes. Pravni interes je
podan, če izpodbijani predpis posega v pravice, pravne koristi ali pravni položaj pobudnika. Čeprav izpodbijane zakonske določbe ne posegajo v pravice, pravne koristi oziroma
pravni položaj združenja kot pravne osebe, je ustavno sodišče priznalo združenju pravni interes, ker je bilo ustanovljeno samo z namenom uveljavljanja interesov oziroma pravic
svojih članov – razlaščencev.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik (Združenje lastnikov razlaščenega premoženja – v nadaljevanju: združenje) zatrjuje, da je zakon o
lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) v neskladju z ustavo, ker ne rešuje pravnih vprašanj v zvezi s premoženjem,
glede katerega obstaja dolžnost vrnitve na podlagi zakona o
denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen). Pobudnik navaja,
da zakonodajalec ni določil, kdo je pravni naslednik nekdanjega titularja družbene lastnine, ki je bila v upravljanju
občin kot družbenopolitičnih skupnosti. Zatrjujejo, da ni
določeno, kateri pravni subjekt stopi na mesto zavezanca za
vrnitev nepremičnine v naravi. Tako naj ne bi bilo jasno, ali
je zavezanec občina, na območju katere se nahaja razlaščena
nepremičnina, ali pa so sozavezanci vse občine, ki so nastale
iz nekdanje večje občine. Navajajo, da zaradi tega v praksi v
postopkih nastajajo številni problemi. Menijo tudi, da bi bil
moral zakonodajalec po analogiji z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93,
31/93, 32/94 – odl. US in 1/96 – v nadaljevanju: ZLPP)
zavarovati zahtevke za vračanje premoženja in določiti, da
premoženje, glede katerega obstaja obveznost vračanja, ne
bi smelo postati predmet premoženjske bilance. Pobudnik
zatrjuje kršitev 2. člena (načela pravne države), 22. člena
(enako varstvo pravic), 23. člena (pravica do sodnega vars-

B) – II.
4. ZDen je uredil zavarovanje denacionalizacijskih zahtevkov do dokončnosti oziroma izvršljivosti odločbe o denacionalizaciji tako, da je v 88. členu določil prepoved razpolaganja z nepremičninami oziroma s premoženjem, glede
katerega obstaja dolžnost vrnitve. Ta določba je prenehala
veljati 30 dni po preteku roka za vlaganje zahtev za denacionalizacijo iz prvega odstavka 64. člena ZDen, razen za nepremičnine oziroma premoženje, za katero je bila vložena
zahteva za denacionalizacijo. Dodatno zavarovanje zahtevkov je mogoče doseči tudi z začasno odredbo po 68. členu
ZDen, s katero lahko organ, ki odloča o denacionalizaciji na
prvi stopnji, zaradi zavarovanja zahtev ali iz drugih tehtnih
razlogov odredi začasno prepoved razpolaganja z nepremičninami, delnega oziroma popolnega kapitalskega preoblikovanja podjetij in drugih gospodarskih subjektov ali odredi
prenos nepremičnine v začasno uporabo upravičencu. ZLPP
pa je uredil zavarovanje denacionalizacijskih zahtevkov glede premoženja oziroma podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo po tem zakonu. Upravičenci so lahko do 7. junija 1993
vložili predlog za izdajo začasne odredbe, s katero je pristojni organ lahko odredil prepoved razpolaganja s stvarmi oziroma prenos delnic na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
5. Z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94) je v Sloveniji nastala
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mreža novih občin kot temeljnih samoupravnih lokalnih
skupnosti. Nekatere nove občine so ostale v primerjavi s
starimi občinami teritorialno nespremenjene, večinoma pa je
prišlo do teritorialnih sprememb. Na območju nekdanjih občin so nastale nove občine, ki so pravne naslednice starih.
ZLS je določil v prvem odstavku 100. člena, da morajo
občine do 30. septembra 1995 urediti medsebojna premoženjskopravna razmerja. V drugem odstavku istega člena so
določena merila za delitev premoženja, v tretjem in četrtem
odstavku pa je urejen postopek v primeru, da pride do spora
glede delitve. Navedene zakonske določbe ne določajo nobenih izjem – delitev torej zajame vse premoženje, zajeto v
bilancah nekdanjih občin.
6. Čeprav ZLS ne vsebuje izrecnih določb o pravnem
nasledstvu in o spremembah pravne narave pravice na stvareh v družbeni lasti in v uporabi nekdanjih občin po nastanku
novih občin, je mogoče iz 100. člena v zvezi s prvim odstavkom 51. člena ZLS razbrati, da se je pravna narava tega
premoženja spremenila. Iz družbene lastnine, na kateri so
imele občine pravico uporabe, je nastala javna (občinska)
lastnina. Glede velikega dela premoženja je do te spremembe prišlo že pred tem – npr. z uveljavitvijo zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
7. Do pogodbene ureditve premoženjsko-pravnih razmerij oziroma do odločitve arbitraže ali sodbe vrhovnega
sodišča v upravnem sporu je vse premoženje nekdanjih občin postalo lastnina novih občin, ki so nastale na območju
starih. Po drugem odstavku 18. člena zakona o temeljih
lastninskopravnih razmerij (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/
90, Uradni list RS, št. 4/91 – v nadaljevanju: ZTLR), ki se na
podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) uporablja kot slovenski
predpis, je lastnina več oseb na nerazdeljeni stvari, kadar se
dajo njihovi deli določiti, vendar niso vnaprej določeni, skupna lastnina. ZTLR ne določa načina razpolaganja s skupno
lastnino. Posamezni zakoni, ki urejajo pravna razmerja v
zvezi s skupno lastnino (zakon o dedovanju – v nadaljevanju: ZD, zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – v
nadaljevanju: ZZZDR), določajo, da s skupno lastnino lastniki razpolagajo skupno in sporazumno (prvi odstavek 52.
člena ZZZDR) oziroma skupno (prvi odstavek 145. člena
ZD). Upoštevaje analogijo z navedenimi določbami, ki urejajo primere skupne lastnine, in upoštevaje pravno naravo
skupne lastnine (lastnine več subjektov na isti stvari, kjer
idealni deleži niso določeni, so pa določljivi), občine – pravne naslednice nekdanje občine razpolagajo s skupnim premoženjem sporazumno.
8. Pogodbena delitev premoženja med novimi občinami pomeni D. Člena 100 ZLS in 88 ZDen sta torej v koliziji,
saj prvi določa obveznost občin, da si razdelijo vse premoženje nekdanje občine, drugi pa določa prepoved razpolaganja
za premoženje, glede katerega obstaja dolžnost vračanja.
Zato je najprej potrebno z razlagalnimi pravili pravne znanosti ugotoviti, katera izmed teh dveh določb velja za občinsko
premoženje, glede katerega obstaja dolžnost vračanja. ZLS
je novejši predpis in zato po načelu “lex posterior derogat
legi priori” razveljavlja prejšnje zakonske določbe, ki so z
njim v nasprotju. Po drugi strani pa ZDen ureja vprašanja v
zvezi s specifično kategorijo premoženja in je zato v razmerju do ZLS lex specialis. Kadar pride do nasprotja med obema
razlagalnima praviloma sistematične razlage prava, je potrebno upoštevati namen predpisa oziroma teleološko razlago. Namen 88. člena ZDen je v tem, da se do dokončne
odločitve o zahtevku ne poslabšuje pravni položaj upravičenca do denacionalizacije. Namen ZLS pa je urediti premoženjska razmerja med občinami. Za ugotovitev, katera izmed
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nasprotujočih si določb velja za sporno kategorijo premoženja, je bistveno vprašanje, ali se z delitvijo premoženja,
glede katerega obstaja (verjetna) dolžnost vrnitve, položaj
upravičenca poslabša. Z delitvijo se vzpostavi na stvari lastninska pravica ene občine ali solastninska pravica dveh ali
več občin. V prvem primeru je upravičenec celo v nekoliko
boljšem dejanskem položaju, saj je zavezanec za vrnitev
stvari en sam, kar lahko olajša potek postopka. V drugem
primeru pa je položaj upravičenca podoben kot v času, ko
premoženje še ni bilo razdeljeno. Ker uporaba določbe 88.
člena ZDen o prepovedi razpolaganja v primeru občinskega
premoženja ne bi v ničemer prispevala k doseganju namena,
zaradi katerega je bila sprejeta, teleološka razlaga ne narekuje njene uporabe. Člen 100 ZLS se torej uporablja za vse
premoženje nekdanjih občin, vključno s tistim, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve. Prepoved razpolaganja, ki bi
poslabšalo pravni položaj upravičencev (npr. pravni posli, s
katerimi ali na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica
na zasebnopravne subjekte), pa glede tega premoženja velja,
saj je 100. člen ZLS ne razveljavlja.
Če bi bilo zatrjevanje pobudnika, da se zaradi delitve
občinskega premoženja poslabša pravni položaj upravičencev, utemeljeno, bi bilo torej mogoče ta problem rešiti z
razlago ZDen in ZLS. Če bi delitev premoženja v posameznem primeru poslabšala upravičenčev pravni položaj, bi se
namreč izmed obeh nasprotujočih si določb uporabljala
določba 88. člena ZDen.
B) – III.
9. Pobudnik navaja, da so upravičenci do denacionalizacije občinskega premoženja diskriminirani glede na druge upravičence, kakor tudi, da je tem upravičencem zaradi
izpodbijane pravne praznine kršena pravica do enakega
varstva pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (22. člen ustave), pravica do sodnega varstva
(23. člen ustave), pravica do pritožbe oziroma drugega
pravnega sredstva (25. člen ustave) in lastninska pravica
(33. člen ustave). Kršeno naj bi bilo tudi načelo zaupanja v
pravo, ki je eno izmed načel pravne države (2. člen ustave).
Pobudnik meni, da bi bile te kršitve lahko odpravljene le s
prepovedjo delitve spornega premoženja in z določitvijo,
da je zavezanec za vračilo občina, na katere območju leži
nepremičnina.
Že v 8. točki te obrazložitve je bilo pojasnjeno, da sama
delitev premoženja ne poslabša pravnega položaja upravičenca do denacionalizacije. Če bi bilo drugače, bi teleološka
razlaga 88. člena ZDen zajela tudi prepoved pogodbene delitve premoženja med občinami.
10. Drugi del trditev o neustavni pravni praznini v ZLS
se nanaša na zatrjevano nejasnost glede vprašanja, ali je
denacionalizacijski zavezanec občina, kjer nepremičnina leži, ali so to vse nove občine na območju stare. Do razdelitve
premoženja so občine, ki so nastale na območju stare občine,
skupne lastnice premoženja stare občine. V denacionalizacijskem postopku glede tega premoženja so sozavezanke za
vrnitev, tako da imajo vse položaj stranke v postopku. Pravne praznine, katere obstoj zatrjuje pobudnik, torej ni. Organi, ki vodijo denacionalizacijske postopke, so dolžni upoštevati, da imajo v teh postopkih do delitve premoženja položaj
stranke vse občine – pravne naslednice. Vse te občine so
skupne lastnice premoženja, ki se vrača, zato morajo imeti
možnost v postopkih zavarovati svoje pravice.
11. Ustavno sodišče je presodilo tudi, ali lahko dejstvo,
da se v denacionalizacijskih postopkih namesto enega zavezanca pojavi več zavezancev, ogrozi pravice denacionalizacijskih upravičencev.
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Zgolj zaradi tega, ker namesto ene nasprotne stranke
(oziroma stranke s nasprotujočim interesom) nastopa v postopku več takšnih strank, ni mogoče govoriti o poslabšanju
pravnega položaja upravičencev. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 – v nadaljevanju:
ZUP), ki se na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije smiselno uporablja v Sloveniji, vsebuje
določbe, ki omogočajo racionalen potek postopka in zaščito
pravic stranke tudi v takšnih primerih. Četrti odstavek 156.
člena tega zakona npr. določa, da se lahko ustna obravnava
opravi tudi brez navzočnosti pasivne stranke, če se ta ne
udeleži ustne obravnave, čeprav je bila v redu vabljena. Tudi
tretji odstavek 65. člena ZDen določa prekluzivni rok, v
katerem lahko stranka predlaga spremembo oziroma dopolnitev poročila, ki ga pripravi denacionalizacijska komisija.
Podobne kavtele v prid racionalnemu poteku postopka vsebuje tudi zakon o pravdnem postopku, ki se v Sloveniji prav
tako uporablja na podlagi 4. člena UZITUL, na primer v 295.
(oprava obravnave kljub temu, da toženec ni prisoten) in
332. členu (sodba zaradi izostanka).
Poleg navedenega je seveda možno, da vse občine –
pravne naslednice pooblastijo za opravljanje dejanj v upravnem ali pravdnem postopku isto osebo (npr. župana občine,
na območju katere nepremičnina leži, osebo, zaposleno v
upravi te občine, odvetnika ipd.). ZUP v 56. členu ureja tudi
institut skupnega predstavnika – sosporniki v upravnem postopku lahko določijo, da eden izmed njih (v obravnavanem
primeru npr. občina, na katere območju nepremičnina leži)
nastopa kot njihov skupni predstavnik.
Položaj, ko v vlogi denacionalizacijskih zavezancev
nastopa več strank (občin), torej ne ogroža pravic denacionalizacijskih upravičencev. Zakonska ureditev, ki ustvarja takšen položaj, ni v nasprotju z določbami 2., 22., 23. in 33.
člena ustave.
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki
mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec,
dr. Lovro Šturm, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. U-I-75/96
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

3744.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Združenja mobiliziranih Gorenjcev
v redno nemško vojsko v času 1941–1945, Kranj, na seji dne
14. novembra 1996
o d l o č i l o:
1. Določbe 8., 16. in 22. člena zakona o žrtvah vojnega
nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96 in 44/96) niso v
neskladju z ustavo.
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2. Ni v skladu z ustavo zakonska ureditev pokojninskega zavarovanja, kolikor ne ureja posebnega varstva (posebnih pravic) prisilnih mobilizirancev tako, da bi jim bila omogočena odprava posledic, nastalih zaradi odvzema dejansko
pridobljene pokojninske dobe.
3. Ni v skladu z ustavo, da zakonodajalec ni uredil
pogojev in postopka za uveljavljanje pravice žrtev vojnega
nasilja do povrnitve vojne škode (s posebnim zakonom).
4. Zakonodajalec je dolžan protiustavnost, navedeno v
2. in 3. točki izreka, odpraviti v šestih mesecih po objavi te
odločbe v Uradnem listu.
Obrazložitev
A)
1. Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško
vojsko v času 1941–1945 (v nadaljevanju: združenje mobilizirancev) je predlagalo presojo ustavnosti dejstva, da zakonsko še vedno ni urejen položaj prisilnih mobilizirancev v
redno nemško vojsko, ki so bili ves čas od 1945 do 1991 v
neenakopravnem položaju oziroma zapostavljeni v primerjavi z drugimi žrtvami vojne. V pobudi navaja:
– da je po njegovem mnenju nesprejem zakonskih in
podzakonskih aktov na področju pokojninskega, invalidskega oziroma socialnega zavarovanja, ki bi uredili položaj
mobilizirancev kot žrtev vojnega nasilja, v neskladju s 1., 2.,
3., 5., 8., 14., 15., 26., 30., 50., 51., 52. in 153. členom
ustave,
– da naj bi bilo v nasprotju z ustavo neenakopravno
obravnavanje mobilizirancev v nemško vojsko v primerjavi
z drugimi žrtvami vojnega nasilja in še posebej v primerjavi
z mobiliziranci v italijansko vojsko, katerih položaj in pravice so urejeni,
– da bi bilo zakonodajo o pokojninskem, invalidskem
oziroma socialnem zavarovanju treba uskladiti z obveznostmi iz podpisanega sporazuma z Zvezno republiko Nemčijo v
letu 1956, oziroma ustrezno urediti pravice mobilizirancev z
Nemčijo, česar bivša SFRJ ni storila (odškodnine, rente,
ipd.),
– da bi bilo pokojninsko-invalidsko zakonodajo treba
ustrezno dopolniti in uskladiti s spremembami, ki izhajajo iz
črtanja drugega odstavka 263. člena KZ SFRJ z ustavnim
zakonom o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za
izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi (Uradni list
RS, št. 4/91). S tem so v Sloveniji prenehale veljati določbe
pokojninske zakonodaje iz leta 1964, po katerih je bila mobilizirancem odvzeta pokojninska doba, dosežena v letih
1941–1945 (pred mobilizacijo oziroma po njej).
2. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 6. aprila 1995
sprejelo pobudo in začelo postopek za oceno ustavnosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Presodilo
naj bi, ali je “zakonska neurejenost” pravic mobilizirancev
na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja
skladna z ustavo in s sklenjenimi mednarodnimi pogodbami.
3. V oktobru 1995 je bil sprejet zakon o žrtvah vojnega
nasilja (Uradni list RS, št. 63/95 – v nadaljevanju: ZZVN), ki
je status žrtev vojnega nasilja in določene pravice iz tega
naslova priznal tudi prisilnim mobilizirancem. Na poziv sodišča je Združenje mobilizirancev sporočilo, da kljub temu
še vztraja pri pobudi in jo razširja na ZZVN, ker da ta ni
odpravil vseh posledic prejšnje neustavne zakonske (ne)ureditve. ZZVN naj tudi ne bi obravnaval mobilizirancev nepristransko in enakopravno v primerjavi z drugimi žrtvami
vojnega nasilja. ZZVN oziroma njegove posamezne določbe
(8., 13., 15., 16., 22. in 28. člena) naj mobilizirancem ne bi
zagotavljale pravice do odprave posledic kršitve človekovih
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pravic in temeljnih svoboščin enako kot vsem drugim žrtvam vojnega nasilja. Posebej naj jim ne bi zagotavljale
pravice do povračila škode oziroma do odškodnine, kar naj
bi posegalo tudi v njihovo pravico do socialne varnosti in
pravico do posebnega zakonskega varstva. Zato naj bi bil
ZZVN v neskladju s 14., 15., 22., 26., 30. in 50. členom
ustave.
4. Državni zbor v odgovoru na pobudo (poslanem še
pred njeno dopolnitvijo in razširitvijo na ZZVN) navaja, da
je tudi po njegovem mnenju predlog, naj se pravno uredijo
položaj in pravice prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko,
utemeljen. V večini primerov je šlo za nasilne ukrepe okupatorja, ki so bili v nasprotju z mednarodnim pravom. Zato naj
bi se tudi položaj in pravice mobilizirancev uredili v posebnem zakonu, tako kot za druge žrtve vojnega nasilja. Za
ureditev v posebnem zakonu govori tudi okoliščina, da se
posebno varstvo po tretjem odstavku 50. člena ustave ne
more omejevati zgolj na pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, temveč mora obsegati tudi nekatere druge pravice, zlasti pravico do zdravstvenega varstva.
B)
5. Ustavno sodišče je sprejelo tudi pobudo Združenja
mobilizirancev za oceno izpodbijanih določb ZZVN in glede
na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) v tem delu takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami.
I. PRIZNANJE STATUSA ŽRTVE VOJNEGA NASILJA
6. Po določbi tretjega odstavka 50. člena ustave je žrtvam vojnega nasilja zagotovljeno posebno varstvo v skladu
z zakonom. Ta ustavna določba obvezuje državo, da uredi
takšno posebno varstvo žrtev vojnega nasilja, ki presega
pravice iz obveznega socialnega zavarovanja. Posebno varstvo torej pomeni zagotovitev posebnih pravic ali večjega
obsega pravic. ZZVN določa, da je žrtev vojnega nasilja
državljan Republike Slovenije, ki je bil v vojni ali vojaški
agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljen nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih
pomagačev (1. člen ZZVN). V 2. in 4. členu ZZVN so
našteta nasilna dejanja in prisilni ukrepi, zaradi katerih imajo
osebe, ki so jim bile izpostavljene med drugo svetovno vojno in v letu 1991, priznan status žrtve vojnega nasilja ter iz
tega naslova priznane deloma različne pravice glede na vrsto
nasilnega ravnanja. Kot splošni pogoj za priznanje statusa je
določen še minimalni čas trajanja prisilnega ukrepa (3. člen
ZZVN), kot pogoj za uveljavljanje pravic pa dopolnjena
starost 50 let ali trajna in popolna izguba delovne zmožnosti
(prvi odstavek 9. člena ZZVN). Zakon določa tudi prepoved
kumulacije zahtevkov (drugi odstavek 9. člena ZZVN): žrtev
vojnega nasilja lahko uveljavlja pravice iz ZZVN, če enakih
ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih predpisih
ali v tuji državi.
7. Nekatere žrtve vojnega nasilja so že do sedaj po
pokojninskih in invalidskih predpisih lahko uveljavljale določene pravice, o čemer imajo tudi ustrezno odločbo. Prisilnim mobilizirancem pa je status žrtve vojnega nasilja priznan šele z ZZVN. Zato je tudi postopek uveljavljanja statusa
in pravic žrtev vojnega nasilja za ene ali druge nekoliko
drugačen. Prisilni mobiliziranci uveljavljajo status in pravice po ZZVN s posebno zahtevo, o kateri odloči upravna
enota v ugotovitvenem postopku po zakonu o upravnem
postopku (18., 20. in 21. člen ZZVN). Šele na podlagi te
odločbe bodo prisilni mobiliziranci vpisani v evidenco žrtev
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vojnega nasilja, kar bo podlaga tudi za uveljavljanje tistih
pravic, o katerih bo odločal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (19. člen ZZVN). Tiste osebe pa, ki že
imajo odločbo o priznanju določenih pravic iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja, iz katere izhaja tudi, da
izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja
po ZZVN, bodo že na podlagi obstoječe (praviloma tudi
dokončne in pravnomočne) odločbe lahko zahtevale vpis v
evidenco žrtev vojnega nasilja (22. člen ZZVN). Glede na
tako različen dejanski in pravni položaj različna ureditev
postopka ne posega v pravice mobilizirancev do enakosti
pred zakonom (14. člen ustave) oziroma do enakega varstva
pravic (22. člen ustave).
II. PRIZNANJE ODVZETE MEDVOJNE DELOVNE
(POKOJNINSKE) DOBE
8. Pokojninska zakonodaja v nekdanji Jugoslaviji je
ves čas poznala ureditev, po kateri se v pokojninsko dobo
niso štela obdobja (pa čeprav dejansko dosežena in zavarovana) od 6. aprila 1941 do 15. maja 1945 tistim zavarovancem, “ki so med NOB z orožjem aktivno sodelovali v boju
na strani okupatorja ali njegovih pomagačev…” in to “ne
glede na to, ali je bil za to od sodišča obsojen ali ne” (tako
npr. 50. člen zakona o pokojninskem zavarovanju, Uradni
list FLRJ, št. 51/57; 163. člen temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, Uradni list SFRJ, št. 51/64). Tudi kazenski zakon SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76), z uveljavitvijo
katerega so sicer prenehali veljati vsi predpisi, ki so bili z
njim v nasprotju, je z določbo drugega odstavka 263. člena
izrecno ohranil v veljavi določbe o pokojninskem zavarovanju, ki so predvidevale izgubo pokojninske dobe zaradi udeležbe v boju na strani okupatorja. Zakonske določbe, na
podlagi katerih je bila tudi prisilnim mobilizirancem odvzeta
medvojna pokojninska doba, so bile v Sloveniji odpravljene
šele z ustavnim zakonom o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k
ustavi (Uradni list RS, št. 4/91). Iz uporabe je bila izvzeta
določba drugega odstavka 263. člena kazenskega zakona
SFRJ, s tem pa posredno tudi sporne določbe pokojninske
zakonodaje.
9. Z uveljavitvijo ustavnega zakona so tudi prisilni mobiliziranci pridobili možnost, da ponovno uveljavijo odvzeto
pokojninsko dobo oziroma sploh uveljavijo pokojninsko dobo, dopolnjeno v medvojnem času. Na podlagi odločitve
ustavnega sodišča o razveljavitvi 308. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
12/92; OdlUS I, 85) jim je bilo omogočeno tudi dokazovanje
te pokojninske dobe s pričami.
10. Praktične posledice pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega zavarovanja pa ima taka naknadno priznana
pokojninska doba le pri tistih prisilnih mobilizirancih, ki so
se upokojili s krajšo pokojninsko dobo od polne. Pomeni
ustrezno povišanje pokojnine – od prvega dne naslednjega
meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev za nazaj
(271. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96 – v nadaljevanju:
ZPIZ).
11. Pri tistih prisilnih mobilizirancih, ki so se upokojili
s polno pokojninsko dobo, naknadno uveljavljena pokojninska doba na višino pokojnine ne bo vplivala. Ti naj bi bili
zato dodatno oškodovani s tem, da so morali delati dlje ter so
za ta leta plačevali polne prispevke za pokojninsko zavarovanje. V zadevi U-I-150/94 (OdlUS IV, 63) je ustavno sodišče odločilo, da ni v neskladju s 14. členom ustave določba
četrtega odstavka 52. člena ZPIZ, ki daje pravico do poviša-
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nja pokojnine le tistim zavarovancem, ki so bili zaradi spremenjenih zakonskih pogojev za upokojitev prisiljeni delati
dlje od polne pokojninske dobe. V zakonodajnem postopku
ni bil sprejet amandma k ZZVN, da bi tudi prisilni mobiliziranci zaradi dela preko polne pokojninske dobe imeli pravico do enakega povišanja pokojnine. Položaj tistih prisilnih
mobilizirancev, ki jim je bila medvojna zavarovalna doba
odvzeta, je namreč v osnovi enak: tudi oni so bili prisiljeni
delati dlje od polne pokojninske dobe kljub temu, da so
morda že imeli dovolj zavarovalne dobe, dosežene v letih
1941–1945.
12. Pritrditi je Združenju mobilizirancev, da vprašanja
poprave teh posledic ne ureja noben predpis. ZPIZ o tem ne
govori, ZZVN pa tudi nima posebnih določb, ki bi jim iz
tega naslova omogočale uveljavljanje posebnih pravic. Še
najbližje namenu poprave krivic v tem delu bi bila pravica
do doživljenske mesečne rente po 7. točki 8. člena ZZVN. Ta
posebna pravica je v 16. členu opredeljena kot “oblika delnega materialnega zadoščenja” in se tudi valorizira tako kot
pokojnine. Vendar jo zakon priznava samo taboriščnikom in
zapornikom, izgnancem in internirancem ter delovnim deportirancem in beguncem.
13. Ni v neskladju s 14. členom ustave, da se pravica do
doživljenjske mesečne rente priznava samo nekaterim žrtvam vojnega nasilja, ne pa vsem oziroma ne tudi mobilizirancem. Ustava v tretjem odstavku 50. člena pridržuje določitev (ureditev) vsebine in obsega posameznih pravic
(naknadni) zakonski ureditvi. Gre torej za zelo širok zakonski pridržek, pri katerem je v okviru ustavnosodne presoje
take zakonske ureditve treba presoditi, do kod je pri opredeljevanju vsebine in obsega takega posebnega varstva zakonodajalec ustavno vezan in od kod dalje gre že za polje
njegove lastne (proste) presoje.
14. Z ustavo ni določena vsebina pravice do socialne
varnosti. Ustava tudi ne zagotavlja nekih točno določenih
socialnih pravic. Iz ustavne določbe izhaja le obveznost države, da ustvari pogoje in možnosti za uresničevanje socialne varnosti. Kakšne ukrepe bo država za to izbrala, Ustava
ne določa. Posebne človekove pravice na področju socialne
varnosti (socialne pravice) se uresničujejo “pod pogoji, določenimi z zakonom” – torej na podlagi zakonov, ki določijo
krog upravičencev, vrsto in obseg upravičenj, pogoje za
pridobitev in način uresničevanja pravic.
Ustavnosodna presoja zakonske ureditve ekonomskih
in socialnih pravic je glede na njihovo naravo nujno zadržana in omejena na ugotavljanje, ali je zakonodajalčeva rešitev
v skladu z ustavnimi načeli in določbami ter v skladu z
bistvom ustavne pravice.
Ustava zakonodajalca ne zavezuje, da sprejme določene ukrepe, ampak mu daje možnost izbire. Zakonodajalec
torej lahko sprejme vsak ukrep, ki bo pomenil izpolnitev
njegove obveznosti. Pri tem je seveda vezan na ustavna
načela in spoštovanje ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vendar mu to ne preprečuje, da v
mejah svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo določena podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih
vezal različne pravne posledice. Tovrstna diskrecija, s katero
zakonodajalec zasleduje ustavno dopustne cilje, je bistvena
sestavina zakonodajne pristojnosti. Upoštevati je treba, da so
zakoni splošne in abstraktne norme, sprejete na podlagi posploševanja in ne na podlagi posamičnega, individualnega
primera.
15. Ustava Republike Slovenije izhaja iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije z dne 25. 6. 1991 (v nadaljevanju: TUL). TUL v
preambuli ugotavlja, da nekdanja Socialistična Federativna
Republika Jugoslavija ni delovala kot pravno urejena država
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in da so se v njej hudo kršile človekove pravice. Ustava
zavezuje državo, da na svojem ozemlju varuje človekove
pravice in temeljne svoboščine (5. člen) in zagotavlja sodno
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravico
do odprave posledic njihovih kršitev (četrti odstavek 15.
člena). V odločbi št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994 (OdlUS III,
33) je ustavno sodišče sprejelo stališče, da v pojem pravne
države “sodijo tudi predpisi, ki bodisi neposredno izločujejo
iz pravnega sistema posledice prejšnjih predpisov, bodisi
omogočajo odpravo pravnih posledic uporabe predpisov
prejšnje nedemokratične družbene ureditve.” Ustavno sodišče je ugotovilo, da v Republiki Sloveniji ni bil sprejet predpis, ki bi omogočil odpravo vseh v procesnem in vsebinskem
smislu krivičnih odločb, izdanih na podlagi predpisov revolucionarne medvojne in povojne oblasti. Odločilo je, da je
bila zaradi te pomanjkljivosti zakonska ureditev kazenskega
postopka v nasprotju s 30. členom ustave, ki po krivem
obsojenim osebam in osebam, ki jim je bila neutemeljeno
odvzeta prostost, zagotavlja pravico do odškodnine, do rehabilitacije in druge pravice po zakonu. Iz enakih razlogov
terja ustava ureditev postopka, v katerem bodo lahko prizadete osebe zahtevale odpravo posledic neopravičenih kaznovanj oziroma odvzemov določenih pravic s predpisi, ki so
bili z ustavnim zakonom iz leta 1991 “izvzeti iz uporabe” kot
neskladni s pravnim redom v Sloveniji in bi bila njihova
uporaba tudi v nasprotju s sedanjo ustavo. Prisilnim mobilizirancem je bila pokojninska doba odvzeta celo brez obsodbe za kaznivo dejanje, na podlagi zgolj politične in pavšalne
obsodbe, da so bili sodelavci okupatorja. Z odločitvijo o
tem, da se prisilne mobilizirance uvrsti med žrtve vojnega
nasilja, se je zakonodajalec zavezal, da v okviru posebnega
varstva po tretjem odstavku 50. člena ustave zagotovi odpravo tudi tistih posledic, ki so prisilnim mobilizirancem nastale zaradi očitno neustavne zakonske ureditve.
16. V neskladju z ustavo je zato zakonska ureditev pokojninskega zavarovanja, ker ne ureja posebnega varstva (posebnih pravic) prisilnih mobilizirancev tako, da bi jim bila
omogočena odprava posledic, nastalih zaradi odvzema dejansko pridobljene pokojninske dobe. Zakonodajalec bo moral to
neustavnost odpraviti z ustrezno ureditvijo v ZPIZ (podobno
kot v četrtem odstavku 52. člena ali kako drugače) ali pa s
priznanjem posebnih pravic po ZZVN (na primer: doživljenska mesečna renta), s katerimi bo dosežen isti namen.
III. ČAS MOBILIZACIJE
17. Enake posledice kot upoštevanje odvzete medvojne pokojninske dobe bo imela za prisilne mobilizirance
pravica do štetja časa prisilne mobilizacije kot posebne
dobe po ZZVN (4. točka 8. člena in 13. člen ZZVN). Na
višino pokojnine bo vplivala le pri tistih, ki se niso upokojili s polno pokojninsko dobo (ampak npr. zaradi dosežene
starosti).
18. Vendar obstaja bistvena razlika med upoštevanjem
medvojne pokojninske dobe in pravico do priznanja pokojninske dobe po ZZVN. Medtem ko gre pri prvi za priznanje
dejansko dosežene pokojninske dobe in posledično za uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja, gre pri drugi
za posebno pravico v okviru posebnega varstva žrtev vojnega nasilja. Doseženo medvojno pokojninsko dobo bi prisilni
mobiliziranci lahko uveljavljali v pokojninskem zavarovanju, če ne bi bilo zakonodaje, ki jim je to neutemeljeno
preprečevala. Priznanje posebne pokojninske dobe za čas
mobilizacije pa je posebna pravica, ki jo ZZVN priznava
prisilnim mobilizirancem kot obliko posebnega varstva žrtev
vojnega nasilja – torej kot odškodovanje oziroma delno ma-
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terialno zadoščenje za čas trajanja prisilnih ukrepov okupatorja. Ne gre pa za pravico iz pokojninskega zavarovanja in
je prisilni mobiliziranci tudi ne bi mogli uveljavljati pred
uveljavitvijo ZZVN.
19. Morebitna škoda, ki naj bi prisilnim mobilizirancem nastala zato, ker jim je pokojninska doba za čas mobilizacije priznana šele z ZZVN in ne že prej, bi se lahko
uveljavljala v okviru pravice do vojne odškodnine. Zakonodajalec pa se ni odločil za priznanje pravice do povrnitve
škode tistim, ki bi ob zgodnejšemu priznanju tega obdobja v
pokojninsko dobo morda lahko ob upokojitvi uveljavljali
višjo pokojnino, analogno kot tisti, ki jim je bila odvzeta
med vojno dosežena zavarovalna doba. Glede na različen
dejanski in pravni položaj obeh obdobij, taka različna ureditev pravic, ki iz enega ali drugega izhajajo, ni v neskladju s
14., 26. in 50. členom ustave.
IV. ODŠKODNINA
20. Ena od pravic, ki jih ZZVN priznava žrtvam vojnega nasilja – tudi prisilnim mobilizirancem, je pravica do
vojne odškodnine po posebnem zakonu (6. točka 8. člena in
15. člen ZZVN). Že v zadevi OdlUS III, 113 je ustavno
sodišče odločilo: “Če je zakonodajalec z zakonom napovedal, da bo določeno vprašanje uredil s posebnim zakonom,
pa tega ni izpolnil, zakon oziroma njegove posamezne določbe, katerih vsebino mora posebni zakon dopolniti, niso v
skladu z načelom zaupanja v pravo kot enim od načel pravne
države (2. člen ustave)”.
21. ZLPP (sprejet konec leta 1992) je predvidel sprejem posebnega zakona o Skladu za poplačilo vojne škode
(33. člen ZLPP) – predlog tega zakona je bil za prvo obravnavo predložen Državnemu zboru šele sredi leta 1995 (Poročevalec št. 18/95). Zakonodajalec si je z ZLPP naložil obveznost, da bo sprejel poseben zakon, s katerim bo uredil
vprašanja uporabe tistega dela likvidnih oziroma denarnih
sredstev Sklada RS za razvoj, ki bo namenjen za plačilo
vojne odškodnine.
22. Dejstvo, da naj bi se postopek za uveljavitev pravice do vojne odškodnine uredil v posebnem zakonu (kar
določa 15. člen ZZVN) samo po sebi ustavnopravno ni sporno. V okviru proste, le s splošnimi ustavnimi načeli vezane
presoje zakonodajalca je, da pravice in obveznosti pravnih
subjektov ureja v enem ali več zakonih. V neskladju z načeli
pravne države pa je, če zakonodajalec brez stvarno utemeljenih razlogov odlaga zakonsko ureditev, ki je nujna za uveljavitev priznane pravice posameznika. Pravica, ki je ni mogoče uveljaviti, je prazna. Ureditev pravice do vojne odškodnine
v ZZVN tako, da napotuje na drug, neobstoječ zakon, ima
enak učinek, kot če pravice ne bi bilo.
23. Vprašanje zagotavljanja sredstev za uveljavljanje in
uživanje posameznih pravic po ZZVN ureja njegov 28. člen,
ki to obveznost nalaga državnemu proračunu. Zagotovitev
pravic po ZZVN zato ni neposredno odvisna od sprejema
zakona o ustanovitvi Sklada za plačilo vojne odškodnine po
33. členu ZLPP. Vendar pa upravičenci vojne odškodnine ne
morejo uveljaviti, ker še ni bil sprejet zakon, ki bi določal
višino odškodnine in postopek za njeno uveljavljanje. V
uvodni obrazložitvi predloga ZZVN je izrecno navedeno:
“Odškodninska vprašanja se bodo urejala v skladu s 33.
členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, po
katerem se sredstva Sklada Republike Slovenije za razvoj
uporabijo tudi za poplačilo vojne odškodnine”.
24. Z neutemeljeno opustitvijo zakonske ureditve pogojev in postopka za uveljavljanje pravice do vojne odškodnine je zakonodajalec porušil načelo varstva zaupanja
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v pravo kot eno od načel pravne države (2. člen ustave).
Taka neustavna ureditev ne omogoča razveljavitve. Ni namreč neustavno to, da ZZVN priznava žrtvam vojnega nasilja pravico do vojne odškodnine. Neustavno je to, da te
pravice ne uzakonja tako, da bi bila uresničljiva. Zato je
ustavno sodišče le ugotovilo neskladnost take ureditve z
ustavo in je zakonodajalcu naložilo, da v določenem roku
sprejme zakon, s katerim bo v celoti uredil vprašanja vojne
odškodnine.
C)
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 48. člena ZUstS 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 in dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-86/94
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

3745.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Abančne borzno posredniške hiše d.d., Ljubljana, in Mirana Pavliča iz Ljubljane,
ki ju zastopa Bojan Pečenko, odvetnik v Ljubljani, na seji
dne 14. novembra 1996
o d l o č i l o:
1. zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.
6/94) in zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 19/94) nista v skladu z ustavo iz
razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe.
2. Državni zbor mora v 1. točki izreka ugotovljeno
neskladje z ustavo odpraviti v roku enega leta od objave te
odločbe v Uradnem listu RS.
3. Določba drugega odstavka 48. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev se v delu, ki se glasi “in pogojev za
njihov odvzem”, razveljavi.
4. Določbe V. in VI. poglavja (členi 18 do 27) pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje (Uradni list RS, št. 19/94) se razveljavijo.
5. Prvi odstavek 2. člena in 4. člen tarife o taksah in
nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj,
soglasij in drugih zadevah (Uradni list RS, št. 19/94) se
razveljavita.
Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo V. poglavje (členi 18 do 23)
pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov družb za upravljanje (v
nadaljevanju: pravilnik) ter prvi odstavek 2. člena in 4. člen
tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zadevah za
izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (v nadaljevanju:
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tarifa). Navajajo, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev
(v nadaljevanju: agencija), sklicujoč se na 48. člen zakona o
trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94 – v nadaljevanju: ZTVP) in 10. člen zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94 – v nadaljevanju: ZISDU), izdala izpodbijani pravilnik in v določbah
18. do 23. člena uredila letno podaljševanje dovoljenj za
borzne posrednike ter člane uprav družb za upravljanje.
2. Pobudniki menijo, da je agencija na podlagi določb
zakonov, na katere se v pravilniku sklicuje, pooblaščena
urediti le način in pogoje za opravljanje izpitov borznih
posrednikov za pridobitev licenc ter pogoje za njihov odvzem, ne pa za njihovo podaljševanje. S tem naj bi po
prepričanju pobudnikov izpodbijane določbe pravilnika presegle zakonski okvir in bile v nasprotju s 153. členom ustave. Posegle naj bi tudi v temeljno državljansko pravico borznih posrednikov do opravljanja poklica kot ustavno
zavarovano svoboščino. Tako omejitev bi po prepričanju
pobudnikov lahko uvedel le zakon. Pravilnik naj bi bil zato v
izpodbijanem delu v nasprotju ne le z 48. členom ZTVP in
10. členom ZISDU, ampak tudi s 153. členom ter 15., 49. in
87. členom ustave, ki posameznikom zagotavljajo temeljne
pravice in svoboščine. Hkrati s tem naj bi pravilnik borzno
posredniške hiše postavljal v neenak položaj in s tem omejeval njihovo podjetniško svobodo (74. člen ustave).
3. V 4. členu tarife je agencija v soglasju z vlado določila takse za opravljanje izpitov za pridobitev licence borznih posrednikov in takse za podaljševanje veljavnosti dovoljenj. Taksa za letno podaljševanje veljavnosti dovoljenj
borznih posrednikov znaša za vsako posamezno vrsto posla
(39. člen ZTVP) 100.000 tolarjev. Tako visoke takse naj bi
bile po prepričanju pobudnikov diskriminatorne in v nesorazmerju s storitvami agencije, opravljenimi v zvezi s podaljševanjem licenc (enako visoke kot za opravljanje izpita).
Take takse naj bi pomenile prikrito obliko davkov, ki diskriminatorno vplivajo na položaj subjektov na trgu ter onemogočajo svobodno tržno konkurenco. S tem naj bi si agencija
prilastila zakonodajno oblast.
4. Agencija v odgovoru navaja, da pobuda ni utemeljena. Trdi, da ima za sprejem izpodbijanih določb pravilnika in
tarife zakonsko pooblastilo in da pooblastila ni presegla.
Pooblastilo za določanje načina in pogojev za opravljanje
izpitov borznih posrednikov ter za odvzem licence naj bi
zaobsegalo tudi pooblastilo za urejanje razmerij med pridobitvijo in izgubo licence borznih posrednikov. Nadomestilo
za letno podaljševanje veljavnosti licenc naj bi bilo namenjeno za pokrivanje stroškov nadzora nad delovanjem borznih posrednikov in borzno posredniških družb (oziroma družb
za upravljanje po 61. členu ZTVP), ki je v javnem interesu.
Tak način financiranja nadzorne funkcije agencije naj bi bil
ustreznejši od financiranja preko davčnega sistema. Stroški
nadzora tako bremenijo tiste, ki z izvajanjem borzno posredniške dejavnosti pridobivajo dobiček, in ne vseh davkoplačevalcev.
5. Državni zbor na pobudo pobudnikov in na sklep
ustavnega sodišča U-I-287/95-4 z dne 25. januarja 1996 o
sprejemu pobude, o zadržanju izvrševanja izpodbijane določbe sklepa in o začetku postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 48. člena ZTVP in tretjega odstavka 10. člena
ZISDU ni odgovoril.
B) – I.
6. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-287/95-4 z dne
25. januarja 1996 pobudo pobudnikov sprejelo. Z istim sklepom je na podlagi 30. člena ZUstS presojo ustavnosti izpodbijanih določb pravilnika razširilo na drugi odstavek 48.
člena ZTVP in tretji odstavek 10. člena ZISDU.
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7. Po določbi 49. člena ustave je vsakomur zagotovljena pravica do proste izbire zaposlitve in pravica, da mu je ob
enakih pogojih dostopno vsako delovno mesto.
Človekove pravice in svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave, omejiti pa jih je mogoče le v
primerih, ki jih določa ustava in ko je to nujno zaradi varstva
pravic drugih (prvi in tretji odstavek 15. člena ustave).
8. Temeljne ustavne pravice je torej mogoče omejiti le
z zakonom, potem ko zakonodajalec opravi tehtanje ustavnih dobrin in ugotovi nujnost omejevalnega ukrepa. Pri omejevanju svobode izbire poklica so lahko kot pogoji določeni
subjektivni elementi, zlasti z opredeljevanjem kvalifikacij
subjekta. Določanje posebnih pogojev je legitimno, če obravnavani poklici zahtevajo posebna znanja, sposobnosti in lastnosti in če bi brez njih lahko nastale škodljive posledice za
tretje osebe in za skupnost. Tradicionalne omejitve se nanašajo na zdravstveno dejavnost in nekatere poklice, ki imajo
poseben pomen (odvetniki, notarji in podobno). V novejšem
času se uveljavljajo legitimne omejitve, ki jih pogojujejo
nove gospodarske in socialno-politične razmere ter cilji, ki
posegajo v raven splošne dobrobiti. Zakonodajalec je pri
določanju posebnih pogojev omejen, proučiti mora obravnavana dejanska stanja in sprejeti ukrepe, ki so sorazmerni
naravi varovane dobrine. Omejevalni ukrepi se lahko uvajajo zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi, varstva pri delu
in v javnem prometu, varovanja končnih porabnikov in potrošnikov zaradi nevarnosti proizvodov in zaradi varstva
premoženja tretjih v posebej izpostavljenih poklicih. Pri subjektivnih kriterijih se uveljavljajo kot pogoji posebna znanja,
stopnja izobrazbe, strokovni izpiti, potrebna praksa, morebitne značajske lastnosti (zanesljivost), najnižja starostna
meja in podobno. Posebni pogoji so dopustni, če je omejitev
nujna in se javni interes ne da doseči na drug način.
9. Ker omejevalni ukrepi pri svobodi izbire poklica in
delovnega mesta posegajo v ustavne pravice in svoboščine,
so lahko določeni z zakonom, s podzakonskim aktom pa le
ob spoštovanju načela hierarhije splošnih aktov (153. člen
ustave) in vezanosti uprave na ustavo in zakon (120. člen
ustave). Zakon mora torej postaviti temeljne okvire omejitev
in jih v tem obsegu lahko podzakonski akt le podrobneje
uredi. Ustavno sodišče je odločalo na podlagi predstavljenih
izhodišč.
10. Ustavno sodišče ugotavlja, da ZTVP in ZISDU ne
za prvi in ne za drugi poklic v nasprotju z gornjimi ugotovitvami nista uredila vprašanj kot so stopnja izobrazbe, kriteriji za določanje vsebine strokovnega izpita in kriteriji za
podelitev dovoljenj za opravljanje poklica, zato nista v skladu z ustavo. Ker zakona navedenih vprašanj, ki bi jih morala
urediti, nista uredila, je ustavno sodišče na podlagi 48. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) sprejelo o tem ugotovitveno odločbo
in hkrati zakonodajalcu naložilo, da ugotovljeno neskladje z
ustavo v roku enega leta od objave odločbe odpravi.
V drugem odstavku 48. člena ZTVP je zakonodajalec
smiselno dal agenciji pooblastilo, da določi pogoje za odvzem dovoljenja borznim posrednikom za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji. S tem je nanjo v celoti prenesel
pravico do urejanja vprašanj, ki so zakonska materija in ki bi
jih moral zato urediti sam ali pa določiti vsaj podlago in
okvir za podzakonsko urejanje. Ustava v drugem odstavku 3.
člena uveljavlja načelo delitve oblasti, ki je tudi podlaga za
delitev pristojnosti med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. Za zakonodajno funkcijo je v skladu s tem načelom pristojno na neposrednih volitvah izvoljeno predstavniško telo, izvršilna oblast pa po drugem odstavku 120.
člena ustave deluje “samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov”. Tudi na podlagi tretjega odstavka 153. člena
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ustave morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni
akti, ki jih sprejema izvršilna oblast, v skladu z zakonom in
ustavo. Načelo vezanosti izvršilne oblasti na zakon izključuje možnost, da bi agencija v okviru izvrševanja javnih pooblastil samostojno urejala način in pogoje za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznih posrednikov. Zakon bi
moral določiti vsaj meje, v okviru katerih bi lahko agencija
posegala v pravice borznih posrednikov, ki so dovoljenje
pridobili, in namen takega poseganja. V skladu z navedenim
pooblastilo za ureditev načina in pogojev za odvzem dovoljenja borznim posrednikom, vsebovano v drugem odstavku
48. člena ZTVP, ni v skladu s citiranimi določbami ustave,
zato ga je bilo treba razveljaviti.
B) – II.
11. Z določitvijo obveznega podaljševanja dovoljenj in
z odvzemom dovoljenj je izpodbijani pravilnik presegel zakonska pooblastila in je mimo zakona posegel v samo bistvo
ustavne pravice. Oba poklica je opredelil kot netrajna, pogojena s vsakoletnim podaljševanjem dovoljenj za opravljanje
poklica in z možnostjo odvzema dovoljenj. Rečeno je že
bilo, da izbire, izvajanja in prenehanja poklica ni mogoče
ločevati. Vsak od teh elementov predstavlja določeno fazo v
poklicnem življenju. Pogoji in meje pri poklicni dejavnosti
morajo biti primerni, nujni in sorazmerni glede na varovano
dobrino. Omejitev je torej lahko le tolikšna, kolikor je nujno
potrebno za varstvo pomembne dobrine, ki je v nevarnosti,
ali obstaja visoka stopnja verjetnosti, da bi taka nevarnost
nastopila. Z določbami o odvzemu dovoljenja podzakonski
akt ureja prenehanje izvajanja poklica, kar pomeni bistven
element ustavne pravice iz 49. člena ustave, ki ga ni mogoče
omejiti s podzakonskim aktom.
12. Ustavno sodišče nima pomislekov o tem, da so
omejitve pri izvajanju obeh poklicev potrebne. Za oba poklica je značilno, da omogočata njihovim nosilcem upravljanje
z obsežnim premoženjem tretjih in bi jim lahko njihovo
nestrokovno izvajanje povzročilo škodo.
13. Z razveljavljenimi določbami pravilnika, navedenimi v 4. točki izreka te odločbe, so bile kršene pravice iz 49.
člena ustave. Pravilnik je posegel v zakonsko materijo, s
čimer je bilo kršeno načelo vezanosti uprave na ustavo in
zakon po 120. členu ustave. Pravilnik je bilo zato potrebno
razveljaviti v delu V. poglavja, ki ga pobudnika izpodbijata,
z uporabo 30. člena ZUstS pa z istih razlogov tudi v delu VI.
poglavja, ki ureja zakonsko materijo o pravici do odvzema
dovoljenj borznim posrednikom in članom uprav družb za
upravljanje. Z razveljavitvijo drugega odstavka 48. člena
ZTVP v delu, ki se glasi “in pogojev za njihov odvzem”, je
odpadla pravna podlaga za V. in VI. poglavje pravilnika, ki
urejata podaljševanje in pogoje za odvzem dovoljenj borznim posrednikom, medtem ko za urejanje teh vprašanj za
člane uprav družb za upravljanje agencija sploh ni imela
zakonskega pooblastila. Razveljavitev V. in VI. poglavja
pravilnika učinkuje z objavo odločbe v Uradnem listu RS.
B) – III.
14. Z izpodbijano tarifo je agencija predpisala plačilo
takse za vloženo zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, in to za
vsak posel, za katerega se zahteva dovoljenje oziroma mnenje, v višini 100.000 tolarjev. V 4. členu pa je predpisala
plačilo takse, ki jo morajo plačati borzni posredniki, direktorji borzno posredniških družb in člani uprav družb za upravljanje ob prijavi na izpit, in to “za prijavo za posebni del
strokovnega izpita za borznega posrednika, za vsak posamezni posel, za prijavo za splošni del strokovnega izpita in
za podaljšanje dovoljenja borznega posrednika za vsak po-
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samezni posel iz 39. člena ZTVP v višini 100.000 tolarjev.”
Nadalje je tarifa v tem členu predpisala plačilo takse za
prijavo posebnega dela strokovnega izpita za člane uprav
družb za upravljanje in za podaljšanje teh dovoljenj v višini
300.000 tolarjev. V 39. členu ZTVP je kot posel z vrednostnimi papirji določenih šest poslov, za opravljanje katerih se
zahteva poseben izpit, kar pomeni, da bi za podaljšanje
dovoljenja borznemu posredniku, ki bi opravljal vse oblike
poslov z vrednostnimi papirji, bilo potrebno plačati takso v
višini 600.000 tolarjev ob opravljanju izpita in vsakokratnem podaljševanju že pridobljene licence za opravljanje teh
poslov.
15. Med višino takse in storitvijo, za katero se taksa
zaračunava, mora obstajati neposredna zveza in razumno
sorazmerje. Taksa, ki ne bi bila odmerjena v takem sorazmerju s storitvijo, bi lahko pravnim subjektom omejila dostop do pravic, s tem pa bi bilo prekršeno načelo pravne
države (2. člen).
16. Višina takse, ki jo je v izpodbijanem delu uvedla
tarifa, je po oceni ustavnega sodišča v očitnem nesorazmerju
s storitvijo, ki jo v zvezi z opravljanjem izpitov borznih
posrednikov, direktorjev borzno posredniških družb in članov uprav družb za upravljanje nudi agencija. To je še posebej očitno v zvezi s postopki podaljševanja že izdanih dovoljenj. Tarifa je zato v izpodbijanem delu v nasprotju z načeli
pravne države (2. člen ustave).
C)
17. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21., 30., 43., 45. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone
Jerovšek in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj,
dr. Lovro Šturm, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in
dr. Lojze Ude. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti
enemu. Proti je glasoval sodnik Ude.
Št. U-I-287/95
Ljubljana, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

SODNI SVET
3746.
Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 74. seji dne
14. 11. 1996 sprejel
AKT
o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest
na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji
I
V aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih,
okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 35/94 in 40/96) se število sodniških mest na
Okrožnem sodišču v Novem mestu spremeni tako, da ima to
sodišče predsednika in devet sodnikov.
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II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

3747.
Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih
sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93) je Sodni svet na 74.
seji dne 21. 11. 1996 na predlog Ministrstva za pravosodje
sprejel
ZNESKE
drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
ki za mesec december 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe
– za 20 let delovne dobe
– za 30 let delovne dobe
2. regres za prehrano med delom
3. dnevnice za službeno potovanje v RS,
ki traja:
– 6 do 8 ur
– 8 do 12 ur
– nad 12 ur
4. povračilo stroškov prenočevanja
– na podlagi računa za prenočevanje
v hotelih de luxe kategorije
– brez računa
5. kilometrina
6. povračilo stroškov za prevoz na delo
in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi
prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer
7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja
– povračilo stroškov prehrane
8. solidarnostna pomoč

SIT
39.141
58.711
78.281
12.204
2.124
3.051
6.102
do 5.333
1.831
24,84
12,42
21.967
26.849
78.281

Predsednik
Sodnega sveta
Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3748.
Na podlagi 160. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 20. novembra 1996
sprejel
SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1996
I
Pokojnine se od 1. novembra 1996 uskladijo na podlagi
gibanj plač vseh zaposlenih delavcev v mesecu septembru
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1996 v primerjavi s predhodnim mesecem tako, da se povečajo za 0,1%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladijo pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 1996, razen pokojnin, uveljavljenih v
obdobju od 1. 1. 1991 do 21. 3. 1991.
III
Pokojnine, odmerjene po 53. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92,
5/94 in 7/96) – v nadaljevanju: zakon – od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 55/96), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1.
novembra 1996.
Od najnižje pokojninske osnove, določene v prvem
odstavku te točke, se od 1. novembra 1996 odmerijo tudi
pokojnine, odmerjene od dejanske pokojninske osnove, ki
so s pripadajočimi uskladitvami nižje kot bi bile, če bi se,
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerile od najnižje
pokojninske osnove, veljavne od 1. novembra 1996.
IV
Pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom
116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje
pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
(Uradni list RS, št. 55/96), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od polovice zneska najnižje pokojninske osnove,
veljavne od 1. novembra 1996.
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se
uskladijo v skladu s 302. členom zakona tudi vse pokojnine
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943,
odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po
102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Pokojnine kmetov borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ter njihovih zakoncev, uveljavljene po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) znašajo v skladu z drugim odstavkom 303.
člena zakona od 1. novembra 1996 najmanj 44.879,51 SIT,
torej toliko, kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko
dobo.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne od 1.
novembra 1996.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v prvem odstavku III. točke tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove, ugotovljene ob upoštevanju najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
veljavne od 1. novembra 1996.
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VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki
so upokojencem pripadali za mesec oktober 1996 po opravljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 1996 (Uradni list RS, št. 55/96).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu novembru 1996.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 20. novembra 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
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3750.
Na podlagi 54. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 20. novembra 1996 sprejel
SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I
Najvišja pokojninska osnova znaša od 1. novembra
1996 dalje 255.747,76 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 20. novembra 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3749.

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3751.

Na podlagi 53. in 276. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 20. novembra 1996 sprejel
SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini
za polno pokojninsko dobo
I
Najnižja pokojninska osnova se od 1. novembra 1996
dalje določi na novo in znaša 52.799,43 SIT.

Na podlagi 150. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 20. novembra 1996
sprejel
SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

II
Najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo se od 1.
novembra 1996 dalje določi na novo in znaša 44.879,51 SIT.

I
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
osnovnih življenjskih potreb se od 1. novembra 1996 dalje
določi na novo in znaša 31.415,65 SIT.
Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine
osnovnih življenjskih potreb se od 1. novembra 1996 dalje
določi na novo in znaša 15.707,82 SIT.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 20. novembra 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 20. novembra 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.
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3752.
Na podlagi 155. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 20. novembra 1996
sprejel
SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
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SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem
varstvu kmetov
I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. novembra 1996 dalje uskladi
tako, da se poveča za 0,1%.

I
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. novembra
1996 dalje določijo na novo in znašajo

II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec oktober 1996 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 55/96).

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

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Telesna okvara v %
100
90
80
70
60
50
40
30

Znesek SIT
10.771,08
9.873,49
8.975,90
8.078,31
7.180,72
6.283,13
5.385,54
4.487,95

II
Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. novembra 1996
dalje določijo na novo in znašajo:
Stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Telesna okvara v %
100
90
80
70
60
50
40
30

Znesek SIT
7.539,75
6.911,44
6.283,13
5.654,81
5.026,50
4.398,19
3.769,87
3.141,56

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 20. novembra 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 20. novembra 1996.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

3754.
Na podlagi 303. in 276. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 20. novembra 1996
sprejel
SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
Starostna ali družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82) se od 1. novembra 1996 dalje določi na novo
in znaša 22.439,75 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/96
Ljubljana, dne 20. novembra 1996.

3753.
Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 276. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
20. novembra 1996 sprejel

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednica
Marjeta Potrč l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA
3755.
Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 25. in 26. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 12. seji dne
24. oktobra 1995 sprejel
SKLEP
o izločitvi enote osnovnega zdravstvenega varstva
Grosuplje iz Zdravstvenega doma Ljubljana in prenosu
ustanoviteljskih pravic
1. člen
Zdravstveni dom Ljubljana – enota osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje se izloči iz Zdravstvenega doma
Ljubljana.

2. člen
V 2. točki prvega odstavka 2. člena se črta deseta
alinea, ki glasi:
– parkirišče Tivoli.
3. člen
Ta odločba prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2658/96
Ljubljana, dne 20. novembra 1996.
Župan
Mestne občine Ljubljana
dr. Dimitrij Rupel l. r.

BELTINCI
3757.

2. člen
Mestna občina Ljubljana prenaša ustanoviteljske pravice do Zdravstvenega doma Ljubljana – enota osnovnega
zdravstvenega varstva Grosuplje na Občine Grosuplje, Ivančno Gorico in Dobrepolje.
3. člen
Ta sklep začne veljati, ko dajo nanj soglasje organi
Občin Brezovica, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri
Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice in
se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 50-2/95
Ljubljana, dne 24. oktobra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

3756.
Na podlagi 93. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95) in na podlagi 17. člena odloka o
ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 2/92) izdaja
župan Mestne občine Ljubljana
ODLOČBO
o spremembah odločbe o določitvi javnih in
rezerviranih parkirnih površin
(Uradni list RS, št. 51/93)
1. člen
V 1. točko prvega odstavka 2. člena se doda nova tretja
alinea, ki glasi:
– parkirišče Tivoli.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Ižakovci, je svet Krajevne skupnosti Ižakovci na 5. seji dne 13. 11. 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Ižakovci
1. člen
Po določitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu
dne 10. novembra 1996, se uvede krajevni samoprispevek za
območje Krajevne skupnosti Ižakovci.
2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 1.
1997 do 31. 12. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo
uporabila za:
– adaptacijo vaško-gasilskega doma z prizidkom za
otroški vrtec,
– sofinanciranje pri izgradnji vodovoda in kanalizacije,
– sofinanciranje pri izgradnji športnih in drugih objektov,
– vzdrževanje objektov v vasi, ki so skupnega pomena,
– pokrivanje stroškov funkcionalnih dejavnosti,
– dotacije vsem društvom in klubom v vasi.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje
in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne
skupnosti Ižakovci, v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja
in nadomestil;
– 1% od pokojnin;
– 8% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti;
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– 2% mesečno za obrtnike oziroma samostojne podjet-

Št. 68 – 29. XI. 1996

BREŽICE

nike;
– 2% od neto povprečnega dohodka v Republiki Sloveniji za zavezance, ki so začasno na delu v tujini.

3759.

5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 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 ŽR KS Ižakovci, št.
51900-842-002-82266.
8. člen
Finančni nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal svet KS, ki bo o tem
vsaj enkrat letno poročal zboru krajanov.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor ter 17. in 70. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list SRS, št. 38/95) je Občinski svet občine
Brežice na 24. seji dne 17. 10. 1996 sprejel

9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ižakovci, dne 13. novembra 1996.
Predsednik
Sveta KS Ižakovci
Mirko Poredoš l. r.

BREZOVICA
3758.
Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 13. člena statuta Občine Brezovica, je občinski
svet na redni seji 25. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o davku od premoženja na posest stavb in prostorov za
počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Brezovica
1. člen
Davek od premoženja na posest stavb in prostorov za
počitek oziroma rekreacijo za leto 1996 se poveča za 1-krat.
2. člen
Ta odlok začne veljati od dneva objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 50/96
Brezovica, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

ODLOK
o ureditvenem načrtu za naselje Kapele v Občini
Brežice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za naselje
Kapele v občini Brežice, ki ga je izdelala AREA d.o.o.
Cerknica, podjetje za prostorski, gradbeni, računalniški in
poslovni inženiring, v oktobru 1994 (osnutek) in avgustu
1996 (predlog), pod številko 94/IX – 234.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
– pregled potrebnih posegov
– besedilo odloka
Grafični del:
1. Izvleček iz dolgoročnega plana
2. Ureditveno območje naselja
M 1 : 5000
3. Programska zasnova (namenska raba) M 1 : 2000
4. Programska zasnova (usmeritve
izvajanja)
M 1 : 2000
5. Obstoječe stanje
M 1 : 1000
6. Posegi
M 1 : 1000
7. Namenska raba
M 1 : 1000
8. Ureditvena situacija
M 1 : 1000
9. Funkcionalne rešitve
M 1 : 1000
10. Oblikovalske usmeritve
M 1 : 1000
11. Idejne rešitve prometa
M 1 : 1000
12. Nova povezovalna cesta
M 1 : 1000
13. Idejne rešitve infrastrukture
(kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon)
M 1 : 1000
3. člen
Prostor, ki je opredeljen z območjem UN KAPELE
vključuje osrednji del naselja Kapele, oziroma naslednje
prostorsko planske celote: KP, KZ, KS1, KS2, KS3, KS4,
KS5, KC1, KC2 in KR (delitev po Programskih zasnovah).
4. člen
Območje programskih zasnov za ureditveni načrt naselja KAPELE obsega naslednje parcele ali dele parcel:
K.O. KAPELE:
*1, 15, 26/1, 26/2, *27, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 30/1,
*30/3, 31/1, 31/2, *36, 39, *42, *50, *51, 56, 57, *57, *58/1,
*83, 86, 87, 89, 94/1del, 94/2, *95, *96, 97del, *100, 101/1,
101/2, 101/3, *102, *103/2, *104, *106, 108/1, 108/3, 109/1,
109/2, *109, *110, 111/1, 111/2, 112, *124, *125, 126,
*126, 127, *127, *128, *131, *132, 132/1, 134, *134, 137del,
138, 140del, *140, *141, *142, *144, *145, *146, 147del,
*147, 148, *148, 150/1, 150/2, 154, 155, 158, 159, 160, 162,
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165, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 177del, 179,
180del, 183, 184, 185, 186del, 189del, 190, 191, 197, 204del,
205, 207/1, 207/2, 212, 218/1, 219, 384, 385, 389/1, 389/2,
390 del, 395, 400del, 409/1, 409/2del, 410/1, 410/2, 411,
414, 415/1, 415/2, 415/3, 416/1, 416/2, 417/1, 417/2, 417/3,
417/4, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 422/1, 422/2, 425/1, 425/2,
425/3, 426/1, 426/2, 427, 428, 432/1, 435, 436, 437, 438/1,
449, 450/1, 450/2, 451, 452, 455del, 456, 458, 462del, 463,
465, 466, 504, 505, 507/1, 507/2, 509/1, 509/2, 510, 512/1,
512/2, 512/3, 512/4, 512/5, 516, 518/1, 518/2, 519, 520,
522/1, 522/2, 524, 525, 527/1, 528/1, 528/2, 530, 534, 535,
539del, 542, 565, 567, 568/1, 568/2, 570del, 581, 582/2del,
583/1del, 583/4del, 597/1, 597/2, 597/3, 598, 604, 605,
606/1, 606/2, 609, 611, 612, 613/1, 613/2, 632/1, 632/3,
634/1, 634/2, 634/4, 743/1, 743/2, 744/1, 744/2, 748del,
750, 751/1del, 751/2, 752/1, 752/2, 753, 763, 765del, 766,
770.
II. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI IZRABE
5. člen
Površine območja urejanja so namenjene predvsem stanovanjsko-agrarni dejavnosti naselja Kapele z dopolnitvijo
nekaterih centralnih dejavnosti. Vzdolžno naselje ob cesti
sestavljeno iz osnovne grebenske osi od župnijske cerkve do
kapele in njenih dveh priključkov iz severno zahodne strani.
Obcestna pozidava je zelo raznolika, ki jo z usmerjanjem
želimo preoblikovati v enoten namensko pester organizem.
Že oblikovan trg z javnimi objekti je potrebno dopolniti
in delno korigirati.
Površine obsegajo:
– centralni del ob cerkvi, župnišču, šoli in gasilskemu
domu
– obstoječa pozidava na padajočem terenu na dostopu v
naselje iz smeri Globoko (dopolnitev gradnje na zahodnem
delu ceste)
– obcestna grebenska pozidava z dopolnitvijo uličnega
niza in centralnimi programi: (trgovine, turistične dejavnosti
na domačijah, območje rekreacijskih površin)
– nova pozidava na povezovalni cesti (individualne stanovanjske hiše z dopolnilnimi dejavnostmi)
– severozahodni krak obstoječe stanovanjsko agrarne
pozidave.
Prostorska organizacija sledi predlogu programskih zasnov. Zasnova in izhodišča temeljijo predvsem na tem, kaj
predstavlja območje v širšem kontekstu prostora, v zasnovi
preoblikovanja v centralno naselje večih zaselkov s specifičnim podeželskim programom.
Po organizacijski zasnovi je naselje zasnovano na glavne morfološke enote, ki predstavljajo tudi več ali manj homogene funkcionalne sklope.
6. člen
Za realizacijo predvidenih posegov je potrebno predvsem zapolniti stegnjeno obcestno pozidavo, jo gabaritno
uskladiti in delno preoblikovati v enotni koncept. Potrebno
je tudi odstraniti nekatere gospodarske objekte, ki zapirajo
preglednost in dobro manipulacijo na dvoriščih domačij.
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temeljite prenove. V zaledju je možno izvesti dopolnilno
gradnjo s stanovanjsko-poslovnimi funkcijami.
Šoli se dozida telovadnica in manjkajoči učni prostori s
prostori varstvene enote. Z dozidavo je potrebno urediti tudi
zunanje površine in urediti nov dovoz ter dostop do pokopališča in stanovanjskih objektov v zaledju šole.
Na skrajnem robu ostane prosta zelena površina, ki jo
utrdimo v travnati plato nekoliko pod nivojem ceste in jo
namenjamo zunanjim večjim prireditvam. Ta komleks je
dolgoročno predviden za gradnjo nove šole, enote vrtca s
športno dvorano za potrbe celotne krajevne skupnosti s pripadajočimi zunanjimi športno-rekreacijskimi površinami.
Ločnico do ceste izvedemo kot gosto polvisoko grmičasto
ozelenitev.
8. člen
KC2 stanovanjska pozidava
Obcestna stegnjena pozidava je po svoji zasnovi in
namenu zelo raznolika. Usmeritve so popolnitev niza z dopolnilno gradnjo in dozidavami k obstoječim objektom. Tudi
programsko naj bodo objekti pretežno namenjeni poleg stanovanjski funkciji še oskrbovalnim in dopolnilnim dejavnostim. Dovozi do posameznih objektov so iz glavne ceste.
Jugovzhodna pozidava naj ne izstopa od obstoječih
vertikalnih gabaritih. Za severozahodno pozidavo še zlasti
za novogradnjo (poslovni objekti, tenis igrišče, itd.) pa naj se
kota spusti pod cesto, saj le tako ohranjamo poglede širšega
prostora.
9. člen
KS1, KS2, KS3, KS5 in KS8 stanovanjska gradnja
Območja so pretežno domačije (več objektov). Znotraj
domačij je potrebno formirati pregledna dvorišča (gnojišča)
in urediti primerne in varne dostope. Posamezne domačije
imajo še možnost dozidav in nadzidav v konceptu domačije
kot gruče, kar je razvidno iz grafičnih prilog. V prilogah so
tudi opredeljeni objekti, ki naj ohranjajo identiteto ljudske
arhitekture na nivoju detajla (vodnjaki).
10. člen
KS4 nova zazidava POVEZOVALNA CESTA
(stanovanjske hiše z dopolnilno dejavnostjo)
Formira se nova pozidava na zaledju obstoječih pozidanih površin. Individualna gradnja je namenjena stanovanjem
z dopolnilno dejavostjo, ki ne onesnažuje bivalnega okolja.
Objekti se napajajo z novo dovozno povezovalno cesto.
Za obiskovalce območja je potrebno zagotoviti potrebna
parkirišča za posamezno dejavnost znotraj dvorišč.
Ob vstopu s spodnje strani na novo povezovalno cesto
se ohranja spomeniško varovana domačija kot celota. Pred
vsemi posegi na domačiji je potrebno izdelati projekt prenove na podlagi konzervatorskih izhodišč ter pridobiti soglasje
spomeniško varstvene službe.
11. člen
KS6 in KS7 dopolnitev niza DOSTOP V NASELJE
(stanovanjska pozidava)
Prosta travnata površina ob cesti nudi možnost zapolnitve z objekti, ki so lahko stanovanjski v okviru domačij ali z
drugo dopolnilno dejavnostjo. Zaradi varnejših dostopov na
cesto so oblikovani skupni dovozi.

Ureditve po prostorskih celotah
7. člen
KC1 center del naselja KAPELE
Osrednji trg je nujno ohraniti z omejenim prometom v
območju med cerkvijo, šolo in gostinskim objektom. Na
nasprotni strani sta gasilski dom in župnišče, ki je potrebno

12. člen
KS8 nadaljevanje niza DOSTOP V NASELJE
(stanovanjska pozidava)
Prosta površina na zaledni strani glavne komunikacijske osi nudi možnost izgradnje novih stanovanjskih objektov ob novi napajalni cesti, ki teži k povezovanju obstoječih
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krakov naselja. V okviru domačij je poleg stanovanjske funkcije lahko dodana tudi dopolnilna dejavnost.
13. člen
KZ zelenica s parkovno ureditvijo
V centralnem delu je že izvedena parkovna ureditev.
Zaradi dograditve šole in ureditve minimalnih igrišč ob šoli
za potrebe vrtca je nujno prilagoditi tudi obstoječo parkovno
ureditev, ki naj ima za izhodišče bolj funkcionalno zasnovo
(potrebe po soncu in senci) ter izbor prilagojen avtohtonim
vrstam.
14. člen
KR prostorska cezura – rekreacijska površina
Danes je ob cesti še prosta površina, ki odpira pogled
proti severu. Kot cezuro jo želimo v prostoru tudi očuvati.
Prostor namenjamo rekracijskemu objektu, ki naj leži nekoliko pod cesto. Potrebno je urediti normalen dostop ter dovoz in zagotoviti primerno število parkirnih mest. Ob igriščih
je možno zgraditi servisni objekt z garderobami in sanitarijami.
15. člen
KPR proste površine kot prostorske cezure
Območje intenzivnih sadovnjakov znotraj naselja ohranjamo kot površino v prvotni rabi. S tem tudi dosežemo
boljšo orientacijsko preglednost širšega prostora s specifičnimi pogledi v smeri proti zahodu.
16. člen
KP pokopališče
Na samem robu naselja je obstoječe pokopališče. Po
predvidevanjih bo potrebna širitev v smeri proti zahodu na
območje, ki je izven ureditvenega območja naselja. Z dozidavo šole se uredi nova pot za sprevode iz cerkve do pokopališča. Potrebno je urediti tudi primerno ploščad za slovesnosti in gospodarski plato za oskrbo pokopališča. S tekočimi
vzdrževalnimi deli se uredi tudi odvodnjavanje meteornih
vod.
Hortikulturne ureditve
17. člen
Območja dosedanjih oblikovanih zelenih površin je potrebno obnoviti in ves čas vzdrževati. Posamezna drevesa na
izpostavljenih lokacijah, ki tvorijo naselbinsko identiteto je
potrebno skrbno negovati in pomlajevati.
Pri izvedbi UN je potrebno izvesti nove parkovne ureditve ob objektih javnega značaja. S pravilnim izborom visoke in nizke vegetacije moramo formirati ali poudariti značaj
posameznega prostora ter obenem doseči kontinuiteto pri
zasnovi večjih kompleksov. Projekti zunanje ureditve morajo upoštevati koncept ureditve, ki je razviden iz grafične
priloge.
Obvezna je uporaba avtohtonih vrst ozelenitve. Vrste
drevja je potrebno zreducirati. Ravne večje rekreacijske površine (športne in rekreacijske) naj bodo zatravljene in ostanejo večinoma prazne, razen višje goste ozelenitve, ki služi
ločevanju dejavnosti in njihovim medsebojnim negativnim
vplivom.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
18. člen
Povezave med posameznimi deli območja urejanja omogoča načrtovan sistem cest in peš poti, ki je funkcionalno
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prirejen urbanistični zasnovi naselja, le-ta pa se prilagaja
oblikovanosti in danostim prostora.
Vsi objekti javnega programa so integrirani s stanovanjskim okoljem ter locirani ob glavni prometni povezavi
dostopni širši okolici.
19. člen
Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo.
Notranja parcelacija, ki je prikazana v grafičnem delu, je
obvezna. Lega in velikost objektov je definirana v grafičnih
prilogah ureditvenega načrta.
20. člen
Lociranje novih nadomestnih in dopolnilnih objektov
na parcelo, oblikovanje objektov naj sledi tipologiji arhitekture kvalitetni okoliški pozidavi, oziroma obstoječim prostorskim zakonitostim s poudarkom ohranjanja identitete naselja.
Situacija objektov, zunanje ureditve ter dostopi so podani v grafični prilogi. V grafičnih prilogah so podani maksimalni možni gabariti, ki lahko odstopajo samo do –15%
(zmanjšanje) pri tem pa je potrebno paziti, da se ulični niz in
razmerje mas in geometrije objektov ohranijo.
21. člen
Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojnice, telefonske govorilnice, nadstreški, kakor tudi pomožna
oprema in naprave kot so reklamna znamenja, napisi, turistične oznake, klopi, brisoleji, morajo biti v ožjem območju
naselja ob glavnih prometnih smereh oblikovno poenotena.
22. člen
Pred izdajo dovoljenja za postavitev teh vrst objektov
in naprav je potrebno predložiti skico nameravanega posega.
Kolikor se tak poseg pojavi na objektu spomeniškega
varstva ali njegovem gravitacijskem območju ali na objektu
z ohranjenimi elementi identitete je potrebno pridobiti soglasje pristojne spomeniško-varstvene službe.
IV. PROMETNE UREDITVE
23. člen
Osnovne prometne rešitve slonijo na obstoječi osnovni
glavni vzdolžni cesti skozi naselje. Vzdolž glavne prometne
žile je potrebno zgraditi enostranski hodnik za pešce. Nova
zazidava ima novo povezovalno in napajalno cesto, ki se
priključuje na obstoječ cestni skelet.
24. člen
Tranzitni promet bo potekal po obstoječi vzdolžni glavni cesti skozi naselje. S prometnimi znaki in ukrepi je potrebno znižati hitrost skozi naselje.
25. člen
Intervencijski promet je dovoljen po vseh prometnih in
drugih utrjenih površinah. Za potrebe mirujočega prometa je
nujno urediti dodatna parkirišča pri objektih javnega značaja, še zlasti pri prenovi in novogradnji.
26. člen
Peš promet je urejen ob vseh prometnih površinah.
Naselje po svoji zasnovi omogoča tudi nekatere prečne povezave med prometnicami s peš koridorji, to je med večjimi
odprtimi površinami v centru naselja.
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V. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
27. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje. Investitor sam poskrbi za opremljenost stavbnega zemljišča.
Komunalna oprema obsega omrežja in naprave za oskrbo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpadnih
vod, oskrbo z električno energijo ter omrežje zvez. Načrti
komunalnih naprav morajo upoštevati planske usmeritve,
zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene organizacije in v
skladu z določili predpisov in pravilnikov veljavnih na območju Občine Brežice.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, vodo, tla) in ustrezno obrambno zaščito (varstvom pred požarom, oskrbo v
izrednih razmerah, zmanjšanje ogroženosti, itd.)
Priključitev objektov na komunalne naprave je možna v
skladu s pogoji upravljalcev.
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sti srednje osvetljenosti v skladu s tehničnimi predpisi z
ozirom na gostoto prometa in dejavnost dela območja. Trasa
je vrisana v grafičnih prilogah.
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.
Omrežje zvez
31. člen
Vse objekte se lahko priključi na javno telefonsko
omrežje. Glede na predvidene širitve je potrebno zagotoviti
dodatne kapacitete. Priključke objektov se izdela skladno s
pogoji upravljalca.
Na območju ureditvenega načrta se zgradi kabelsko
kanalizacijo. Jaški PTT kanalizacije se izvedejo v takem
razporedu, da je mogoče priti s kabli v najbližja fasadna
razvodišča in iz njih nadaljevati priključevanje obstoječih in
predvidenih objektov.

Oskrba z vodo
Ravnanje z odpadki
28. člen
Obstoječe in predvidene objekte je treba priključiti na
obstoječe vodovodno omrežje. Po situaciji, premerih cevi in
opremi mora sekundarno omrežje ustrezati pravilniku o normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Sekundarno omrežje mora biti opremljeno z nadzemnimi hidranti v
skladu z istim pravilnikom.
Odvajanje odpadnih voda
29. člen
Za odvajanje fekalnih voda je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje (dva sistema v dve čistilni napravi). Na
kanalizacijski sistem je potrebno postopno priključiti vso
obstoječo, novo in dopolnilno gradnjo po pogojih upravljalca. Pri tem je potrebno upoštevati zaščito vodnih virov v
Občini Brežice in navodilo za gradnjo gnojišč in greznic.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, je treba speljati preko lovilcev maščob v
kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico. Meteorne vode z
drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba
speljati v ponikovalnico.
Energetska oskrba, javna razsvetljava in TV omrežje
30. člen
Potrebno je varovati rezervate daljnovodov. Za oskrbo
z električno energijo veljajo naslednji pogoji:
– na področju oskrbe z električno energijo je potrebno
upoštevati veljavne predpise za to področje in zasnovo elektroomrežja
– upravljalec mora zagotoviti ustrezne napetostne razmere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti (obstoječih in
predvidenih) na osnovi izpolnitve tehničnih pogojev, ki jih
predpiše v elektro-energetskem soglasju pred izdajo dovoljenja.
Na območju ureditvenega načrta za naselje Kapele sta
dve jamborski trafo postaji. Pri rekonstrukcijah omrežja je
potrebno fazno vse zračne elektro vode zamenjati s kabelsko
kanalizacijo.
Ob glavni cesti in večjih odprtih ploščadih mora biti
zgrajena javna razsvetljava, ki zagotavlja minimalne vredno-

32. člen
Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo
komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so tipske. Tip in velikost posode določi upravljalec odvoza odpadkov. Dostopi do zabojnika morajo biti vedno dostopni s
specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza odpadkov so se dolžni ravnati v
skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Brežice.
VI. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
33. člen
Varstvo zraka
V območju UN ni večjih onesnaževalcev zraka, prav
tako tudi predvidena gostota malih kurišč. Z izvedbo UN se
število kurišč bistveno ne povečuje. Male kotlovnice naj
bodo redno vzdrževane in v maksimalni možni meri obnovljene. Za večje objekte ali posebna kurišča določi pogoje
Hidrometeorološki zavod RS.
Pri objektih, ki imajo možnost izgradnje delavnice, je
potrebno preveriti možnost prekomernega onesnaževanja
zraka.
34. člen
Varstvo pred hrupom
Naselje Kapele je zaradi svoje lege izpostavljeno prometnemu hrupu. S posebnimi ukrepi želimo zmanjšati hitrosti in s tem tudi ublažiti hrup. Po maksimalni dolžini ob cesti
naj bodo protihrupne ozelenjene bariere.
V stanovanjih ob glavih prometnicah naj ne bodo ob
cestni fasadi spalni prostori.
V lokalih v pritličjih večnamenskih objektov niso dovoljene hrupne dejavnosti.
35. člen
Varstvo voda
Meteorne vode z utrjenih površinah (parkirišč in ploščadi) je potrebno pred iztokom očistiti s peskolovci, ki so
opremljeni z lovilci olja.
Pri obrtnih dejavnosti definira pogoje za posamezno
dejavnost pristojna inšpekcijska služba.
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36. člen
Protipožarna varnost
Pogoji protipožarne zaščite bodo podani v pogojih požarne inšpekcije.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
37. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorje, projektante
in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi in ostalimi posegi na ureditvenem območju. Določila
ureditvenega načrta morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih dokumentacijah.
Poleg določil UN Kapele je pri realizaciji potrebno
upoštevati pogoje soglasodajalcev za vsak poseg v prostor
posebej.
Pri urejanju objektov in spremembi namembnosti v
objektih je nujno upoštevati potrebe po dodatnih zunanjih
površinah za potrebe manipulacije in parkiranja. Pri vsakem
posegu je potrebno preveriti zadostnost zunanjih površin in
zagotoviti pregledne in varne dostope in dovoze.
Izbor novih ali dopolnilnih proizvodnih programov mora projekt vključevati tudi presojo ekološke obremenitve
okolja.
Pri prenovi objektov, ki so definirani kot nosilci identitete naselja in predstavljajo značilno mestatvorno arhitekturo je pri izdelavi projektne dokumantacije ali pred izdajo
ustreznih dovoljenj potrebno izdelati načrt prenove fasad z
arhitekturnimi detajli ter barvno študijo barvanja uličnih fasad.
Projekt hortikulture mora biti posebej opredeljena ureditev na zelenicah, ki spadajo k objektom. Vrste zelenja naj
bodo določene, pri čemer naj bo lastnikom prepuščena svoboda pri izbiri in lociranju ozelenitve. Potrebno je paziti pri
preglednosti cestnega omrežja ter glavnim vedutam naselja.
Pri izvajanju ureditvenega načrta morajo biti glede na
njihova določila upoštevani vsi veljavni gradbeno-tehnični,
prometni, sanitarno-higienski, varnostni in drugi predpisi.

VIII. TOLERANCE
38. člen
Odstopanja in odmike, ki s tem UN niso zajeta, tolmači
pristojna občinska upravna organizacija za urejanje prostora,
ki jih pred izdajo dovoljenja potrdi pristojni odbor za urbanizem občinskega sveta.

IX. KONČNE DOLOČBE
39. člen
S sprejemom tega odloka za območje urejanja ne veljajo določila splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/87 in 25/88).
Določila odloka o pomožnih objektih je potrebno smiselno prilagoditi tako, da bruto etažna površina vseh objektov na posamezni parceli ne presega bruto 40% velikosti
parcele.
40. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in
drugim organizacijam pri Zavodu za prostorsko načrtovanje
občine Brežice in pri pristojni inšpekcijski službi.
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41. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega načrta opravlja
pristojna inšpekcijska služba.
42. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-78/92-8
Brežice, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

CANKOVA-TIŠINA
3760.
Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 14. člena
statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list, RS. št. 53/95) je
Občinski svet občine Cankova-Tišina na 20. seji dne 4. 11.
1996 sprejel
ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Cankova-Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste, zbiranje, odvažanje,
odlaganje, način obračunavanja ravnanja z komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: odpadki) ter nadzor nad izvajanjem
tega odloka na območju Občine Cankova-Tišina.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
3. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje in
6. uveljavitev načela ”stroške nosi povzročitelj”.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Cankova-Tišina,
2. izvajanje javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalci),
3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzročitelji) so pravne ali fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki ter
4. občina v kateri se odlagajo odpadki z območja Občine Cankova-Tišina.
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4. člen
Na območju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru njihovega nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz
gospodinjstev,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,
3. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
Na celotnem območju Občine Cankova-Tišina je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov nastajanja odpadkov
in skladno s 4. členom tega odloka.
Vsi uporabniki stanovanjskih in poslovnih prostorov na
območju Občine Cankova-Tišina morajo biti kot povzročitelji odpadkov vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da vsi
subjekti iz 3. člena tega odloka obvezno ravnajo z odpadki,
kot je predpisano s tem odlokom.
6. člen
Določbe tega odloka se obvezne za vse subjekte iz
3. člena tega odloka, ki so vključeni v sistem ravnanja z
odpadki.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da se vsi
subjekti iz prejšnjega odstavka ravnajo po določilih tega
člena.
7. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po
programu gospodarnega ravnanja z komunalnimi odpadki v
Občini Cankova-Tišina, ki ga potrdi Občinski svet občine
Cankova-Tišina v skladu s predpisi in tem odlokom.
Izvajalca izbere Občinski svet občine Cankova-Tišina.
II. ODPADKI
8. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in jim podobni
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni
rabi in so pretežno tudi ter po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz
industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je potrebno
ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki so:
1. biološki odpadki;
– kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpadki...),
– vrtni odpadki,
– drugi odpadki (perje, lasje, žagovina...),
2. odpadni papir;
3. odpadno steklo (belo, barvno);
4. odpadne umetne mase;
5. odpadne kovine;
6. preostali odpadni odpadki;
– trdi anorganski odpadki (ohlajen pepel, odpadna embalaža...),
– kosovni odpadki,
– odpadni gradbeni material, jalovina,
– ostanki vozil na javnih površinah,
– trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in
čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov;
7. odpadki in smeti, ki nastajajo pri ročnem in strojnem
čiščenju površin;
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8. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih
virov.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
9. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na
katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane
posode za odpadke in plastične vrečke skladno z 10. členom
tega odloka.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
od koder izvajalci redno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno
mesto na istem prostoru. Odjemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in
oddaljena največ 10 m od mesta, do koder je možen dostop s
tem vozilom.
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v
vrečke za odpadke iz 3. točke prvega odstavka 10. člena tega
odloka, ki jih zagotovi izvajalec. Odpadke v vrečkah so
povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno
mesto. Povzročitelji lahko odlagajo odpadke v kesone iz
2. točke prvega odstavka 10. člena, kolikor so kesoni nameščeni.
Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s
povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko
dogovorijo tudi za skupno zbirno in odjemno mesto z uporabo skupne posode ali kesona za odpadke, skupno zbirno in
odjemno mesto vzdržuje povzročitelj.
Ob določevanju lokacij zbirnega in odjemnega mesta,
je potrebno upoštevati funkcionalne, higienske ter estetske
zahteve in požarno-varstvene pogoje.
Določbe tega odloka so dolžni upoštevati načrtovalci in
projektanti v skladu z obstoječo tehnologijo izvajalcev pri
oblikovanju stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk ter
naselij in pri prenovi zgradb ter delov naselij.
10. člen
Povzročitelji morajo odpadke odlagati v:
1. tipizirane plastične in/ali kovinske posode;
2. tipizirane kovinske kesone;
3. druge posode ali vrečke, ki jih določi izvajalec v
programu (kolikor se ne morejo uporabljati posode iz 1. in 2.
točke tega odstavka).
Vrsto in število posod ali kesonov za odpadke določi
izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja ter
strukturo in vrsto odpadkov (v programu).
Inšpekcijski organi lahko z odločbo določijo vrsto in
število posod, kolikor se izvajalec in povzročitelj o tem ne
moreta dogovoriti.
11. člen
Izven posod za odpadke na zbirnih in odjemnih mestih
je prepovedano odlagati odpadke.
V primeru občasnega povečanja količine odpadkov, ki
se odlagajo v posode iz l. točke 10. člena tega odloka, si
morajo povzročitelji pri izvajalcu proti izplačilu priskrbeti
vrečke iz 3. točke 10. člena tega odloka.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke.
Odstranitev teh odpadkov je v breme povzročitelja.
12. člen
V posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju;
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2. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov;
3. tleče, lahko vnetljive, gorljive eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ki se
morajo odlagati v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS,
št. 20/86);
4. odpadni gradbeni material ter
5. kosovne odpadke – pohištvo, gospodinjski stroji,
kolesa, hišna in stanovanjska oprema ter nevozna vozila.
V kesone iz 2. točke 10. člena tega odloka, ki so po
programu zbiranja in odvažanja odpadkov iz 6. točke
8. člena tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
13. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode in vrečke
za odpadke, razen posod iz 2. točke 10. člena tega odloka,
pripeljati z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi
vrniti nazaj.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da morajo povzročitelji na dan odvoza odpadkov prestaviti posode
za odpadke z zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
14. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne ovira prometa, onesnaži prostora ter ne poškoduje posode
in okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec
onesnaži odjemno mesto ga je dolžan tudi pospraviti in
počistiti.
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in
odjemnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Tudi v zimskem času so dolžni omogočiti dostop do posod,
vrečk in kesonov za odpadke.
V primeru neupoštevanja določb 14. člena tega odloka,
inšpekcijski organi lahko izdajo ureditvene odločbe.
15. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki,
morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov, po končani
prireditvi, najkasneje pa v 24 urah, poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče
pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
Inšpekcijski organi lahko organizatorjem javnih prireditev in drugih aktivnosti na prostem z odločbo naložijo, da
se ravnajo po določilih prvega odstavka tega člena.
16. člen
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali druge gospodarske družbe) mora vlagatelj
priložiti potrdilo izvajalca, da je povzročitelj prijavljen na
odvoz odpadkov v skladu s tem odlokom.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca upravna
enota Murska Sobota izda povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti.
17. člen
Izvajalci so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na
zahtevo komunalnega inšpektorata oziroma ustrezne nadzorne službe v občini čistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati
ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi.
Nosilci stroškov čiščenja in vzdrževanja posod za odpadke so povzročitelji. Prav tako so dolžni plačati stroške

Št. 68 – 29. XI. 1996

popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali jim je bila odtujena.
Inšpekcijski organi lahko na podlagi prvega odstavka
tega člena izvajalcu z odločbo naložijo čiščenje, vzdrževanje, popravljanje in nadomeščanje dotrajanih posod.
18. člen
Posode za odpadke lahko nabavijo izvajalci ali povzročitelji, na svoje stroške. V primeru, da jih nabavijo izvajalci,
zaračunavajo izvajalci poleg cene za odvoz tudi obrabnino
za uporabo posode.
V primeru, da je povzročitelj tudi lastnik posode za
odpadke, izvajalec obrabnine ne sme zaračunavati.
IV. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
19. člen
Zbiranje in deponiranje odpadkov se izvaja skladno z
letnim razporedom odvoza, ki ga pripravi izvajalec skladno s
7. členom tega odloka. Razpored mora ustrezati strukturi,
vrsti ter količini posameznih vrst odpadkov.
Povzročitelji odpadkov morajo biti seznanjeni z letnim
razporedom odvoza vseh vrst odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekopi...), so izvajalci dolžni opraviti
odvoz najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju
ovire oziroma po praznikih.
20. člen
Izvajalci odvažajo komunalne odpadke samo s posebej
urejenimi komunalnimi vozili.
Inšpekcijski organi lahko zahtevajo od izvajalca, da
odvaža odpadke le s posebej urejenimi vozili.
Manjše količine odpadkov iz 4., 6., 7. in 8. točke
8. člena tega odloka (merilo je avtomobilska prikolica), lahko odvažajo tudi povzročitelji.
Inšpekcijski organi lahko naložijo povzročitelju, ki sam
odvaža odpadke iz prejšnjega odstavka tega člena, da uporabi za to ustrezno prevozno sredstvo.
21. člen
Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in kosovnih odpadkov predpisuje poseben odlok. Izvajalca izbere
Občinski svet občine Cankova-Tišina.
22. člen
Izvajalci in povzročitelji morajo odpadke odlagati na
zato dejavnost določeno odlagališče odpadkov. Odlagališče
odpadkov mora zagotoviti občina.
Odlagališče komunalnih odpadkov je v Puconcih v Občini Puconci, kateri se plačuje po odloku odškodnina in
nadomestilo za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje (Uradni list RS, št. 27/95) in sicer po pogodbi med Občino Puconci in podjetjem Saubermacher-Komunala iz M. Sobote.
Izvajalci in povzročitelji so dolžni komunalne odpadke
pripeljati na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti
na mestu, ki ga določi upravljalec.
23. člen
Odpadne gradbene materiale in jalovino je v skladu s
sanacijskimi programi dopustno odlagati po predhodnem soglasju v opuščenih gramoznicah ali jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ter za nasipe.
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Odlaganje gradbenih materialov in jalovine ne sme
ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.
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. Če tega ne stori, jih odstranijo na njegove
stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo od pristojnega
inšpektorata ali občinske službe komunalnega nadzora.
Če storilca ni možno ugotoviti, odstranijo odpadke izvajalci na zahtevo komunalnega inšpektorata na stroške proračuna občine.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odlagališča odpadkov in
njihovo deponiranje na odlagališču. Odločbo za odstranitev
odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako povzročiteljem kot tudi izvajalcem.
V. NAČIN OBRAČUNA RAVNANJA Z ODPADKI
25. člen
Cena za ravnanje z odpadki se določa skladno z veljavnimi predpisi oziroma zakonodajo.
26. člen
Stroške ravnanja z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
27. člen
Način obračuna ravnanja z odpadki je opredeljen v
pogodbi o izvajanju javne gospodarske službe zbiranja (javno podjetje), odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov v
Občini Cankova-Tišina.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki je volumen postavljene posode za odpadke.
Če povzročitelj odpadkov ne zbira ločeno, so izvajalci
upravičeni zaračunavati stroške tudi za odpadke, ki niso
sortirani (v posodah za papir, steklo itd.).
28. člen
Za obračunavanje odvoza odpadkov sporočijo povzročitelji izvajalcem podatke in njihove spremembe v roku, ki
ga ti določijo.
29. člen
Če povzročitelji v zahtevanem roku ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo te iz razpoložljivih
uradnih evidenc.
30. člen
Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za
povzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitev
na njihovenm območju ali, ko se povzročitelji vselijo v
stanovanje in ali prično uporabljati poslovne prostore.
Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo
o odvozu in odlaganju odpadkov oziroma drug ustrezen
dokument.
VI. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
občinske službe, ki pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe
ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
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Subjekti ravnanja z odpadki iz 3. člena tega odloka so
dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s
tem odlokom. V primeru neupoštevanja določb tega odloka,
so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji in/ali pristojni
občinski službi.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
1. ravnajo v nasprotju z 5. in 6. členom
2. ne opravlja dejavnosti v skladu s 7. členom
3. ne vzdržuje skupnih zbirno-odjemnih mest (peti odstavek 9. člena)
4. ne pospravijo in ne očistijo odjemnega mesta, ker so
ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (14. člen)
5. po končani prireditvi oziroma v predpisanem roku ne
odstranijo odpadkov (15. člen)
6. po potrebi ali na zahtevo ustrezne službe v občini ali
pristojne inšpekcijske službe
ne čistijo, razkužujejo in vzdržujejo posod za odpadke
(17. člen)
7. ne praznijo posod skladno z razporedom odvoza
(prvi odstavek 19. člena)
8. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje v dveh
dneh po prenehanju ovire ali višje sile (tretji odstavek
19. člena)
9. odvažajo komunalne odpadke z neprimernimi vozili
(20. člen)
10. ne izvajajo zbiranja odpadkov v skladu z 21. členom
11. ne odlagajo odpadkov v skladu z 22. členom
12. odlagajo odpadke izven odlagališča (24. člen)
Z denarno kaznijo se od 10.000 do 30.000 tolarjev
kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
33. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek povzročitelj, če:
1. ravna v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka
2. ne odlagajo odpadkov v posode za odpadke (prvi
odstavek 9. člena)
3. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta, skladno z
navodili izvajalcev (peti odstavek 9. člena)
4. odlaga odpadke izven posod za odpadke (11. člen)
5. odlagajo odpadke v nasprotju z 12. členom
6. ravna v nasprotju s 13. členom
7. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena
8. ravna v nasprotju z 15. členom
9. ravna v nasprotju s 17. členom
10. ravna v nasprotju z 18. členom
11. ravna v nasprotju z 24. členom
12. ravna v nasprotju z 26. členom
Denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko
dejavnost in drugo dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba ali delavec povzročitelja iz drugega tega člena, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
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34. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizatorja
kulturne, športne ali druge prireditve oziroma aktivnosti na
prostem, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času
trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in odvoz odpadkov na odlagališče (15. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Sanacijski program iz 24. člena tega odloka sprejme
Občinski svet občine Cankova-Tišina na osnovi katastra
opuščenih gramoznic in potreb po odlaganju tovrstnih odpadkov.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
37. člen
Z dnem uveljavitve novega odloka, preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ki je bil objavljen v
Uradnih objavah pomurskih občinskih skupščin, prejšnje Občine Murska Sobota.
Št. 944/96
Tišina, dne 8. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

ČRNOMELJ
3761.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 40., 41. ter 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 12. in 19. člena statuta Občine Črnomelj je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Otona Župančiča Črnomelj
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Črnomelj, s sedežem Trg svobode 3, Črnomelj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja
na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (v nadaljevanju: zavod).
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II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj.
Sedež zavoda: Črnomelj, Kidričeva 18b.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Črnomelj.
V sestavo Vrtca Črnomelj sodita:
– enota vrtca Loka, Kidričeva 18b, Črnomelj in
– enota vrtca Čardak, Čardak 1, Črnomelj.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi enoti vrtca 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 kot pravna oseba s popolno odgovornostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Novem mestu na registrskem vložku št. 1-90/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu je izpisano besedilo “Vrtec Otona Župančiča Črnomelj”, na notranjem obodu pa “Kidričeva 18b, Črnomelj”.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz drugega odstavka
tega člena.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz tretjega odstavka tega člena uporablja zavod za
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev.
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Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik oziroma delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje
pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma delavec
zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj, 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.
Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj. Med podpisniki z deponiranimi podpisi morata biti ravnatelj in
računovodja.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem aktu.
4. Območja zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji
in varstvu predšolskih otrok predvsem na področju krajevnih
skupnosti: Črnomelj, Dobliče-Kanižarica, Adlešiči, Tribuče,
Talčji Vrh, Petrova vas, Griblje in Butoraj.
Zavod vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike
vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu na svojem sedežu
za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80. 101 dejavnost vrtcev,
– M/80. 422 drugo izobraževanje (otrok),
– I/60. 230 prevoz šolskih otrok,
– I/60. 220 dajanje potniških vozil z voznikom v najem,
– H/55. 520 priprava in dostava hrane.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod izvaja javnoveljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno
šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno vzgojo in varstvo
predšolskih otrok v varstvenih družinah, vzgojo predšolskih
otrok na domu ter občasno varovanje otrok na domu.
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.
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. Njihovo delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja zavod 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 11 članov, od tega:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Črnomelj.
Predstavnike delavcev zavoda se voli: izmed strokovnih delavcev iz enote vrtca Loka dva predstavnika, izmed
strokovnih delavcev iz enote vrtca Čardak dva predstavnika
ter izmed administrativnih in tehničnih delavcev celotnega
zavoda enega predstavnika. Predstavnike zaposlenih izvolijo
delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in
na način, ki je določen z zakonom in tem odlokom.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev izmed kandidatov, ki jih predlagajo starši na skupnem roditeljskem sestanku. Volitve so praviloma tajne, razen če svet
staršev drugače določi. Za volitve predstavnikov staršev v
svet zavoda se analogno uporabljajo določila o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na prvi seji
predsednika in namestnika predsednika. Predsednik se voli
izmed predstavnikov ustanovitelja. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno izvoljena največ dvakrat
zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda
je odvisen od vključenosti njihovih otrok v programe, ki jih
izvaja zavod.
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 vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
varstvenim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
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– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju 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 skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje
15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo, ter število članov
sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda in izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija. Volilna komisija veljavno sklepa v sestavi predsednika in
dveh članov ali njihovih namestnikov. Člani volilne komisije oziroma njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za
predstavnike delavcev v svetu zavoda in morajo imeti aktivno volilno pravico (pravico voliti). Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se
predlagajo po enotah zavoda.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico (pravico biti izvoljen).
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli
in koliko kadditatov se voli izmed kandidatov posameznih
enot vrtca ter izmed kandidatov upravno-administrativnih in
tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot
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jih je potrebno izvoliti ali za več kandidatov izmed kandidatov posameznih enot vrtca oziroma izmed upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posameznih
enot vrtca in izmed administrativnih in tehničnih delavcev.
Izvoljeni so tisti kandidati iz posameznih enot vrtca in izmed
administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje
število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število
glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih piše volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
23. člen
Za volitve, nadomestne volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki
bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona,
ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij. Ta določba velja tudi za volitve, nadomestne volitve in odpoklic
predstavnikov staršev v svet zavoda.
2. Ravnatelj
24. 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,
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– pripravlja predlog letnega načrta za investicijsko vzdrževanje stavb in obnavljanje opreme vrtcev ter odgovarja za
njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot
vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje
ustanovitelja. Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno. Če vzgojiteljski zbor ali ustanovitelj
ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet zavoda imenuje oziroma razreši ravnatelja brez
tega mnenja.
26. 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
27. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja (v skladu z
normativi).
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 je pridobil s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
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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.
Pomočnik ravnatelja lahko opravlja tudi naloge vodje enote
vrtca.
b) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv
mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed
delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote vrtca v aktu
o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktivi.
30. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva
in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno-varstveno delo,
dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-varstvenega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. 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.
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Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj, naslednje seje
sklicuje in vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani
sveta na prvi seji.
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-varstveni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje
z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju
in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnovarstvenega dela.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
34. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu
opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri
izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjevanju: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v
skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati in uporabljati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z
zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v
skladu z zakonom. Znanje slovenskega knjižnega jezika se
preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega
knjižnega jezika preverja pri ustrezni strokovni instituciji ob
prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem ko si pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
35. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v svojem splošnem aktu, v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
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Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
36. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje
v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Ustanovitelj daje zavodu v posest (upravljanje) sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal pred uveljavitvijo tega odloka, razen sredstev in premoženja enote vrtca v
Semiču.
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 upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
37. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, plačil staršev, sredstev od prodaje
storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in
iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva 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 sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v
letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zavod z
analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za
posledico razhajanje med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da
ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu
z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi z ustanoviteljem, ter da realizirana masa sredstev za plače
ne presega zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem
se ugotavlja primanjkljaj, ter da je gospodarno ravnal.
Primanjkljaj sredstev iz naslova preveč izplačanih plač
krije zavod.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
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Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
42. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Črnomelj, voden pod št. 022-17/91 z dne 23. 12. 1991 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 18. 2. 1992 in potrjen s
sklepom Skupščine občine Črnomelj številka 022-3/92 dne
15. 4. 1992.
44. člen
Enota vrtca v Semiču deluje v okviru zavoda do 1. 1.
1997, ko se izloči in priključi Osnovni šoli Semič. Zavod
mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku
treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
45. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po poteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega
odloka je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka
25. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit. Ravnatelju,
ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega stavka, preneha
mandat na podlagi zakona.
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46. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-7/96
Črnomelj, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

3762.
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.
15/91, 13/93, 66/93) ter 12. in 19. člena statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet
občine Črnomelj na seji dne 29. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo ukrepi za vzdrževanje
javnega reda in miru, varstva ljudi in premoženja, zdravja in
čistoče ter zunanjega videza naselij na območju Občine Črnomelj.
2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo ali se kako
drugače zadržujejo na območju občine so dolžni ravnati
tako, da s svojim življenjem in delom ali dejanji ne motijo
delo, razvedrila in počitka, da ne ogrožajo varnosti občanov,
njihovega zdravja ter premoženja, da spoštujejo družbeno
disciplino in javno moralo, da ne opuščajo ali opravljajo
dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
3. člen
Starši oziroma skrbniki in osebe, ki jim je zaupano
varstvo in vzgoja mladoletnikov so dolžni skrbeti, da je
njihovo ravnanje v skladu z določbami tega odloka, sicer so
odgovorni za prekrške, ki jih storijo mladoletniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Zaradi varstva javnega reda in miru je prepovedano:
1. Točiti ali prodajati alkoholne pijače v gostinskih lokalih pred 8. uro zjutraj in vinjenim ter mladoletnim osebam.
2. Zadrževati se preko dovoljenega obratovalnega časa
v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo
alkoholne pijače.
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3. Popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač.
4. S vpitjem motiti nočni počitek občanov.
5. Na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov v
stanovanjskih zgradbah.
6. Povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in
televizijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov.
Glasnost teh v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj ne
sme presegati sobne jakosti.
7. Povzročati čezmeren hrup in ropot v bližini javnih
zavodov.
8. Motiti javne shode, zborovanja in druge javne prireditve, ovirati ali motiti organizirane sprevode ter vznemirjati
udeležence sprevodov.
9. Pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega
odnosa do pokojnika v bližini okolice, kjer ta leži prepovedano z glasbo ali kako drugače motiti svojce in udeležence
pogreba.
10. Prenočevati po senikih, kozolcih in drugih gospodarskih objektih, parkih, avtobusnih in železniških postajah
in postajališčih, v zapuščenih vozilih in drugih za to neprimernih prostorih.
11. Kaditi v javnih prostorih, kjer je prepoved vidno
označena.
12. Puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dlje kot 5
minut.
13. Metati petarde ali druga pirotehnična sredstva v
stanovanjskih naseljih, na javnih prostorih ali prireditvah.
14. Vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu.
15. Igrati hazardne igre na srečo v javnih lokalih in
zasebnih prostorih in kartati, kjer je to prepovedano.
16. Prosjačiti po domovih.
17. Voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne
prireditve in zborovanja (z izjemo službenih psov in vodičev
slepih).
18. Plakatirati izven dovoljenih mest, določenih in urejenih po pristojnih organih in izobešanje plakatov in spisov,
katerih vsebina bi lahko povzročila vznemirjanje občanov.
19. Kakorkoli ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so jim namenjene.
20. Imeti živali, ki s hrupom ali kako drugače motijo
okolico.
21. Vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na
območje, kjer je vstop prepovedan.
22. S kakršnimikoli dejanji namerno motiti kopalce ali
ogrožati njihovo varnost na urejenem kopališču.
23. Izzivati pretepe, nerede in prepire.
24. Voziti vozila brez ali z glušniki, ki povzročajo čezmerni hrup.
25. Se sankati, smučati, kotalkati ali igrati na javnih
cestnih površinah.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve, ki se prirejajo na območju občine in trajajo preko 22. ure morajo biti praviloma
v zaprtih prostorih, da ne motijo nočnega miru in počitka
občanov. Pristojni upravni organ lahko v upravičenih primerih dovoli tudi izjemo.
Organizator javne prireditve je dolžan skrbeti za javni
red in mir, posebej pa:
1. Poskrbeti, da prireditev ne traja preko dovoljenega
časa.
2. Poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo
občane.
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3. Poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na
njih.
4. Po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in
odstraniti postavljene objekte in drugo, ki je služilo prireditvi.
6. člen
Naprave za povzročanje zvokov, radijski in televizijski
sprejemniki, glasbila in druga akustična sredstva se smejo
uporabljati le tako, da ne motijo drugih ljudi v okolju.
Izjemoma se smejo uporabljati zvočna sredstva za opozorilne in varnostne namene, kot to določajo posebni predpisi.
Uporaba zvočnih naprav je na javnih prostorih dovoljena le, če ima tisti, ki uporablja zvočne naprave posebno
dovoljenje pristojnega organa za uporabo zvočnih naprav na
javnem prostoru.
7. člen
Uporaba zvočnih naprav na prireditvah na prostem v
času turistične sezone sme trajati praviloma do 24. ure, z
dovoljenem pristojnega upravnega organa tudi do poznejše
ure.
Na prireditvah v posebej za to določenih zaprtih prostorih uporaba zvočnih naprav ne sme presegati dovoljene ravni
hrupa v naravnem bivalnem okolju. Časovna omejitev iz
prvega odstavka tega člena ne velja za uporabo zvočnih
naprav na prireditvah na posebej za to določenih prostorih,
če se s tem ne povzroča hrup v naravnem in bivalnem okolju
ter stanovanjskih objektih.
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
8. člen
Z namenom, da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ter
družbeno in zasebno premoženje je prepovedano:
1. Nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se
lahko prizadene telesna poškodba.
2. Namerno dražiti, plašiti, ščuvati ali pretepati živali.
3. Z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače
onesnažiti ljudi ali pročelja zgradb.
4. Odstraniti, popisati, uničiti ali poškodovati napisne
table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja ter druge objekte, ki služijo javnemu namenu.
5. Igrati se na javnih cestah in drugih javnih površinah,
ki niso za to namenjene.
6. Z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškodovati ali ogrožati ljudi ali premoženje.
7. Med vožnjo vstopati, izstopati iz vozila v javnem
prometu ali se nanj obešati.
8. Imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali
druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kazi zunanji
videz okolja.
9. Prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam hiš ali drugim objektom, na robnike pločnikov,
izložbe ali jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči
škodo ali ovira promet ali gibanje pešcev.
10. Opremljati ograje ob javnih poteh in cestah z bodečo žico ali steklenimi drobci ter drugimi nevarnimi predmeti.
11. Netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi ali premoženja, povzroča zadimljenje okolja, kjer
bivajo občani, odmetavati ogorke in pepel ali sežigati travo
in listje na krajih, kjer obstaja nevarnost požara, sežigati
gume, plastiko, odpadno olje in druge škodljive snovi.
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12. Puščati predšolske otroke brez nadzorstva v stanovanjih, na cestah ali na drugih javnih mestih ter kakorkoli
nadlegovati otroke.
13. Streljati s strelnim orožjem na kraju, kjer je lahko
ogrožena varnost ljudi in premoženja.
14. Krošnjariti, preprodajati ali vsiljevati kakršnekoli
predmete ali storitve brez dovoljenja po stanovanjih ali na
javnih krajih.
15. Nadlegovati občane s širjenem ali vsiljevanjem idej
in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih.
16. Puščati domače živali na javnih mestih in prometnih površinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez
hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom ali kako drugače mučiti živali, puščati domače živali, da delajo škodo na
tujih vrtovih, njivah in drugih površinah, omogočiti domačim živalim, da odlagajo iztrebke na teh povšinah in onesnažujejo okolico.
17. Namerno poškodovati predmete, ki so namenjeni
javni rabi (npr. telefonske govorilnice, poštni nabiralniki,
javna razsvetljava, prometni znaki, idr.).
18. Na javnih in zasebnih površinah trgati cvetje, sekati, obsekovati ali drugače poškodovati drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali drugo napravo, ki je splošne koristi ali
okras okolja.
19. Brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali
uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in
vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali
pobirati les in ga odvažati.
20. Vleči hlodovino ali druge predmete po lokalnih ali
krajevnih cestah in poteh.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. Zanemariti red in čistočo v javnih prostorih in javnih
površinah tako, da se s tem kvari videz, moti okolica in
ogroža zdravje ljudi.
2. Voditi živali v vozila javnega prometa, v javne prostore, na otroška igrišča, kopališča in pokopališča, razen
službenih psov in vodičev slepih.
3. Imeti živali, ki s smradom ali iztrebki onesnažujejo
okolje in javne površine.
4. Zanemariti osebno čistočo in snago v stanovanjih ali
v poslovnih in gospodarskih prostorih v takem obsegu, da to
moti okolico, povzroča zgražanje ali utegne škodovati
zdravju ljudi.
5. Pranje motornega vozila, kmetijske stroje in priključke in druge predmete v vodotokih ter pranje in umivanje pri
studencih in javnih vodovodnih napravah, ki so namenjene
za pitno vodo.
6. Poškodovati, povzročati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake ali brskati po smetnjakih.
7. Kopati domače živali v vodotokih, kjer se kopajo
ljudje.
8. Prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih posodah
in s tem povzročati smrad ali zgražanje občanov.
9. Puščati odpadke ali jih deponirati na mestih, ki za ta
namen niso določena.
10. Puščati odpadna olja ter odpadne detergente in druge škodljive snovi na mestih, ki niso posebej določena za ta
namen.
11. V mestnem območju ali v strnjenih naseljih gnojiti
vrtove, sadovnjake z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi tako, da moti občane.
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12. Organizirati, podpirati ali se ukvarjati s prostitucijo, zvodništvom in drugimi oblikami spolnega nasilja.
13. Gojiti zdravju škodljive rastline, izdelovati zdravju
škodljive snovi in jih razpečevati ali uporabljati.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA
10. člen
Zaradi varstva zunanjega videza je prepovedano:
1. Opustiti popravilo zgradbe ali naprave, kakor tudi
namestitev in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in
popravilih ter pustiti nezavarovane jame, jaške in podobno.
2. Poškodovati, prevračati, prestavljati ali zamazati klopi, mize, ograje ter druge predmete in naprave na javnih
mestih.
3. Deponirati drva ali druge predmete ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da ovira prehod ali kvari videz okolja.
4. Metati odpadke, nanašati zemljo ali puščati gnojnico
ali greznično vsebino na javne ceste in poti ali na druga
neprimerna mesta.
5. Voziti ali parkirati vozila na površinah, ki vožnji
oziroma parkiranju niso namenjena.
6. Puščati neregistrirana ali poškodovana motorna vozila na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi javni površini
oziroma na mestih, ki niso za ta namen določena.
7. Postavljati šotore, barake, prikolice, avtodome in druge podobne objekte za bivanje, ali kako drugače taboriti na
zemljiščih, ki za ta namen niso posebej določena, ali taboriti
brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca na za to določenih površinah.
8. Nameščati plakate, oglase in podobne objave na mestih, ki za to niso določena.
9. Odstranjevati ali poškodovati plakate, oglase in podobne objave, ki so razobeseni na mestih določenih za razobešanje v času njihovega namena.
10. Zastavo in prapore ter druge simbole uporabljati v
nasprotju z veljavnimi predpisi.
11. člen
Nepravilno postavljene šotore, barake, prikolice, avtodome in druge podobne objekte in parkirana neregistrirana
ali poškodovana motorna vozila je lastnik ali upravljalec
dolžan na poziv pristojnega organa odstraniti. Kolikor to ne
stori v določenem roku, odstranitev izvrši na zahtevo pristojnega organa in na stroške lastnika oziroma uporabnika pooblaščena organizacija.
Če lastnika oziroma uporabnika ni mogoče ugotoviti se
odstranitev opravi na račun občine.
12. člen
Lastniki stanovanjskih hiš in poslovnih stavb ter drugih
objektov ali njihovi uporabniki so dolžni:
1. Čistiti in primerno vzdrževati hišno pročelje, ograje,
drevesa, žive meje, table, napise in druge oznake na stavbah
in drugih objektih.
2. Poskrbeti za zadostno količino posod za odpadke ter
jih ustrezno vzdrževati.
3. Odstraniti zastarele table in druge napise, ki niso
primerni ali pa so nepotrebni.
4. Skrbeti, da so napisi na poslovnih prostorih in drugih
mestih napisani v slovenskem jeziku.
5. Skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in
odtoki meteornih vod, snežni ščitniki in druge tovrstne naprave na pročeljih hiš.
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6. Odstraniti sneg iz pločnikov pred zgradbami do 7. ure
zjutraj oziroma takoj, ko sneženje preneha in sprotno odstranjevati ledene sveče, ki nastajajo na strehah.
7. Sanirati poškodovane ali odstraniti zgradbe, ograje
in druge objekte, ki niso primerni za obnovo in kazijo podobo okolja.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznuje
za prekršek:
1. Vodja javnega shoda oziroma javne prireditve, poslovodja ali druga odgovorna oseba, če ne poskrbi, da se
odstranijo s prireditvenega prostora ali javnega lokala osebe,
ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo,
nadlegujejo ali žalijo občane (5. člen 2. tč.).
2. Kdor toči vinjenim in mladoletnim alkoholne pijače
(4. člen 1. tč.).
3. Vodja prireditve, če ne zaključi prireditev ob določenem času in poslovodja ali druga odgovorna oseba, če ne
izprazni javnega lokala po izteku obratovalnega časa (5. člen
1. tč. in 4. člen 2. tč.).
4. Kdor vznemirja, moti in nadleguje občane z zbiranjem podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu (4. člen
14. tč.).
5. Kdor nosi na javnih prireditvah in v javnih lokalih
orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadenejo telesne
poškodbe (8. člen 1. tč.).
6. Kdor odstrani, popiše, uniči ali poškoduje napisne
table, druga javna obvestila ali opozorilna znamenja, ki služijo javnemu namenu (8. člen 4. tč.).
7. Kdor krošnjari, preprodaja ali vsiljuje kakršnekoli
predmete ali storitve brez dovoljenja po stanovanjih ali javnih krajih (8. člen 14. tč.).
8. Kdor nadleguje občane s širjenjem ali vsiljevanjem
idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih (8. člen
15. tč.).
9. Kdor v mestnem območju in v strnjenih naseljih
gnoji vrtove, sadovnjake z gnojnico ali drugimi smrdljivimi
snovmi tako, da moti občane (9. člen 11. tč.).
10. Kdor pušča odpadna olja ter odpadne detergente in
druge škodljive snovi na mestih, ki niso posebej določena za
ta namen (9. člen 10. tč.).
11. Kdor postavi šotor, barako, prikolico, avtodom in
druge podobne objekte za bivanje, ali kako drugače tabori na
zemljiščih, ki za ta namen niso namenjena, ali tabori brez
dovoljenja lastnika ali upravljalca (10. člen 7. tč.).
12. Kdor pusti neregistrirano ali poškodovano motorno
vozilo na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi javni površini oziroma na mestih, ki niso za ta namen določena
(10. člen 6. tč.).
13. Kdor vozi motorno vozilo brez glušnika ali z neprimernim glušnikom ali vozilo, ki povzroča prekomeren hrup
(4. člen 24. tč.).
14. Kdor izziva pretepe, nerede in prepire (4. člen
23. tč.).
15. Kdor prodaja alkoholne pijače v gostinskih lokalih
pred 8. uro zjutraj (4. člen 1. tč.).
16. Kdor vozi ali parkira vozilo na površinah, ki vožnji
ali parkiranju niso namenjena (10. člen 5. tč.).
17. Kdor vleče hlodovino in druge predmete po lokalnih in krajevnih cestah in poteh (8. člen 20. tč.).
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18. Kdor meče petarde ali druga pirotehnična sredstva
v stanovanjskih naseljih, na javnih prostorih ali prireditvah
(4. člen 13. tč.).
19. Kdor strelja s strelnim orožjem na kraju, kjer je
lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (8. člen 13. tč.).
20. Kdor ima ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo
ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovirajo ali ogrožajo
prometno varnost občanov, posegajo v cestno telo ali kazijo
videz okolja (8. člen 8. tč.).
21. Kdor namerno poškoduje predmete, ki so namenjeni javni rabi (8. člen 17. tč.).
22. Kdor brez dovoljenja lastnika, upravljalca ali uporabnika uničuje, trga ali pobira sadje, poljske pridelke in
vrtne pridelke, koplje zemljo, pesek ali kamenje, seka in
pobira les in ga odvaža (8. člen 19. tč.).
23. Kdor zanemarja red in čistočo v javnih prostorih in
javnih površinah tako, da se s tem kvari videz, moti okolica
in ogroža zdravje ljudi (9. člen 4. tč.).
24. Kdor pere motorna vozila, kmetijske stroje in priključke in druge predmete v vodotokih ter pere in umiva pri
studencih in javnih vodovodnih napravah, ki so namenjene
za pitno vodo (9. člen 5. tč.).
25. Kdor pušča odpadke ali jih deponira na mestih, ki
za ta namen niso določena (9. člen 9. tč.).
26. Kdor meče odpadke, nanaša zemljo ali pušča gnojnico ali greznično vsebino na javne ceste, poti ali na druga
neprimerna mesta (10. člen 4. tč.).
27. Kdor opusti popravilo zgradbe ali naprave kakor
tudi namestitve in vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah in popravilih ter pusti nezavarovane javne jaške in
podobno (10. člen 1. tč.).
28. Kdor poškoduje, prevrača, prestavlja ali maže klopi, mize, ograje ter druge predmete in naprave na javnih
mestih (10. člen 2. tč.).
29. Kdor ne sanira ali odstrani poškodovanih zgradb,
ograj ali drugih objektov, ki niso primerni za obnovo in
kazijo podobo okolja (10. člen 7. tč.).
30. Kdor postavlja šotore, barake, prikolice, avtodome
in druge podobne objekte na mestih, ki temu niso namenjene
(11. člen).
31. Kdor organizira, podpira ali se ukvarja s prostitucijo, zvodništvom ali drugimi oblikami spolnega nasilja
(9. člen 12. tč.).
32. Kdor goji zdravju škodljive rastline, izdeluje zdravju škodljive snovi in jih razpečuje ali uporablja (9. člen
13. tč.).
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanem dejavnosti iz tega člena se kaznuje z
denarno kaznijo do 300.000 SIT, odgovorna oseba pravne
osebe pa z denarno kaznijo do 60.000 SIT.
14. člen
Z denarno kaznijo od 8.000 do 40.000 SIT se kaznuje
za prekršek:
1. Vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne površine
ter red in varnost na njih (5. člen 3. tč.).
2. Vodja prireditve, če po končani prireditvi ne poskrbi,
da se očisti prireditveni prostor in odstranijo postavljeni
objekti in druga oprema, ki je služila prireditvi (5. člen
4. tč.).
3. Kdor karta in igra hazardne igre na srečo v javnih
lokalih in v zasebnih prostorih, kjer je to prepovedano
(4. člen 15. tč.).
4. Kdor prenočuje po senikih, kozolcih in drugih gospodarskih objektih, parkih, avtobusnih in železniških posta-
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jah, postajališčih, v zapuščenih vozilih in drugih za to neprimernih prostorih (4. člen 10. tč.).
5. Kdor ovira, moti organizirane javne shode, zborovanja in druge javne prireditve, ovira ali moti organizirane
sprevode ter vznemirja udeležence sprevodov (4. člen 8. tč.).
6. Kdor ima živali, ki s hrupom ali kako drugače motijo
okolico (4. člen 20. tč.).
7. Kdor vstopi brez dovoljenja v prostore zgradbe ali na
območje, kjer je vstop prepovedan (2. člen 21. tč.).
8. Kdor povzroča hrup z uporabo zvočnikov, radijskih
ali televizijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov
ter drugo vrsto hrupa (2. člen 4., 5., 6., 7., 9., 12. tč.).
9. Kdor na urejenem kopališču s kakršnimkoli dejanji
namerno moti kopalce ali ogroža njihovo varnost (4. člen
22. tč.).
10. Kdor z brezobzirno vožnjo poškropi ali kako drugače onesnaži ljudi in počelja zgradb (8. člen 3. tč.).
11. Kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov
ogroža ali poškoduje ljudi in premoženje (8. člen 6. tč.).
12. Kdor opremlja ograjo ob javnih cestah in poteh z
bodečo žico ali steklenimi drobci ter drugimi nevarnimi predmeti (8. člen 10. tč.).
13. Kdor neti ali prenaša ogenj na način, ki ogroža
varnost ljudi in premoženja, povzroča zadimljenje okolja,
odmetava ogorke in pepel in sežiga travo in listje, kjer obstoja nevarnost požara, sežiga gumo, plastiko, odpadno olje in
druge škodljive snovi (8. člen 11. tč.).
14. Kdor pušča predšolske otroke brez nadzorstva v
stanovanjih, na cestah ali drugih javnih mestih ter nadleguje
otroke (8. člen 12. tč.).
15. Kdor pusti domačo žival na javnih mestih in prometnih površinah brez nadzorstva ali brez hrane, vode in
zaščite pred slabim vremenom ali kako drugače mučiti živali, pušča, da delajo škodo na tujih vrtovih, njivah in drugih
površinah ali jim omogoča, da odlagajo iztrebke na teh površinah in s tem onesnažujejo okolje (8. člen 16. tč. in 9. člen
3. tč.).
16. Kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so
določeni za točenje alkoholnih pijač (4. člen 3. tč.).
17. Kdor z vpitjem moti nočni počitek občanov (4. člen
4. tč.).
18. Kdor na kakršnikoli način moti nočni počitek občanov v stanovanjih zgradbah (4. člen 5. tč.).
19. Kdor plakatira zunaj dovoljenih mest, določenih in
urejenih po pristojnih organih in izobeša plakate in spise,
katerih vsebina bi lahko povzročila vznemirjenje občanov
(4. člen 18. tč.).
20. Kdor kakorkoli ovira pešce na pločnikih in drugih
površinah, ki so jim namenjene (4. člen 19. tč.).
21. Kdor med vožnjo vstopa v vozila v javnem prometu
ali izstopa iz njih ali se nanj obeša (8. člen 7. tč.).
22. Kdor na javnih in zasebnih površinah trga cvetje,
seka, obsekuje ali drugače poškoduje drevje, okrasno grmičevje, živo mejo ali druge naprave, ki so splošne koristi in
okras okolja (8. člen 18. tč.).
23. Kdor poškoduje, prevrača ali odstrani na javnih
mestih postavljene smetnjake ali brska po njih (9. člen
6. tč.).
24. Kdor prevaža ali prenaša mrhovino, kosti, kože,
fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih
posodah in s tem povzroča smrad in zgražanje občanov
(9. člen 8. tč.).
25. Kdor ne skrbi, da so žlebovi in odtoki meteornih
vod, snežni ščitniki in druge tovrstne naprave na pročeljih
hiš pravilno nameščeni in vzdrževani (12. člen 5. tč.).
26. Kdor ne odstrani sneg iz pločnikov pred zgradbami
do 7. ure zjutraj oziroma takoj ko sneženje preneha in sprot-
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no ne odstranjuje ledene sveče, ki nastajajo na strehah
(12. člen 6. tč.).
27. Kdor parkira neregistrirana ali poškodovana vozila
na mestih, ki temu niso namenjene (11. člen).
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena se kaznuje z
denarno kaznijo do 200.000 SIT, odgovorna oseba pravne
osebe pa z denarno kaznijo do 40.000 SIT.
15. člen
Z denarno kaznijo od 6.000 do 20.000 SIT se kaznuje
za prekršek:
1. Kdor prosjači po domovih (4. člen 16. tč.).
2. Kdor vodi pse in druge živali v javne lokale, na javne
prireditve in zborovanja (4. člen 17. tč.).
3. Kdor kadi v javnih prostorih, kjer je prepoved vidno
označena (4. člen 11. tč.).
4. Kdor namerno draži, plaši, ščuva ali pretepa živali
(8. člen 2. tč.).
5. Kdor se igra na javnih cestah in drugih javnih površinah, ki niso za to namenjene (8. člen 5. tč.).
6. Kdor postavlja kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam hiš ali drugim objektom, na robnike
pločnikov, izložbe ali jih pušča na drugih krajih, kjer to
lahko povzroči škodo ali ovira promet (8. člen 9. tč.).
7. Kdor vodi živali v vozila javnega prometa v javne
prostore, na otroška igrišča, kopališča in pokopališča (9. člen
2. tč.).
8. Kdor zanemarja osebno čistočo in snago v stanovanjih ali v poslovnih gospodarskih prostorih v takšnem obsegu, da to moti okolico (9. člen 4. tč.).
9. Kdor koplje domače živali v vodotokih, kjer se kopajo ljudje (9. člen 7. tč.).
10. Kdor namešča plakate, oglase in podobne objave na
mestih, ki za to niso določena (10. člen 8 tč.).
11. Kdor zastavo in prapore ter druge simbole uporablja v nasprotju z vejavnimi predpisi (10. člen 10 tč.).
12. Kdor deponira drva ali druge predmete ob fasadi
stanovanjskih objektov tako, da ovira prehod ali kvari videz
okolja (10. člen 3. tč.).
13. Kdor ne čisti in vzdržuje hišno pročelje, ograje,
drevesa, žive meje, table, napise in druge oznake na stavbah
in drugih objektih (12. člen 1. tč.).
14. Kdor ne odstrani zastarelih tabel in drugih napisov,
ki niso primerni ali so nepotrebni (12. člen 3. tč.).
15. Kdor ima napise na poslovnih prostorih in drugih
mestih v neslovenskem jeziku (12. člen 4. tč.).
16. Kdor ne poskrbi za zadostno količino posod za
odpadke ter jih neustrezno vzdržuje (12. člen 2. tč.).
17. Kdor odstrani ali poškoduje plakate, oglase in podobne objave, razobešene na za to določenih mestih
(10. člen 9. tč.).
18. Kdor se sanka, smuča, kotalka ali igra na javnih
cestnih površinah (4. člen 25. tč.).
Za prekrške iz tč. 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.
tega člena se kaznuje tudi pravna oseba in oseba, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z
denarno kaznijo do 100.000 SIT, odgovorna oseba pravne
osebe pa z denarno kaznijo do 20.000 SIT.
16. člen
Pooblaščeni inšpektorji, policisti, komunalni redarji oziroma osebe s pooblastilom občine so pristojni izreči in izterjati denarno kazen v višini 10.000 SIT od storilca naslednjih
prekrškov iz 13. čl. tč. 2., 13., 18., 23., 14. čl. tč.4., 7., 8.,
10., 11., 16., 17., 18., 19., 22., 25., 26. in 15. čl. tudi takoj na
mestu storjenega prekrška.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5832

VII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Uvedbo postopka o prekrških po tem odloku lahko
predlagajo pristojni upravni organi, inšpektorji, policijske
postaje, javni tožilec, komunalni redar, drugi organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in prizadeti občani.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj
(Skupščinski Dolenjski list, št. 19 z dne 29. 12. 1988).
Št. 222-1/96
Črnomelj, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

GROSUPLJE
3763.
Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in
18/88), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85) in na podlagi določil statuta Krajevne skupnosti
Račna ter sklepa zbora krajanov z dne 17. 11. 1996 je Svet
krajevne skupnosti Račna na seji dne 22. 11. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za nadaljevanje samoprispevka
na območju Krajevne skupnosti Račna
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Račna se razpiše referendum za nadaljevanje samoprispevka v denarju za sofinanciranje petletnega srednjeročnega programa komunalnega,
družbenega urejanja, vzdrževanja obstoječih komunalnih in
drugih objektov na območju Krajevne skupnosti Račna ter
za izvajanje sprejetih programov dela na območju Krajevne
skupnosti Račna.
2. člen
Referendum bo v Krajevni skupnosti Račna v nedeljo,
8. decembra 1996 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu v prostorih Kulturnega doma Račna.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za sofinanciranje programov krajevne skupnosti:
– nakup zemljišča za izgradnjo nove šole, vrtca in telovadnice,
– razširitev javne razsvetljave, vzdrževanje jarkov in
odvod meteorne vode,
– asfaltiranje krajevnih poti,
– urejanje in vzdrževanje makadamskih poti.
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4. člen
Na referendumu se bodo krajani izrekli o podaljšanju
samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 1. 1997 do 31. 12.
2001.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali
– krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne
skupnosti Račna, in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% mesečno od
osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz
osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno,
ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za
prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost, po stopnji 1,5% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske
obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljeno storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. občani, lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Račna,
ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti, od
katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 6% ter
– občani, lastniki zemljišč in parcel v Krajevni skupnosti Račna, ki imajo stalno bivališče izven Krajevne skupnosti
Račna, letno tolarsko protivrednost 150 DEM.
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Račna, ki
je tudi odgovoren za zbiranje in pravilno ter namensko uporabo sredstev. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih
sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
7. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolirata Agencija za plačilni promet in občinska uprava
za družbene prihodke.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se
smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah in delegiranju v skupščine.
Referendum vodi volilna komisija KS Račna po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate
in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje
Krajevne skupnosti Račna.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani,
ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju
Krajevne skupnosti Račna ter zaposleni občani, stari nad
15 let.
10. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z
glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
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KRAJEVNA SKUPNOST RAČNA
Na referendumu dne 8. 12. 1996 za nadaljevanje samoprispevka v denarju za čas od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001 za
območje Krajevne skupnosti Račna, ki se bo uporabil za
izvedbo nalog po programu samoprispevka
glasujem
ZA

PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
ZA, če se strinja z nadaljevanjem samoprispevka oziroma
PROTI, če se z nadaljevanjem samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Račna.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Sveta
krajevne skupnosti Račna
Jože Poderžaj l. r.

IDRIJA
3764.
Občinska volilna komisija Idrija daje na podlagi
90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) na podlagi zapisnikov pristojnih
volilnih komisij krajevnih skupnosti naslednje
POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine
Idrija
I
Na volitvah 10. novembra 1996 je bilo skupaj oddanih
7.306 glasov, od tega 547 neveljavnih in 6759 veljavnih
glasovnic.
II
Za člane sveta KS Črni Vrh so bili izvoljeni:
1. Emil Čuk, Črni Vrh 106,
2. Marko Mikuž, Črni vrh 87,
3. Anka Poženel, Črni vrh 51,
4. Jošt Rupnik, Zadlog 42,
5. Drago Kavčič, Zadlog 45,
6. Majda Lužnik, Idrijski Log 12a,
7. Milan Miklavič, Predgriže 3a,
8. Andrej Poženel, Lome 9,
9. Anita Logar, Kanji Dol 10.
III
Za člane sveta KS Dole so bili izvoljeni:
1. Metod Hvala, Gore 10a,
2. Ivan Mikuš, Gore 17,
3. Ivan Petrič, Gore 27,
4. Rado Erznožnik, Dole 11,
5. Jožef Rejec, Dole 11a,
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6. Aleš Žakelj, Dole 8,
7. Pavel Leskovec, Jelični Vrh 14,
8. Branko Razložnik, Jelični Vrh 25,
9. Ciril Markič, Jelični Vrh 16,
10. Janez Kržišnik, Idršek 4.
IV
Za člane sveta KS Godovič so bili izvoljeni:
1. Janez Žakelj, Godovič 42,
2. Marjan Brenčič, Godovič 53,
3. Danijel Rupnik, Godovič 70a,
4. Bernard Petkovšek, Godovič 1,
5. Damijan Gantar, Godovič 65,
6. Pavlina Lukan, Godovič 103a,
7. Marinka Gantar, Godovič 45a.
V
Za člane sveta KS Idrija so bili izvoljeni:
1. dr. Jože Čar, Idrija, Beblerjeva 4,
2. Marjan Beričič, Idrija, Cankarjeva 4,
3. Ferdinand Rupnik, Idrija, O. Župančiča 11,
4. Cveto Koder, Idrija, Mestni trg 16,
5. Vojko Božič, Idrija, Študentovska 1,
6. Maro Brus, Idrija, Tomšičeva 17b,
7. Miran Podobnik, Idrija, Gortanova 21.
VI
Za člane sveta KS Kanomlja so bili izvoljeni:
1. Milan Česnik, Srednja Kanomlja 45a,
2. Dušan Kenda, Srednja Kanomlja 52,
3. Milan Šinkovec, Srednja Kanomlja 25,
4. Sandi Bončina, Gorenja Kanomlja 40,
5. Silvester Klemenčič, Gorenja Kanomlja 31,
6. Emil Medved, Gorenja Kanomlja 25.
VII
Za člane sveta KS Krnice Masore so bili izvoljeni:
1. Valentin Kacin, Idr. Krnice 23,
2. Viktor Podobnik, Idr. Krnice 6,
3. Nikolaj Podgornik, Idr. Krnice 33b,
4. Jožef Magajne, Masore 19,
5. Ciril Magajne, Masore 15,
6. Marko Šavli, Masore 10.
VIII
Za člane sveta KS Ledine so bili izvoljeni:
1. Marko Kosmač, Mrzli Vrh 9,
2. Branko Seljak, Korita 5,
3. Alojzij Kosmač, Ledinske Krnice 10,
4. Anton Šifrar, Ledine 1,
5. Andri Seljak, Pečnik 11,
6. Marjan Lapajne, Govejk 11,
7. Janez Uršič, Gorenji Vrsnik 19,
8. Darko Vehar, Spodnji Vrsnik 11,
9. Ciril Demšar, Žirovnica 4.
IX
Za člane sveta KS Spodnja Idrija so bili izvoljeni:
1. Vojko Carl, Spodnja Idrija, Šolska 14,
2. Marija Novak Boškovič, Spodnja Idrija, Mladinska 8,
3. Aleksander Može, Spodnja Idrija, Mladinska 1,
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4. Stanislav Grošelj, Spodnja Idrija, Slovenska 12,
5. Nataša Sedej, Spodnja Kanomlja 38c,
6. Anton Svetličič, Spodnja Idrija, Mokraška vas 1.
X
Za člane sveta KS Vojsko so bili izvoljeni:
1. Helena Vončina, Vojsko 27,
2. Peter Poljanec, Vojsko 106,
3. Marko Mrak, Vojsko 24a,
4. Andrejka Makuc, Vojsko 103,
5. Aleksander Šinkovec, Vojsko 32,
6. Aleksandra Skok, Vojsko 78.
XI
Za člane sveta KS Zavratec so bili izvoljeni:
1. Mirko Kavčič, Zavratec 27,
2. Darko Bogataj, Potok 7,
3. Mirko Kogovšek, Potok 5,
4. Jože Lazar, Zavratec 16,
5. Marko Vehar, Potok 6,
6. Jožef Lazar, Zavratec 25,
7. Franc Kogovšek, Zavratec 15.
Predsednik
Občinske volilne komisije Idrija
Andrej Rozman l. r.

KAMNIK
3765.
Na podlagi 12. člena zakona o cestah (Uradni list SRS,
št. 2/88 p.b. in 32/93), 17. in 99. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji dne 30. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o gospodarjenju z javnimi potmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se prenašajo upravljanje, uporaba, varstvo in vzdrževanje javnih poti na območju Občine Kamnik
iz lokalne skupnosti na krajevne skupnosti na tem območju.
Odlok tudi določa način gospodarjenja z javnimi potmi ter
zagotavljanje sredstev za te namene.
2. člen
Med javne poti štejemo dovozne poti, vaške in poljske
poti, gozdne poti ter druge krajevne poti, ki so v javni rabi in
so družbena lastnina, pa niso razvrščene med magistralne,
regionalne in lokalne ceste ter niso opredeljene kot komunalni objekti in s katerimi ne upravljajo in razpolagajo drugi, z
zakonom določeni subjekti.
II. GOSPODARJENJE Z JAVNIMI POTMI
3. člen
Z javnimi potmi upravljajo in gospodarijo krajevne
skupnosti, vsaka na svojem območju. Javne poti vzdržujejo
krajevne skupnosti skupaj z uporabniki. Vzdrževane morajo
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biti tako, da je na njih mogoč promet, za katerega so namenjene.
4. člen
Krajevne skupnosti samostojno urejajo promet na javnih poteh v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi za
cestni promet. Promet na priključkih na javne ceste urejajo
pristojni upravni organi.
O javnih poteh vodijo krajevne skupnosti ustrezno evidenco javnih poti in evidenco prometne signalizacije po
navodilih in ob pomoči pristojnega upravnega organa za
promet.
5. člen
Krajevne skupnosti imajo pravico in dolžnost, da z
javnimi potmi gospodarijo v skladu z naravo in namenom
javne poti in na isti način ter pod pogoji, določenimi v planu
razvoja krajevne skupnosti.
Ustanovitev ali opustitev javne poti ali dela javne poti
opravi občinski svet na predlog upravljalca javne poti. Opravi se tudi po uradni dolžnosti, kadar je to določeno v prostorskih izvedbenih aktih ali v prostorsko izvedbenih operacijah,
vendar mora občinski svet pred odločitvijo o opustitvi javnega dobra pridobiti mnenje upravljalca javne poti.
6. člen
Za vzdrževanje javnih poti zagotavljajo sredstva občina, uporabniki in krajevne skupnosti.
7. člen
Uporabniki, katerih vozila zaradi investicijskih del, proizvodnih in storitvenih dejavnosti trajno ali začasno čezmerno uporabljajo javno pot so dolžni plačati povračilo, sorazmerno uporabi in poškodovanju javne poti. Višino povračila
na predlog upravljalca javne poti določi Občinski svet občine Kamnik.
8. člen
Javne poti morajo biti opremljene s prometnimi znaki
glede na namen uporabe. Upravni organ pristojen za promet
izda soglasje za postavitev, odstranitev in dopolnitev prometnih znakov na predlog upravljalca ceste.
9. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na javnih
poteh se lahko izvajajo samo s predhodnim dovoljenjem
krajevne skupnosti.
10. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi okolice na javno pot in
cestni promet in obratno, je ob javni poti najmanj 2 m širok
varovalni pas.
V varovalnem pasu se ne smejo graditi stanovanjski in
drugi objekti.
Za ograje, razen za tiste, ki se postavijo na vrhu podpornega zidu in opornega zidu, je varovalni pas lahko tudi ožji.
Za graditev objektov oziroma naprav na območju varovalnega pasu iz prvega odstavka tega člena izda odločbo
občina po predhodnem mnenju krajevne skupnosti.
11. člen
Določbe 10. člena tega odloka se ne uporabljajo za
območja, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti.
12. člen
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti oziroma zapreti javno pot brez predhodnega mnenja krajevne skupnosti.
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13. člen
Da se prepreči poškodovanje javne poti ter oviranje in
ogrožanje varnosti prometa je prepovedano:
1. odvajati in odlagati na javno pot sneg ali led in
puščati sneg ali led, ki zdrsne s strehe na javno pot;
2. vlačiti po javni poti hlode, skale, veje in podobne
druge predmete, kot tudi pluge, brane in druge kmetijske
stroje;
3. ovirati odtekanje vode z javne poti;
4. postavljati ob javni poti ograje, zasaditi živo mejo,
drevje, trto in druge nasade, nameščati les, opeko ter druge
materiale ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči
preglednost javne poti, ali drugače ovirati ali ogrožati promet, če se s tem poškoduje javna pot;
5. opravljati brez ustreznega zavarovanja na zemljišču
ali stavbah ob javni poti kakršnakoli dela, ki bi utegnila
poškodovati javno pot ali ovirati in ogrožati promet;
6. poškodovati prometno signalizacijo.
14. člen
Če določene zadeve niso opredeljene s tem odlokom se
smiselno uporabljajo določila zakona o cestah.
III. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če:
1. vozi zaradi izvajanja investicijskih del, proizvodnih
ali storitvenih dejavnosti ter s tem trajno ali začasno čezmerno uporablja javno pot in ne plača povračila sorazmerno
uporabi in poškodovanju javne poti;
2. prekopava, podkopava in opravlja druga dela na javnih poteh brez dovoljenja krajevne skupnosti ali v nasprotju
s pogoji iz tega dovoljenja;
3. začasno ali trajno zasede javno pot, izvaja na njej
kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo javne poti;
4. odvaja na javno pot vodo, odplake ter druge tekočine;
5. odlaga na javno pot sneg ali led in pušča sneg ali led
da zdrsne s strehe na javno pot;
6. vlači hlode, veje, skale ali druge podobne predmete,
kot tudi pluge, brane in druge kmetijske stroje;
7. ovira odtekanje vode z javne poti;
8. postavlja ob javni poti ograje, zasadi živo mejo, drevje, trto ali druge nasade, namešča les, opeko ter druge materiale ali predmete, če s tem poslabša ali onemogoči preglednost javne poti ali drugače ovira ali ogroža promet in če s
tem poškoduje javno pot;
9. opravlja brez ustreznega zavarovanja na zemljišču
ali stavbi ob javni poti, kakršnakoli dela, ki bi utegnila
poškodovati javno pot ali ovirati ali ogrožati promet;
10. poškoduje prometno signalizacijo.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če izvaja dejavnosti, navedene v predhodnem odstavku tega člena.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni
občinski organ.
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IV. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 6/86).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 02101-0063/96
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3766.
Na podlagi 3. člena zakona o komunalni dejavnosti
(Uradni list SRS, št. 8/82), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96), zakona o cestah (Uradni
list SRS, št. 38/81, 7/86, 37/87, 32/89 in Uradni list RS, št.
13/93, 32/93 in 29/95) in 17. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet občine Kamnik
na 19. seji dne 30. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o ureditvi zimske službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in izvajanje zimske službe, ki omogoča prevoznost cest z motornimi vozili,
ki so opremljena z zimsko opremo.
2. člen
Zimska služba obsega naslednje ukrepe:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov,
obvestil in snežnih kolov,
2. posipanje javnih prometnih površin,
3. odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
4. čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
5. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov,
6. namestitev in vzdrževanje snegolovov na strehah, s
katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena
varnost občanov in premoženja,
7. ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih
cevi,
8. čiščenje zasneženih cestnih znakov,
9. obveščanje javnosti.
Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki in
javni parkirni prostori.
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3. člen
Občina Kamnik na podlagi javnega razpisa v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93, 19/94), izbere izvajalca zimske službe.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske
službe ter Občine Kamnik se uredijo s posebno pogodbo.
4. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do
15. oktobra pripraviti operativni plan zimske službe za ceste
iz njihove pristojnosti in ga predložiti Občini Kamnik v
potrditev.
Z operativnim planom iz prejšnjega odstavka se določi
vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme,
delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja in posipanja, organizacijo obveščevalne
službe ter odstavne površine za vozila v primeru delnih ali
popolnih zapor.
5. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni del zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe,
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.

II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
6. člen
Izvajalci zimske službe so dolžni pričeti z odstranjevanjem snega, ko zapade 10 cm. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni oddelek
občinske uprave.
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi in potrdi pristojni
oddelek občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta
št. ceste
odsek
L 3501
Moste–Klanec–Cerklje
L 3504
Kamnik–Tunjice
L 3506
R 314 Križ–Gmajnica–Komenda
L 3515
Zg. Stranje–Klemenčevo
L 3554
R 314 Kamnik–Godič
L 2607
R 371 (obvoznica)–Volčji Potok
Podgorska cesta
Ljubljanska cesta
Kranjska cesta
Šolska ulica
Maistrova ulica
Medvedova ulica
poti, namenjene šolskim prevozom
2. prioriteta
L 2602 R322
Moste-Suhadole–meja Občina Mengeš
L 2608 L 3507 Zg. Rudnik–meja Občina Domžale
L 3501 L 3501 Komenda–Potok–Breg–meja
Občina Cerklje
L 3503 L 3502 Nasovče R 322

št. ceste
L 3505
L 3507
L 3521 R 371
L 3560 R 366
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odsek
Komenda–Komendska Dobrava
L 2607 Volčji Potok–Sp. Rudnik
Perovo
Nevlje (L 3561)
Moste jug, od spomenika (vodnjak)
do ceste Mengeš–Kranj
(mimo Stolove tovarne Sloga)

7. člen
Z javnih prometnih površin se odvaža sneg, če odstranjeni sneg ovira in ogroža varnost prometa ali onemogoča
nadaljnje odstranjevanje, in sicer po naslednjem vrstnem
redu:
1. Maistrova,
2. Glavni trg,
3. Medvedova,
4. Usnjarska,
5. del Šutne,
6. Samostanska,
7. Tomšičeva,
8. del Ljubljanske–Kranjske,
9. Parmova,
10. Japljeva,
11. Prešernova,
12. pločnik Cankarjeva,
13. pločnik–obvoznica,
14. Ljubljanska–pločnik,
15. Livarska ulica,
16. Kolodvorska ulica,
17. drugo.
8. člen
Posipanje se prične izvajati takoj, ko se na vozišču
zazna pojav poledice.
Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se
posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje
poledica.

III. OBVEZNOSTI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB
V ČASU ZIMSKIH RAZMER
9. člen
Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so
dolžni pred svojim objektom:
1. odstraniti sneg s pločnikov za pešce v celotni dolžini
nepremičnine,
2. odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče,
3. posipati pločnike za pešce ob poledici,
4. odstraniti sneg s parkirnih prostorov in dostopnih
poti.
Material za posipanje zagotavlja izvajalec zimske službe na stroške lastnikov oziroma uporabnikov na svojem sedežu; če sedeža nima v Kamniku ali njegovi neposredni
okolici, pa tudi v Kamniku.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo
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neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki
funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi ipd.).
10. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici
lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi
ali drugim posipnim materialom.
11. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža
varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki
meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani.
Sproti je treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za
pešce ustrezno zavarovati.
12. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin,
streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na
robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in
prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem
odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z
javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.

IV. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH
PADAVIN
13. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah
župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski
štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne
sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Kamnik. V
tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe
prevzame Občinski štab za civilno zaščito.

V. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravno osebo ali posameznika, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če
ne izpolnjuje obveznosti, navedene v 9., 11. in 12. členu tega
odloka oziroma kršijo določbe 10. člena tega odloka.
15. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 25.000 SIT se
kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne
osebe, ki ne izpolnjuje obveznosti, navedene v 9., 11. in
12. členu tega odloka oziroma kršijo določbe 10. člena tega
odloka.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni oddelek občinske uprave.
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V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati
3. in 4. točka 14. člena odloka o javnem redu in miru v
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 19/92).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02101-74/96-1
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3767.
Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 19. seji
dne 30. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o določitvi cen storitev, ki se opravljajo na zavodu
za urbanistično načrtovanje Občine Kamnik
I
Izdelava lokacijske informacije: 7.500 SIT.
Izdelava razširjene informacije (na željo naročnika) se
obračuna po opravljenih urah in dodatnih materialnih
stroških.
II
Cena urne postavke za izdelavo lokacijske dokumentacije in razširjene lokacijske informacije:
– pisarniško delo
2.368 SIT,
– terensko delo
2.640 SIT,
– ekspertizno delo
2.813 SIT.
III
Priprava in vodenje postopkov sprejemanja P.I.A. (ZN,
UN, PUP), katerih naročnik ni Občina Kamnik:
– 3% vrednosti projekta – P.I.A. (grafičnega in tekstualnega dela).
IV
V zneskih iz prejšnjih točk ni vključen prometni davek
za storitve.
Zneski iz prve in druge točke tega sklepa se mesečno
usklajujejo z indeksom rasti cen na drobno.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 38101-10/96
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
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3768.
Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 15. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95) in 17. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 39/95) na 19. seji dne 30. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti k osnutku ureditvenega načrta pripombe v knjigo pripomb na kraju razgrnitve oziroma jih
pisno posredujejo oddelku za okolje in prostor – Zavodu za
urbanistično načrtovanje Občine Kamnik, Glavni trg 24.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 02101-93/96
Kamnik, dne 13. novembra 1996.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za II. polletje 1996 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče
0,0248 SIT,
– za nezazidano stavbno zemljišče
0,0081 SIT.

Župan
Občine Kamnik
Tone Smolnikar l. r.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02101-45/96
Kamnik, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

3769.
Na podlagi 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter
36. člena statuta (Uradni list RS, št. 39/95) je župan Občine
Kamnik sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta
MO2 Moste
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta MO2 Moste, ki ga je pod št. projekta 171/96 v mesecu maju 1996
izdelal Razvojni zavod Domžale.
II
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju ureditvenega načrta MO2 Moste se razgrne na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24 ter na sedežu Krajevne
skupnosti Moste.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, kraj in čas le-te bo določen in objavljen v sredstvih
javnega obveščanja Občine Kamnik.
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3770.
Na podlagi 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93) ter 36. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je župan
Občine Kamnik sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu
PN-1 Arboretum Volčji potok
I
Javno se razgrne osnutek odloka o ureditvenem načrtu
PN-1 Arboretum Volčji potok, ki ga je pod št. projekta
85-09-96 v mesecu septembru 1996 izdelal POPULUS Ljubljana.
II
Osnutek odloka o ureditvenem načrtu PN-1 Arboretum
Volčji potok se razgrne na sedežu Občine Kamnik, Glavni
trg 24 ter na sedežu Krajevne skupnosti Volčji potok.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, kraj in čas le-te bo določen in objavljen v sredstvih
javnega obveščanja Občine Kamnik.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti k osnutku ureditvenega načrta pripombe v knjigo pripomb na kraju razgrnitve oziroma jih
pisno posredujejo oddelku za okolje in prostor – Zavod za
urbanistično načrtovanje Občine Kamnik, Glavni trg 24.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 352-1/13-1/93
Kamnik, dne 13. novembra 1996.
Župan
Občine Kamnik
Tone Smolnikar l. r.
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KRANJ
3771.
Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) daje Občinska volilna
komisija mestne občine Kranj
POROČILO
o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj na volitvah
dne 10. 11. 1996
I. V svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Krajevna skupnost BESNICA:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Udir Marko
Balanč Janez
Jeram Vinko
Potočnik Stanislav
Košir Rado
Rebselj Rudolf
Markun Drago

6. 4. 1967
25. 6. 1960
25. 9. 1934
17. 2. 1935
23. 7. 1949
10. 10. 1937
13. 1. 1957

Sp. Besnica 155
Zg. Besnica 79
Sp. Besnica 7
Zg. Besnica 57/a
Rakovica 20
Zg. Besnica 100
Zabukovje 7

Glasov

758
692
656
623
621
593
529

Krajevna skupnost BITNJE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Mesec Branko
Radej Andrej
Konjar Marjan
Hočevar Janez
Košir Borut
Knez Vilko
Nadižar B. Rado

17. 5. 1946
5. 8. 1955
1. 7. 1942
12. 10. 1958
3. 12. 1963
18. 8. 1949
16. 12. 1954

Sp. Bitnje 25/a
Zg. Bitnje 157/a
Sr. Bitnje 112
Sp. Bitnje 10
Zg. Bitnje 126
Zg. Bitnje 160
Sr. Bitnje 81/a

Glasov

507
506
485
479
457
416
247

Krajevna skupnost BRATOV SMUK:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Lokar Jelka
Rupnik Stanislav
Klančar Vasja
Trošt Stojan
Perdan Jože
Vlasič Draguška
Djorič Ana

1. 9. 1960
17. 4. 1958
28. 10. 1952
7. 6. 1951
21. 3. 1940
7. 1. 1949
19. 2. 1941

C.Talcev 81
L. Hrovata 10
U. T. Vidmarja 8
J. Gabrovška 23
J. Gabrovška 30
Lojzeta Hrovata 9
J. Gabrovška 23

Glasov

1042
1001
982
947
946
830
672

Krajevna skupnost BRITOF:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Bajželj Milan
Vreček Stane
Pernuš Franci
Rozman Marjeta
Gomboc Rudi
Sajovic Ignac
Kotar Dejan

29. 5. 1953
16. 6. 1936
31. 7. 1944
6. 5. 1936
27. 9. 1963
29. 7. 1954
17. 5. 1972

Britof 55
Britof 273
Britof 353
Britof 69
Britof 69/a
Britof 34
Britof 43

Glasov

729
680
676
588
577
565
546
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Krajevna skupnost CENTER:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Grašič Eva
Benedik Franc
Kern Stanko
Fock Andrej
Požgaj Edmund
Černe Marija
Marchel Francka

11. 1. 1944
8. 4. 1944
2. 2. 1941
7. 7. 1953
14. 5. 1955
31. 8. 1934
19. 11. 1941

Cankarjeva 14/a
Rotarjeva 3
Partizanska c. 5
Tavčarjeva 20
Kokrški breg 2
Tomšičeva 20
Tavčarjeva 53

Glasov

669
647
540
501
499
460
445

Krajevna skupnost ČIRČE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Dr. Kurillo Jurij
Kert Janez
Gregorič Matjaž
Podrekar Mirko
Tavčar V. Marija
Erce Franc
Bohinc Jože

2. 3. 1933
17. 7. 1953
23. 6. 1967
18. 12. 1952
20. 4. 1940
23. 12. 1951
5. 3. 1928

Smledniška c. 12/a
Smledniška 46
Smledniška 31
Retljeva 11/a
Smledniška 11
Mlekarska 21
Nadižarjeva 11

Glasov

503
488
428
400
379
325
301

Krajevna skupnost GOLNIK:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Lombar Luka
Kmetec Miran
Ožbolt Anton
Mali Mirko
Ribnikar France
Kokalj Marjan
Peranovič S. Nada

8. 10. 1950
1. 1. 1948
12. 5. 1956
22. 4. 1954
27. 4. 1962
28. 7. 1943
5. 3. 1954

Golnik 137
Golnik 86
Golnik 150
Golnik 11
Golnik 32
Golnik 111
Golnik 47

Glasov

372
336
334
321
319
230
228

Krajevna skupnost GORIČE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Oman Jožef
Vevar Janez
Grašič Mirko
Bidovec Janez ml.
Urbanc Alojz
Kokalj Janko
Roblek Vinko

27. 8. 1946
11. 5. 1951
8. 7. 1967
23. 1. 1971
12. 3. 1959
21. 8. 1956
9. 4. 1948

Goriče 9
Goriče 3
Goriče 44
Zalog 7
Goriče 24
Goriče 20
Goriče 37

Glasov

241
237
204
181
177
177
172

Krajevna skupnost GORENJA SAVA:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Mrak Jure
Kert Janez
Kejžar Ivan
Bežan Marijan
Hvasti Janko
Perne Roman
Hubat Filip

27. 2. 1963
5. 1. 1942
8. 5. 1935
21. 7. 1959
30. 6. 1951
14. 9. 1965
2. 1. 1954

Delavska c. 56
Gorenjesavska 33
Gorenjesavska 14
Gorenjesavska c. 37
Gorenjesavska c. 36
Delavska c. 53
Delavska c. 55

Glasov

144
129
129
125
118
114
98
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Krajevna skupnost HUJE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

mag. Fajdiga Branko
Sagadin Vlasta
Vidic Majda
Mohorič Aleš
Praprotnik Brane
Bidovec Dunja
Pevec Bogomir

17. 2. 1950
7. 8. 1957
6. 5. 1948
25. 8. 1969
16. 1. 1939
23. 3. 1949
14. 9. 1947

J. Puharja 1
Župančičeva 39
Gogalova 5
Skalica 10
J. Puharja 6
Župančičeva 1
Župančičeva 10

Glasov

951
827
704
692
644
624
588

Krajevna skupnost JOŠT:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Zaletelj Peter
Benedik Miloš
Drinovec Franc
Rakovec Janez
Fojkar Franc
Bajt Venceslav
Gartnar Jožef

16. 6. 1955
25. 3. 1967
24. 11. 1960
1. 5. 1952
16. 10. 1937
19. 11. 1938
18. 2. 1953

Pševo 7
Lavtarski vrh 1
Planica 4
Javornik 3
Pševo 11
Čepulje 4
Javornik 7

Glasov

102
100
98
96
96
96
95

Krajevna skupnost KOKRICA:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Strniša Matija
Strniša Primož
Tepina Ludvik
Zabret Blaž
Grah Milan
Zelnik Damjana
Hudobivnik Anton

9. 2. 1957
7. 11. 1958
18. 11. 1944
24. 12. 1950
4. 8. 1953
23. 12. 1968
23. 1. 1952

C. na Belo 33
Na griču 39
Dolenčeva pot 6
Bobovek 10
Oretnekova pot 3
C. na Brdo 62
C. na Brdo 28

Glasov

931
852
823
790
745
660
635

Krajevna skupnost MAVČIČE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Ješe Alojz
Zevnik Rudolf
Oblak Tomaž
Kocijančič Jana
Stenovec Ferdinand
Košir Janez
Aleš Franc

16. 6. 1954
20. 3. 1953
13. 3. 1971
24. 8. 1956
24. 5. 1943
31. 12. 1963
18. 2. 1933

Jama 26
Mavčiče 23
Jama 11
Breg ob Savi 91
Jama 41
Breg ob Savi 81/d
Breg ob Savi 48

Glasov

662
624
495
457
448
446
428

Krajevna skupnost OREHEK – DRULOVKA:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Frelih Janez
Vilfan Ivan
Fajfar Marjan
Bajt Marjan
Balanč Franc
Česen Ana
Selan Silva

2. 5. 1942
30. 9. 1941
10. 9. 1956
1. 1. 1949
28. 8. 1937
13. 7. 1962
1. 10. 1960

Dolenčeva 1
Zasavska c. 43/b
Drulovka 42/b
Zasavska c. 39/a
Drolčevo nas. 1
Grintovška ul. 32
Triglavska ul. 28

Glasov

716
629
603
554
526
472
462
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Krajevna skupnost PLANINA:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Kovačič Janez
Horvat Sebastjan
Drašler Janez
Čeh Alojz
Debeljak Rajko
Bajc Slobodan
Drol Živo

2. 1. 1950
4. 8. 1977
11. 7. 1935
10. 7. 1930
17. 8. 1934
2. 8. 1939
2. 7. 1943

Tatjane Odrove 4
Gor. odreda 14
C. 1. maja 63
Planina 10
Gor. odreda 4
Gor. odreda 8
Gor. odreda 4

Glasov

1453
1423
1418
1350
1339
1305
1217

Krajevna skupnost PODBLICA:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

1.
2.
3.
4.
5.

Pogačnik Marijan
Kordež Matevž
Nastran Janez
Mohorič Marjan
Šolar Franc

21. 1. 1962
7. 9. 1955
24. 7. 1962
3. 9. 1960
21. 12. 1933

Nemilje 11
Jamnik 7
Njivica 11
Podblica 4
Podblica 9

Glasov

130
122
117
114
107

Krajevna skupnost PREDOSLJE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Šmajd Anton
Korenjak Anton
Vreček Jakob
Urbančič Uroš
Kozelj Franci
Sušnik Robert
Martinjak Jože

12. 7. 1938
6. 7. 1956
28. 4. 1938
17. 12. 1964
7. 11. 1941
24. 4. 1965
21. 10. 1945

Predoslje 29
Predoslje 95
Predoslje 156
Predoslje 5
Predoslje 15
Suha 15
Predoslje 2/c

Glasov

453
439
426
420
414
347
342

Krajevna skupnost PRIMSKOVO:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Ovsenik Alojz
Piskernik Jakob
Boltez Jožef
Zupan Anton
Pipan Majda
Košnik Francka
Drinovec Bogdan

9. 9. 1942
4. 4. 1937
26. 2. 1946
24. 12. 1941
10. 6. 1950
28. 9. 1931
12. 5. 1944

Jezerska c. 108c
Kokrški log 20
C.St. Žagarja 58c
Jezerska c 93/a
Zadružna 11
Jezerska c. 60/b
Ručigajeva 32

Glasov

1256
958
932
715
705
638
621

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Benedik Marjan
Perčič Vincenc
Žibert Rok
Javornik Jožef
Jereb Janez
Metlikovič Peter
Porenta Janez

11. 7. 1939
14. 7. 1944
17. 8. 1928
29. 3. 1935
22. 8. 1945
18. 9. 1960
16. 10. 1959

Škofjeloška 31
Tominčeva 79
Pot v Bitnje 52
Pot na Jošta 1
Stražiška ul. 4
Ješetova 12/a
Škofjeloška c. 32

Glasov

1171
1126
1125
1098
1010
1006
950

Krajevna skupnost STRUŽEVO:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Golob Janez
Krt Branko
Matelič E. Tatjana
Pleša Uroš
Šarabon Drago
Kogovšek Andrej
Čufar Metod

17. 12. 1955
22. 9. 1963
25. 2. 1965
22. 3. 1972
19. 7. 1957
25. 11. 1935
30. 7. 1946

Struževo 12
Struževo 15/a
Struževo 31
Struževo 4
Struževo 47/f
Struževo 56
Struževo 38

Glasov

194
191
190
186
183
168
166
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Krajevna skupnost TENETIŠE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Strniša Tatjana
Gjuran Anton
Pušavec Rajko
Kavčič Marija
Hrnčič Ciril
Drakslar Anton
Peraič Franc

17. 2. 1965
7. 9. 1961
30. 8. 1943
24. 12. 1953
8. 3. 1948
26. 8. 1972
18. 9. 1944

Tenetiše 85
Tenetiše 44/a
Tenetiše 16/a
Tenetiše 5/a
Tenetiše 81
Tenetiše 28
Tenetiše 75

Glasov

123
113
109
101
92
92
72

Krajevna skupnost TRSTENIK:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Lombar Jože
Gregorc Ivan
Perčič Janez
Valjavec Jože
Perčič Jože
Toporiš Miroslav
Urbanec Janko

9. 4. 1959
20. 8. 1961
23. 5. 1949
18. 2. 1956
7. 10. 1948
24. 12. 1966
6. 5. 1959

Babni vrt 4
Trstenik 4
Trstenik 14
Žablje 1
Povlje 9
Čadovlje 7
Pangerščica 6

Glasov

282
233
227
224
223
216
210

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Ribnikar Jožica
Planinšek Alojzija
Demšar Ivan
Perčič Franc
Tavželj Marko
Levovnik M. Vera
Šorli Jože

22. 2. 1937
8. 5. 1933
14. 12. 1946
13. 11. 1932
13. 1. 1928
22. 6. 1930
6. 9. 1953

Mlakarjeva 20
Dražgoška 3
Ul. XXXI. diviz. 44
Rupa 31/a
Mlakarjeva 18
Bertoncljeva 11
Rupa 30/c

Glasov

1275
1152
1128
1085
1068
1049
1023

Krajevna skupnost ZLATO POLJE:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Košir Branko
Lotrič Janez
Slokan Milan
Košnjek Franci
Božič Miran
Grabec Emina
Zupan Stanko

1. 8. 1949
19. 10. 1940
24. 3. 1952
9. 3. 1930
13. 10. 1951
22. 2. 1941
14. 5. 1952

Krožna ul. 2
Levstikova ul. 10
Levstikova 4
Krožna ul. 1
Kidričeva c. 38
Zlato polje 14/e
Ul. 1. avgusta 3

Glasov

935
841
804
778
765
742
737

V Krajevni skupnosti Žabnica so bile volitve na podlagi 93. člena ZLV razveljavljene in se odrejajo ponovne volitve v
skladu s 95. členom ZLV na dan 8. 12. 1996 tako, da se bodo opravile skupaj s predvidenim državnim referendumom.
Št. 181/96
Kranj, dne 12. novembra 1996.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Kranj
Alojz Marolt l. r.
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3772.
Na podlagi 95. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 53. člena statuta
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) objavljam
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. novembra 1996.

RAZPIS
ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Žabnica
Ponovne volitve v Svet krajevne skupnosti Žabnica se
opravijo na podlagi obstoječih kandidatur na dan 8. 12. 1996
tako, da se bodo opravile skupaj z državnim referendumom.
Kot dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki
za volilna opravila se šteje 24. 11. 1996.
Volitve vodi in izvede občinska volilna komisija in
volilna komisija krajevne skupnosti.
Kranj, dne 13. novembra 1996.
Predsednik OVK
Mestne občine Kranj
Alojz Marolt l. r.

LENDAVA
3773.
Na podlagi 24. in 50. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96) je Občinski svet občine
Lendava dne 20. 11. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Lendava za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1996
(Uradni list RS, št. 26/96) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo
997,000.000 SIT in se razporedijo za:
SIT
– delo občinskih organov in uprave
73,200.000
– socialne transferje
1,700.000
– plačila na področju družbenih
dejavnosti
280,064.000
– plačila storitev ter subvencije in
intervencije v gospodarstvu
97,300.000
– druge odhodke
109,793.000
– odhodke investicijskega značaja
417,849.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti
17,094.000
2. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1996
(Uradni list RS, št. 26/96) se spremeni 3. člen tako, da se
glasi:
“V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od
doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za
namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o
financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1996 to je 4,600.000 SIT.”

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

3774.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) je svet KS Dobrovnik na 7. seji dne 21. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Dobrovnik
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 8. 12. 1996 od 7. do
19. ure na običajnih glasovalnih mestih Krajevne skupnosti
Dobrovnik.
3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila
za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
a) naselje Dobrovnik:
– izgradnja kanalizacije;
– izgradnja čistilne naprave;
– ureditev ulične razsvetljave;
– ureditev cest, vaških, poljskih in vinogradniških poti.
b) naselje Žitkovici:
– izgradnja mrliške vežice;
– ureditev ulične razsvetljave.
c) naselje Strehovci:
– asfaltiranje vaških cest;
– ureditev ulične razsvetljave.
5. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 40,000.000 SIT. Prioritetni vrstni red izvajanja
referendumskega programa določi Svet krajevne skupnosti
Dobrovnik.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje
in občani s stalnim bivališčem v KS Dobrovnik, in sicer v
naslednji višini:

Št. 68 – 29. XI. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5845

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 10% od katastrskega dohodka;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene
v tujini;
– 2% od pokojnin;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dobrovnik.

– 10% od katastrskega dohodka;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene
v tujini;
– 2% od pokojnin;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dobrovnik.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo – (Uradni list SRS, št. 35/85).

Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če glasovalec
soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet KS Dobrovnik, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Dobrovnik, pri
čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih
volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Dobrovnik ter krajani, ki
še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni
imenik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma
samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež
dejavnosti v KS Dobrovnik oziroma opravljajo dejavnost na
območju KS Dobrovnik.
11. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z žigom KS Dobrovnik in ima
besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku ter glasi:
KRAJEVNA SKUPNOST DOBROVNIK
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 8. 12. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS Dobrovnik, ki se bo
uporabil za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
a) naselja Dobrovnik:
– izgradnja kanalizacije;
– izgradnja čistilne naprave;
– ureditev ulične razsvetljave;
– ureditev cest, vaških, poljskih in vinogradniških poti.
b) naselje Žitkovci:
– izgradnja mrliške vežice;
– ureditev ulične razsvetljave.
c) naselje Strehovci:
– asfaltiranje vaških cest;
– ureditev ulične razsvetljave.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 1.
1997 do 31. 12. 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;

GLASUJEM
“ZA“

“PROTI“

12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Dobrovnik.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se
smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na svetu KS
Dobrovnik, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Dobrovnik, dne 21. oktobra 1996.
Predsednik
Sveta KS Dobrovnik
Katarina Kovač l. r.

LITIJA
3775.
Na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija (v
nadaljevanju: občinski svet) na 24. seji dne 24. 10. 1996
sprejel
PRAVILNIK
o oddaji službenih stanovanj v lasti Občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Litija zagotavlja določeno število službenih stanovanj za reševanje stanovanjskih potreb kadrov zaposlenih
v zavodih in javnih podjetjih katerih ustanoviteljica je Občina Litija ali zaposlenih v občinski upravi.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do službenih stanovanj, merila za dodeljevanje stanovanj v najem,
točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
3. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem za določen
čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v
dejavnostih, v katerih so zaposleni v času pridobitve službenega stanovanja.
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4. člen
Kandidati so upravičeni do dodelitve službenega stanovanja v najem, če nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega
problema po kriterijih iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
5. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za
pridobitev službenega stanovanja v najem so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov,
ki z njim stalno prebivajo ni najemnik oziroma lastnik –
solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše;
– da ima prosilec najmanj višjo izobrazbo, izjemoma pa
tudi najmanj srednjo izobrazbo, če ni prijavljenih prosilcev z
najmanj višjo izobrazbo.
II. OSNOVE IN MERILA ZA ODDAJO SLUŽBENEGA
STANOVANJA
6. člen
Pri proučitvi okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitev udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo
službenih stanovanj v najem, uporablja Občina Litija za
komisijsko ocenitev stanovanjskih razmer naslednje osnove
in merila:
1. Stanovanjski status
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja 60 točk
1.2. udeleženec, ki je podnajemnik
40 točk
1.3. udeleženec razpisa stanuje pri starših
ali sorodnikih
30 točk
2. Kvaliteta bivanja
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju
30 točk
3. Utesnjenost v stanovanju
40 točk
3.1. do 4 m2 na družinskega člana
2
2
30 točk
3.2. od 5 m do 8 m na družinskega člana
3.3. od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana
20 točk
4. Vodilni delavci
4.1. udeleženec razpisa opravlja vodilno
delovno mesto
40 točk
5. Deficitaren poklic
5.1. udeleženec razpisa opravlja oziroma bo
opravljal deficitaren poklic v občini
40 točk
(deficitarni poklici so poklici zaradi katerih
zavod ali podjetje ne more v celoti izvajati
programa: npr. ni mogoče izvajati določenega
pouka v šoli; ni mogoče zagotoviti zdravstvenih
storitev…)
6. Izobrazba
6.1. doktorat ali magisterij
80 točk
6.2. visoka izobrazba s specializacijo
70 točk
6.3. visoka izobrazba
60 točk
6.4. višja izobrazba
30 točk
7. Delovna doba
7.1. do 2 let
5 točk
7.2. od 2 do 5 let
10 točk
7.3. od 5 do 8 let
15 točk
7.4. od 8 do 12 let
20 točk
7.5. nad 12 let
25 točk
8. Prosilec je že zaposlen v Občini Litija
10 točk

Št. 68 – 29. XI. 1996

7. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo službenih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom
točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci razpisa, ki opravljajo deficitaren poklic v občini in
imajo višjo stopnjo šolske izobrazbe.
III. STANOVANJSKI STANDARDI
8. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji
maksimalni standardi:
Število družinskih članov

1
2
3
4

Stanovanjska površina m2

32
45
58
70

Na vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se
nanaša samo na bivalno površino, ki vključuje: sobe, kuhinjo, kabinete, shrambo, WC, kopalnico, predsobo in balkon.
Občina lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po
normativu in če prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
9. člen
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine Litija
pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem v
primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja. Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Litija. O poteku
razpisa se obvesti tudi zavode in javna podjetja.
10. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora
vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj,
– upravičence do najema službenih stanovanj,
– rok, do katerega je treba vložiti prijave,
– dokazila in podatke ki morajo biti priloženi k prijavi,
– naslov, na katerega se pošlje prijava,
– višino najemnine,
– način in rok objave odločitve o oddaji službenega
stanovanja.
11. člen
Obrazloženi prijavi za najem službenega stanovanja je
potrebno priložiti vso z razpisom zahtevano dokumentacijo
oziroma dokazila.
Po preteku 8-dnevnega roka, ko je bil prosilec pozvan
na priložitev manjkajočih dokazil, se prijava zavrže kot nepopolna.
12. člen
Župan imenuje petčlansko komisijo z naslednjimi nalogami:
– prouči utemeljenost prispelih prijav na podlagi dokumentiranih poizvedb potrebnih za oblikovanje prednostnega
vrstnega reda za oddajo službenih stanovanj v najem;
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– izdela prednostni vrstni red upravičencev do službenih stanovanj in prednostni vrstni red pošlje vsem upravičencem, zavodom in podjetjem pri katerih so upravičenci zaposleni;
– obravnava pripombe na prednostni vrstni red in določi dokončni prednostni vrstni red in o tem obvesti upravičence, zavode in podjetja;
– sprejme odločitev in predlaga sklep o oddaji posameznega službenega stanovanja v najem ob upoštevanju standardov iz 8. člena tega pravilnika.
13. člen
Župan bo pri imenovanju komisije zagotovil tak sestav
komisije, da bodo v komisijo imenovani:
– načelnik oddelka za pravne zadeve,
– načelnik oddelka za gospodarsko infrastrukturo,
– svetnik občinskega sveta,
– strokovni delavec s področja socialnega dela,
– strokovni delavec s področja stanovanjskega gospodarstva.
14. člen
Sklep o dodelitvi stanovanj na predlog komisije izda
tajnik občine.
15. člen
Na sklep o dodelitvi stanovanja je možno vložiti pritožbo županu občine v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.
Sklep župana o pritožbi je dokončen.
16. člen
Najemnina za službeno stanovanje je profitna in se
določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na
podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95) oziroma
veljavnega občinskega odloka.
17. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji službenega
stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo za določen čas, s katero se uredijo
medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in
tega pravilnika.
18. člen
Če javni zavodi nimajo potreb po dodelitvi službenih
stanovanj v najem, ali prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo
pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Komisija lahko ta
stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim osebam, vendar
le za določeno dobo do enega leta za profitno najemnino z
možnostjo podaljšanja pogodbe. Po preteku te dobe so najemniki dolžni vrniti stanovanje.
Pogodbo za določen čas do enega leta sklene župan
občine s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih
stanovanjskega zakona in tega pravilnika.

V. ZAMENJAVE SLUŽBENIH STANOVANJ
19. člen
Občina Litija omogoča menjave službenih stanovanj in
pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov službenih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihove interese.
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VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
20. člen
Najemno razmerje sklenjeno z najemnikom za določen
čas lahko preneha vsak čas sporazumno.
Najemno razmerje sklenjeno z najemnikom za določen
čas preneha:
a) z dnem, ko najemniku preneha delovno razmerje iz
1. člena;
b) z dnem, ko bo ugotovljeno, da najemnik dva meseca
zapored ni plačal najemnine in stroškov, ki jih je dolžan
plačevati poleg najemnine (obratovalni stroški);
c) z dnem, ko bo ugotovljeno, da dolg najemnine znaša
toliko, kot znaša višina najemnine po najemni pogodbi za
dva meseca.
V primerih a), b), c) prejšnjega odstavka mora najemnik v roku 8 dni stanovanje izprazniti in ga praznega predmetov in oseb izročiti Občini Litija.
Najemno razmerje sklenjeno za določen čas lahko preneha tudi iz razlogov in pod pogoji določenimi v 53. členu
stanovanjskega zakona.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom,
se smiselno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in
podzakonskih predpisov.
22. člen
Obvezne priloge prosilca k prijavi so:
– potrdilo zavoda, podjetja, uprave o zaposlitvi prosilca
(delovno mesto in potrebna šolska izobrazba; čas zaposlitve
in drugo);
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o stalnem prebivališču in o številu članov
družine;
– potrdilo o skupnih dohodkih družine za obdobje določenem z razpisom;
– opis dosedanjih razmer z izjavo o lastništvu stanovanjske hiše, stanovanja ali o najemnem stanovanju.
23. člen
Najemna pogodba stopi v veljavo ko se obveznosti
najemnika overijo pred notarjem tako, da najemna pogodba
dobi moč izvršilnega naslova in je neposredno izvršljiva,
glede najemnikovih obveznosti.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o osnovah in merilih za dodeljevanje družbeno najemnih stanovanj kadrom v Občini Litija (Uradni list SRS, št.
23/83 in 15/88).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-41/96
Litija, dne 24. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.
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LJUBNO
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no uporabljajo določila zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi ter zakona o lokalnih volitvah.

3776.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
13/95) in 52. člena statuta Občine Ljubno je Občinski svet
občine Ljubno na seji dne 14. 11. 1996 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo občinskega
samoprispevka za območje Občine Ljubno
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Ljubno.

9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, vpisani v splošni imenik Občine Ljubno, občani mlajši od 18
let, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju,
samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti v Občini
Ljubno oziroma opravljajo dejavnost na območju občine in
samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju Občine Ljubno.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno ali tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
OBČINA LJUBNO
GLASOVNICA

2. člen
Referendum se izvede v nedeljo, dne 22. decembra
1996 od 7. do 19. ure na običajnih mestih Občine Ljubno.

Na referendumu, dne 22. decembra 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Ljubno, ki se bo uporabil za nadgradnjo šole in razširitev vrtca

3. člen
Občinski samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. januarja 1997 do 31. decembra 2001.

GLASUJEM
ZA

PROTI
žig

4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo porabljena za
nadgradnjo šole in razširitev vrtca. Skupna vrednost realizacije zastavljenega projekta znaša 130,000.000 SIT. Iz sredstev občinskega samoprispevka se bo zbralo predvidoma
45,000.000 SIT.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje
in občani s stalnim bivališčem v Občini Ljubno, samostojni
podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo
dejavnost v Občini Ljubno ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju Občine Ljubno, in sicer v naslednji višini:
– 1,5% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 5% od katastrskega dohodka:
– 2% od bruto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v Občini
Ljubno in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju
Občine Ljubno;
– 1% od pokojnin.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
Samoprispevek od plač in pokojnin bodo obračunavali
in odtegovali ob izplačilu plač, zavezancem kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa Davčna uprava RS.
8. člen
Referendum izvede volilna komisija Občine Ljubno.
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smisel-

Glasuje se tako, da se obkroži “ZA” če glasovalec
soglaša z uvedbo samoprispevka, oziroma obkroži “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Ljubno.
12. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu pri Agenciji za plačilni promet Mozirje.
Za zbiranje in namensko uporabo sredstev je odgovorna županja Občine Ljubno, ki bo o zbranih in porabljenih
sredstvih letno poročala na zborih občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
bosta kontrolirala Agencija RS za plačilni promet, nadzor in
informiranje in Davčna uprava RS, izpostava Mozirje.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski občinskega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
14. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se
smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 012-2/96-21/4
Ljubno, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ljubno
Stanko Zagožen l. r.
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LOŠKA DOLINA

3. člen
Taksa se plačuje za vsak dan začasnega bivanja izven
stalnega prebivališča.

3777.
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi, 20. člena
statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) ter
odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1996 (Uradni list RS, št. 41/96) je Občinski svet občine Loška dolina na
seji dne 22. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Loška dolina
za leto 1996
1. člen
Spremeni se odlok o proračunu Občine Loška dolina za
leto 1996 (Uradni list RS, št. 41/96) tako, da se 3. člen glasi:
“Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Loška dolina za leto 1996 znašajo:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

prihodki
odhodki

350.412.680 SIT
350.412.680 SIT
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Račun financiranja

1.200.000 SIT

Spremembe višine prihodkov in razporeditve odhodkov so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del tega odloka.
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
2. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu RS,
uporabljati pa se začne z dnem sprejema na občinskem svetu.
Št. 030-177/96-04
Loška dolina, dne 22. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

3778.
Občinski svet občine Loška dolina je na podlagi 15.
člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) na
svoji seji sprejel
ODLOK
o krajevni turistični taksi na območju Občine
Loška dolina
1. člen
Na celotnem območju Občine Loška dolina se plačuje
krajevna turistična taksa (v nadaljevanju: taksa), v višini,
določeni s tem odlokom.
2. člen
Taksa je denarni znesek, ki ga plača oseba, ki zunaj
svojega stalnega prebivališča prenoči vsaj eno noč v nastanitvenem objektu, ki je registriran oziroma priglašen za sprejem gostov na prenočevanje.

4. člen
Turistična taksa se v Občini Loška dolina plačuje v
višini 11 točk.
5. člen
Sredstva zbrana s takso se v Občini Loška dolina namenijo zlasti za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve;
– komunalno urejanje turističnih naselij in objektov;
– organiziranje turističnih predstavitev;
– čiščenje in urejanje okolice;
– spodbujanje ureditve zunanje podobe objektov;
– sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje
deležni brezplačno;
– ohranjanje in vrednotenje kulturne krajine;
– urejanje okolice kulturnih spomenikov in cerkva.
6. člen
Sredstva zbrana s takso se v višini 70% celotnega zneska porabijo na območju, na katerem so bila zbrana.
Preostali del sredstev zbranih s takso se porabi na drugih območjih občine.
7. člen
Pristojni občinski organ lahko določi tudi drug način
višine delitve sredstev po prejšnjem členu tega odloka, vendar vedno tako, da se najmanj 70% sredstev zbranih s takso
porabi na območjih določenih v prvem odstavku 6. člena
tega odloka.
8. člen
Program razdelitve oziroma porabe sredstev takse pripravi pristojni občinski organ, v sodelovanju s turističnimi
organizacijami s sedežem na območju Občine Loška dolina.
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste v prenočevanje so dolžne pobirati turistično takso, voditi evidenco o
plačani turistični taksi in znesek plačane takse v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci gostov.
Če je gost oproščen plačila turistične takse, mora biti
naveden tudi razlog oprostitve, ki temelji na določbi zakona
o turistični taksi.
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste v prenočevanje so dolžne predložiti mesečno in letno poročilo o obračunu in plačilu turistične takse pristojnemu občinskemu organu. Mesečno poročilo mora biti predloženo do 25. dne v
mesecu za pretekli mesec, letno poročilo pa do 31. januarja
za preteklo leto.
10. člen
Pristojni občinski organ oziroma komunalno redarstvena služba Občine Loška dolina je dolžan izvajati nadzor nad
izvajanjem določb 9. člena tega odloka.
11. člen
V primeru kršitev iz 12. člena zakona o turistični taksi,
pristojni občinski organ izterja denarno kazen na kraju samem.
Če denarna kazen ni izterljiva na kraju samem, poda
pristojni občinski organ v skladu z zakonom o prekrških,
kaznovalni predlog pri pristojnem sodišču.
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12. člen
Pravne in fizične osebe nakazujejo pobrano krajevno
takso na račun Občine Loška dolina, pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-24/96
Loška dolina, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

3779.
Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, št. 18/91), 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 in 66/93) in 20. člena statuta Občine Loška
dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine
Loška dolina na 17. seji dne 26. 9. 1996 sprejel
ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Loška dolina
1. člen
V Občini Loška dolina so predpisane komunalne takse
za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih,
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih,
3. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori
ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh
površinah,
4. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov, za razsvetljevanje predmetov, prirejanje razstav
in drugih zabavnih prireditev,
5. za uporabo javnega prostora za začasne namene,
6. za reklamne napise, objave in oglase na panojih,
tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih,
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po tarifi
komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi
komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 12 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet
do konca meseca decembra za naslednje leto.
2. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne
takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje ali odvod pobrane takse dolžna zagotoviti
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pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja za komunalne zadeve pristojen občinski organ, izterjuje pa za pravne in fizične osebe davčna uprava, izpostava
Cerknica, katero Občina Loška dolina lahko pooblasti tudi
za odmero takse za posamezne taksne predmete in storitve.
3. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v
letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil za komunalne
zadeve pristojen organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščine, da takšnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan za komunalne zadeve pristojnemu
občinskemu organu prijaviti nastanek taksne obveznosti najkasneje v 15 dneh od nastanka taksne obveznosti, če v taksni
tarifi ni drugače določeno.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku,
je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti za komunalne zadeve
pristojen občinski organ in plačati predpisano takso, razen,
če je v tarifi drugače določeno.
5. člen
Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev komunalne takse.
Zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu
prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun
komunalne takse.
6. člen
V primeru, da pristojni občinski organ smatra, da zavezanec v prijavi o nastanku obveznosti za plačilo komunalne
takse ni podal verodostojnih podatkov, se zavezancu odmeri
akontacija za plačilo komunalne takse.
Akontacija se plačuje do ugotovitve verodostojnih podatkov.
Višino akontacije iz prvega odstavka tega člena določi
pristojni občinski organ.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v
tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača
takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso
je dolžan plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe.
Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega
predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljena. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izdaja.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po določbah zakona o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih
predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
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9. člen
Komunalne takse so prihodek Občine Loška dolina in
se namensko uporabljajo za ureditev komunalnih objektov
in naprav.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni
redar in davčna uprava, izpostava Cerknica.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če
ravna v nasprotju z določili 3. ali 4. člena odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 3. ali 4. člena
odloka. Z denarno kaznijo v znesku najmanj 20.000 SIT se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, če ravna v nasprotju z določili 5. člena odloka.
Določili prvega in drugega odstavka se med seboj ne
izključujeta.
12. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka
taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi komunalni redar.
13. člen
O komunalnih taksah se konec leta poda poročilo občinskemu svetu.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
komunalnih taksah v Občini Cerknica (Uradni list RS,
št. 1/91).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-23/96
Stari trg, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v
javnih lokalih se plača letna taksa 1.000 točk.
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima
v svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je
lastnik avtomata ali ne.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji
ipd.), kot tudi k temu pripadajoči vrtovi, terase in drugi
prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
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Tarifna številka 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača
letna taksa:
a) za avtomatsko kegljišče (od steze)
1.500 točk
b) za elektronski igralni avtomat
15.000 točk
c) za biljard (navadni ali avtomatski)
10.000 točk
d) za druga igralna sredstva
1.000 točk
razen, če ni z zakonom drugače določeno.
Pojasnilo:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski avtomati 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
stenski avtomati, namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način
plačevanja uporabe sredstev.
3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih
se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala
se uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.
Tarifna številka 3
Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter
za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti se plača
taksa dnevno za vsak uporabljeni m 2 površine, po naslednjih
kriterijih:
1. za gostinstvo, slaščičarno, trgovino
15 točk
2. za namene gradbeništva (adaptacija
poslovnih in stanovanjskih prostorov)
– v turistični sezoni
2 točki
– izven sezone
1 točka
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna
površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi
prostori.
2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1.
točke.
3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za začasno postavitev, v dvojnem
znesku.
Tarifna številka 4
1. Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav, se
plača taksa dnevno:
10 točk
– za vsak uporabljeni m2 površine
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.
Tarifna številka 5
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se
plača taksa:
– za kioske: 20 točk za vsak m 2 dnevno
– za stojnice: 20 točk za vsak m2 dnevno
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– za premične gostinske prikolice: 200 točk za prikolico dnevno
– za cirkus in zabavni park: 5 točk za vsak m 2 dnevno
– za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za vsako
osebno vozilo 150 točk dnevno za kombi ali osebno vozilo s
prikolico in 300 točk za tovornjake in avtobuse (zaokrožena
na 10 SIT)
– za prekope in druge začasne namene: 5 točk za vsak
m2 dnevno.
Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna
Občine Loška dolina so oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora. Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in
premične gostinske prikolice, ki so postavljene ob in na
smučiščih.
Tarifna številka 6
Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah
in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:
1. če so trajnega značaja:
do 2 m2 1300 točk letno,
nad 2 m 2 1500 točk letno,
nad 9 m 2 4500 točk letno,
2. če so začasnega značaja:
do 2 m2 4 točke dnevno,
nad 2 m 2 8 točk dnevno,
nad 9 m 2 25 točk dnevno.
3. Točke pod zaporedno številko 1 in 2 se pomnožijo:
a) s faktorjem 0,25 za informacijske napise o lokaciji
firme, ki ima poslovne prostore v kraju postavitve;
b) s faktorjem 1,00 za reklamna sporočila firm, ki imajo
sedež v kraju postavitve;
c) s faktorjem 2,00 za ostala reklamna sporočila.
Pojasnilo:
1. Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu,
kadar je nameščen tako, da je njegovo sporočilo usmerjeno
navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnin,
na katerih je taksni predmet nameščen.
2. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so
lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za
reklamiranje, objavo oziroma oglase.
3. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so
oproščene organizacije, ki opravljajo dejavnost nekomercialnega namena.
4. Takse po tej tarifni številki se ne plačuje za napise
firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine
obvezni.
5. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci), plačajo komunalno takso po tej tarifni številki v
višini 50% predpisane komunalne takse.
6. Javni zavodi in društva, financirani iz proračuna Občine Loška dolina, so oproščeni plačila takse po tej tarifni
številki za namene, ki jih financira proračun.
7. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo za
komunalne zadeve pristojnemu občinskemu organu sporočiti do 28. februarja v letu število, velikost in vrsto reklamnih
napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo
podatkov, potrebnih za odmero takse.
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8. Če se zavezanec ne ravna po določilu 6. točke, se mu
odmeri komunalna taksa v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12.
tekočega leta.
Tarifna številka 7
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe, se plača taksa v velikosti:
– do 2 m 2 3000 točk letno,
– nad 2 m 2 5000 točk letno.
Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo za komunalne zadeve pristojnemu občinskemu organu sporočiti do
28. februarja v letu število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
Če se zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka, se mu odmeri komunalna taksa v dvojni višini od 1.
1. do 31. 12. tekočega leta.
Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna
Občine Loška dolina, so oproščeni plačila takse po tej tarifni
številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jih financira
proračun.
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
Št. 061-23/96
Loška dolina, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Loška dolina
Jože Gorše l. r.

3780.
Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US; 45/95 – odločba US,
Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US) in 33.
člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95)
in 50. člena poslovnika sveta je Občinski svet občine Loška
dolina na 18. redni seji dne 17. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih
teles Občinskega sveta občine Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Loška dolina ustanavlja svoja delovna telesa, določa njihove naloge, sestavo,
pristojnosti in način njihovega dela.
Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
2. člen
Delovno telo ima predsednika in največ štiri člane.
Mandat delovnega telesa traja do prevzema nalog novoimenovanega delovnega telesa.
3. člen
Predsednika, število članov in člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vpraša-
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nja, volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta,
lahko pa tudi izmed drugih občanov.
Predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed svojih
članov.
4. člen
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo
občinskega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov delovnega telesa.
Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina
njenih članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh
prisotnih članov.
5. člen
Strokovno-tehnična opravila za delovna telesa opravlja
župan z zaposlenimi v občinski upravi ali sekretar občinskega sveta.
6. člen
Za vprašanja o načinu dela delovnih teles, postopku
odločanja in druga vprašanja za delo, ki jih ta odlok ne ureja,
se uporablja poslovnik Občinskega sveta občine Loška
dolina.
II. DELOVNA TELESA IN NJIHOVE NALOGE
7. člen
Občinski svet ima naslednja stalna delovna telesa:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– statutarno komisijo,
– komisijo za vloge in pritožbe,
– komisijo za kmetijstvo in gozdarstvo,
– komisijo za komunalno ureditev, prostor in varstvo
okolja,
– komisijo za družbene dejavnosti,
– komisijo za proračun in finance,
– komisijo za gospodarstvo in razvoj.
8. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima svoje naloge opredeljene v statutu Občine Loška dolina
in poslovniku Občinskega sveta občine Loška dolina.
9. člen
Statutarna komisija, poleg nalog, določenih v statutu in
poslovniku, opravlja še:
– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov občinskega sveta,
– spremlja izvajanje statuta Občine Loška dolina,
– pripravlja spremembe in dopolnitve statuta občine in
poslovnika občinskega sveta,
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenje o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in sprejema občinski svet,
– zaradi skladnosti s pravnim sistemom obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih obravnava občinski svet in
daje občinskemu svetu o tem mnenja in predloge.
10. člen
Komisija za vloge in pritožbe:
– obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih subjektov, organizacij in ustanov, ki jih le-te pošiljajo občinskemu svetu,
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– preverja utemeljenost vlog in pritožb in daje predloge, kako naj se posamezna zadeva reši,
– predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo
ugotovljenih nepravilnosti.
11. člen
Komisija za kmetijstvo in gozdarstvo:
– spremlja in vzpodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine,
– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje
dela komisije,
– skupaj s komisijo za komunalno ureditev, prostor in
varovanje okolja obravnava komunalne zadeve s področja
podeželja.
12. člen
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varovanje
okolja obravnava:
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostorskega planiranja občine,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi
javnimi površinami,
– varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine,
varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela komisije.
13. člen
Komisija za družbene dejavnosti:
– spremlja razvoj zdravstva, socialnega skrbstva, predšolskega varstva, varstva otrok in družine, invalidov in ostarelih,
– spremlja razvoj vzgoje in izobraževanja,
– spremlja razvoj kulturne, raziskovalne, knjižničarske
in informacijsko-dokumentarne dejavnosti,
– spremlja razvoj športa in rekreacije,
– daje predloge na področju promocijske dejavnosti občine in izdaja ustrezne publikacije,
– obravnava socialno politiko občine,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje
dela komisije.
14. člen
Komisija za proračun in finance spremlja in obravnava:
– proračun občine in zaključni račun proračuna,
– davčno politiko občine,
– gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi,
– izvajanje odlokov o lokalnih davkih, taksah, prispevkih in drugih prihodkov.
15. člen
Komisija za gospodarstvo in razvoj:
– spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in
obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih služb
ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in
predlaga ukrepe občinskemu svetu za razvoj malega gospodarstva,
– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj
turizma v občini,
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– spremlja program porabe turistične takse in spremlja
njeno izvajanje,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje
dela komisije.
16. člen
Delovna telesa opravljajo poleg nalog, določenih v tem
odloku, tudi druge zadeve s svojega področja, ki jih določi
občinski svet, po potrebi pa obravnavajo tudi druga vprašanja s področja, za katero so ustanovljena.
17. člen
Delovna telesa so za svoje delo odgovorna občinskemu
svetu in so dolžna najmanj enkrat letno poročati o svojem
delu občinskemu svetu, na osnovi njegove zahteve pa tudi
večkrat.
III. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 030-174/96-04
Loška dolina, dne 17. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

MAJŠPERK
3781.
Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 27/95, 47/96), 26. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 4., 11. in 12. člena odloka o
gospodarskih javnih službah na območju Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 62/95) ter 3., 25. in 241. 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 in 66/93) je Občinski svet
občine Majšperk na seji dne 22. 10. 1996 sprejel
ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje, transport in odlaganje (v nadaljnjem besedilu: ravnanje), subjekti
ravnanja z odpadki ter ukrepi za preprečevanje odlaganja
odpadkov na divjih odlagališčih na območju Občine Majšperk.
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2. člen
Ravnanje z odpadki po tem odloku je organizirano
tako, da se le-ti ločeno zbirajo na izvoru nastanka po sistemu
ločenega zbiranja suho-mokro, in sicer: sekundarne surovine
(papir, steklo, kovine), biološki odpadki (suhi organski odpadki – ostanki hrane, volneni ostanki, razrezana lesna masa,
pokošena trava, listje…) in ostanek. Ostanki ločenega zbiranja se odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov (v
nadaljnjem besedilu: odlagališče) Brstje, na območju Mestne občine Ptuj.
Podrobnejši način ločenega zbiranja odpadkov je določen v pravilniku o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk.
Posebni odpadki iz industrije, obrti in storitev niso
predmet ravnanja z odpadki po tem odloku.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Majšperk,
– izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
– pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki
in s tem povzročajo obremenitve okolja (v nadaljnjem besedilu: povzročitelji).
– občine, ki so lastniki odlagališča, na katerem se odlagajo odpadki z območja Občine Majšperk.
4. člen
Ravnanje z odpadki, določeno s tem odlokom, velja za
celotno območje Občine Majšperk.
V skladu s prvim odstavkom tega člena morajo biti vsi
lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih hiš,
stavb in poslovnih prostorov, pri katerih nastajajo komunalni odpadki, vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno
nedostopna za komunalna vozila, izvajalec določi zbirna in
odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov (kesoni, vreče…). Če so navedena zbirna in odjemna mesta
začasnega značaja, se opustijo takoj, ko prenehajo razlogi,
zaradi katerih so bila določena.
5. člen
Ravnanje z odpadki po tem odloku izvaja eden ali več
izvajalcev, ki jih določi Občina Majšperk za: ločeno zbiranje, transport odpadkov in odlaganje ostanka odpadkov na
odlagališče Brstje.
6. člen
Pooblaščeni izvajalci ali izvajalec izvajajo dejavnost
ravnanja z odpadki skladno s predpisi, ki urejajo to področje,
tem odlokom ter drugimi predpisi, ki jih s tem v zvezi
sprejmejo pristojni organi Občine Majšperk skladno s svojim statutom.
II. VRSTE ODPADKOV
7. člen
Predmet ravnanja po tem odloku so naslednji komunalni odpadki: gospodinjski in njim podobni odpadki (sekundarne surovine, biološki odpadki in ostanek odpadkov iz
prvega odstavka 2. člena tega odloka), ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na
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površinah in v objektih v javni rabi, ki so pretežno trdi in po
svoji sestavi heterogeni. Zaradi razpršenosti virov njihovega
nastanka in količine na viru, pa se ravnanje z njimi zagotavlja na lokalni ravni.
Med navedene odpadke ne spadajo nestabilizirane greznične usedline in usedline oljnih lovilcev ter drugih čistilnih
naprav, gradbeni odpadki in inertni materiali, kakor tudi ne
posebni odpadki iz industrije, obrti in storitev ter posebni
odpadki, opredeljeni v pravilniku o ravnanju s posebnimi
odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS,
št. 20/86).
III. ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane
posode na ustrezno urejenem prostoru za posode, ki mora
biti dostopen izvajalcu. Posode za odpadke so last izvajalca
za zbiranje in transport odpadkov. Tipizirane posode po
namenu, velikosti in barvi ter njihovo število določi skladno
s tehnologijo transporta oziroma strukturo ali vrsto odpadkov izvajalec v predpisu iz drugega odstavka 2. člena tega
odloka.
9. člen
Odjemna mesta za posode z odpadki morajo ustrezati
higiensko – tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne
smejo ovirati ter ogrožati prometa na javnih prometnih površinah. Vzdrževati jih morajo povzročitelji ter izvajalec zbiranja in transporta odpadkov v skladu s tem odlokom in predpisom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
Stalna odjemna mesta se določajo v upravnem postopku z obveznim soglasjem izvajalca zbiranja in transporta
odpadkov glede lokacije odjemnega mesta, vrste in števila
odjemnih posod. V primerih, kjer je bilo dovoljenje povzročiteljem izdano pred uveljavitvijo tega odloka, določita stalno odjemno mesto izvajalec in povzročitelj skupno. Povzročitelji se lahko skupaj z izvajalcem dogovorijo za lokacijo
občasnih skupnih odjemnih mest.
Odjemno mesto je lahko oddaljeno od dovozne poti do
3 m in mora biti zunaj vrtne ograje, razen v primeru, ko je
sklenjena individualna pogodba med strankama.
10. člen
Izven posod za odpadke na odjemnih mestih in izven
območja odlagališča Brstje je prepovedano odlagati odpadke.
Če povzročitelji ravnajo v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, izvajalec odstrani odpadke na stroške povzročiteljev. Če povzročitelj ni znan, se odpadki odstranijo na račun
Občine Majšperk. V primeru, da se povzročitelj kasneje
ugotovi, ima Občina Majšperk pravico in dolžnost izterjave
nastalih stroškov od le-tega.
V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, se
povzročitelji in izvajalec dogovorijo o namestitvi dodatnih
posod za odpadke.
11. člen
V tipizirane posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. Odpadni gradbeni material, kamenje in jalovino,
2. Kosovne odpadke (pohištvo, bela tehnika, kolesa),
3. Usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. Odpadke o tekočem stanju,
5. Tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi,
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6. Posebne odpadke ter druge nevarne snovi,
7. Neohlajene ogorke,
8. Poginule živali in kože.
12. člen
Prepovedano je brskanje po posodah za odpadke in
razmetavanje odpadkov na odjemnih mestih.
13. člen
Povzročitelji so dolžni omogočiti stalni dostop do odjemnih mest ter vzdrževati čistočo na odjemnih mestih in
dovoznih poteh do odjemnih mest.
Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti
izvajalcu dostop do posod za odpadke (očistiti sneg, posipati).
14. člen
Izvajalec za zbiranje in transport odpadkov je dolžan
posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo povzročiteljev,
komunalnega nadzornika oziroma pristojnega inšpektorja
očistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi. Čiščenje posod ureja pravilnik iz drugega odstavka 2. člena.
15. člen
Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine, gostinska podjetja, zasebni gostinci ter prodajalci sadja in zelenjave so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke
ostanke v biološko razgradljive plastične vrečke, le-te pa v
posode za biološke odpadke. Pristojni inšpektor lahko zahteva tak način odlaganja tudi v primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).
16. člen
Organizatorji vseh javnih prireditev morajo poskrbeti,
da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov. Po
končani prireditvi morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni
izvajalec za ravnanje z odpadki najkasneje v 12. urah po
zaključku prireditve.
17. člen
Posode za odpadke nabavi, namešča in obnavlja izvajalec za zbiranje in transport odpadkov skladno s pravilnikom
iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
IV. TRANSPORT ODPADKOV
18. člen
Izvajalec je dolžan posode z odpadki, v katerih se zbira
biološka frakcija, odvažati v zimskem času najmanj 2-krat
mesečno, v letnem času pa najmanj 1-krat tedensko.
Posode z odpadki, v katerih se zbirajo sekundarne surovine in ostanki ločenega zbiranja pa 2-krat mesečno.
V primeru izpada odvoza odpadkov zaradi višje sile
(sneg, prekop dovoza ali druga ovira), je izvajalec dolžan
opraviti odvoz najkasneje v petih dneh po prenehanju vzroka
izpada odvoza odpadkov, izjemoma najkasneje ob naslednjem rednem odvozu z uporabo dodatne vreče za odpadke.
19. člen
Izvajalec sme odvažati odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo higiensko nakladanje, odvažanje in praznenje.
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20. člen
Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec
najmanj 1-krat letno posebno akcijo odvoza iz posebnih
odjemnih mest.
O izvedbi akcije iz prvega odstavka tega člena, obvesti
izvajalec vse povzročitelje na krajevno običajen način.
V času med dvema posebnima akcijama povzročitelji
zbirajo odpadke, ki so predmet odvoza po tem členu, doma
in jih hranijo na ustreznih mestih ter na ustrezen način.
21. člen
Odpadke iz prvega odstavka 7. člena tega odloka odvaža izvajalec po potrebi s posebej za to prirejenimi vozili, po
naročilu povzročiteljev.
22. člen
Manjše količine odpadkov iz prvega odstavka 7. člena
tega odloka lahko dovažajo na odlagališče tudi povzročitelji
sami, morajo pa za te vrste odpadkov uporabiti tehnično
ustrezna vozila, ki omogočajo varno prevažanje v cestnem
prometu.
V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo povzročitelji odložiti odpadke po navodilu upravljalca odlagališča in plačati stroške odlaganja.
23. člen
Odpadke z javnih površin je dolžan odstraniti izvajalec
po nalogu komunalnega nadzornika oziroma pristojnega inšpektorja. Stroške odstranitve plača povzročitelj. Če pa tega
ni možno ugotoviti, jih izvajalcu povrne Občina Majšperk,
ki ima v primeru naknadne ugotovitve povzročitelja pravico
in dolžnost od le-tega izterjati nastale stroške.
Za ugotavljanje povzročiteljev odlaganja in odmetavanja odpadkov na javnih površinah izven namenskih posod,
so pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzorniki.

V. ODLAGANJE ODPADKOV
24. člen
Izvajalci in povzročitelji po tem odloku morajo odpadke odlagati na za to dejavnost določeno odlagališče odpadkov – v Brstju na območju Mestne občine Ptuj, kolikor za
posamezne vrste odpadkov ni s posebnimi predpisi predvideno drugo odlagališče.
25. člen
Na odlagališče Brstje je dovoljeno odlagati ali na njem
zbirati samo odpadke, ki jih določa 7. člen tega odloka.
Posebnih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališču Brstje.
26. člen
Obratovalni čas odlagališča določi upravljalec odlagališča v pravilniku iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
27. člen
Povzročitelji in izvajalci lahko odpadke pripeljejo na
odlagališče le v obratovalnem času odlagališča in jih lahko
odložijo le na mestu, ki ga določi upravljalec odlagališča.
Prepovedano je odlaganje izven območja odlagališča
Brstje in izven obratovalnega časa odlagališča.
Kdor odloži odpadke izven območja odlagališče, jih je
dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče
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pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcijske službe.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA GOSPODARJENJA
Z ODPADKI
28. člen
Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z veljavnimi predpisi, s ceniki izvajalcev ter so jo dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z
odpadki po tem odloku.
29. člen
Občina Majšperk opredeli način obračuna ravnanja z
odpadki (zbiranja, transporta, odlaganja ostankov odpadkov) v pravilniku o cenah in povračilih za zbiranje, transport
in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Majšperk.
30. člen
Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za
povzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve
na njihovem območju, ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali hišo ali prično uporabljati poslovne prostore.
VII. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka in na
njegovi podlagi izdanih predpisov vrši nadzorna služba Občine Majšperk za ravnanje s komunalnimi odpadki in pristojne inšpekcijske službe. Če Občina Majšperk ne ustanovi
svoje nadzorne službe, lahko za upravljanje nadzora pooblasti nadzorno službo Mestne občine Ptuj za gospodarjenje s
komunalnimi odpadki.
32. člen
Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja določil tega odloka so dolžni storilce nepravilnosti prijaviti pristojni nadzorni in inšpekcijski službi.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo najmanj od 20.000 do 160.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
– ne čisti in vzdržuje posod za odpadke skladno s 14.
členom,
– ne prazni posod za odpadke skladno z 18. členom,
– odvaža odpadke z neprimernimi vozili v nasprotju z
19. členom,
– ravna v nasprotju z določili 20. člena,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec, če:
– odlaga odpadke v nasprotju s 24. in 25. členom.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena.
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34. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, če kot povzročitelj:
– ravna v nasprotju z 2. členom,
– ravna v nasprotju s 4. členom,
– ne odlaga odpadkov v posode za odpadke, odlaga
odpadke izven posod za odpadke ali zunaj območja odlagališča Brstje (8. in 10. člen),
– ravna v nasprotju z 11. členom, razen 6. točke,
– ravna v nasprotju z določili 9. in 13. člena,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– odvaža odpadke v nasprotju z določili 22. člena,
– odlaga odpadke na odlagališču izven obratovalnega
časa ali izven mesta, ki ga določi upravljalec odlagališča
(drugi odstavek 27. člena).
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, če kot povzročitelj:
– ravna v nasprotju s 6. točko 11. člena.
Z denarno kaznijo od 40.000 do 200.000 tolarjev se
kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja proizvodno
ali storitveno dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena ter ravna v nasprotju s 15. členom.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se
kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja proizvodno
ali storitveno dejavnost, če kot povzročitelj ravna v nasprotju s 6. točko 11. člena in 25. točko tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če kot povzročitelj
stori prekršek iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
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3782.
Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk
na seji dne 22. 10. 1996 sprejel
SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju volilne komisije
Občine Majšperk
I
1. Razreši se predsednika volilne komisije Občine Majšperk Zlatka Žnidarja, roj. 1964, Sestrže 93.
2. Za predsednika volilne komisije Občine Majšperk se
imenuje Sonja Pislak, roj. 1951, Majšperk 82.
II
Sklep o imenovanju volilne komisije Občine Majšperk
(Uradni list RS, št. 62/95) ostane v ostalem besedilu, nespremenjen.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati takoj.
Št. 061-21-9/96
Majšperk, dne 22. oktobra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Ob uveljavitvi tega odloka za območje Občine Majšperk preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 6/91 in 26/94).
36. člen
Pristojni organi Občine Majšperk so dolžni v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti naslednje predpise: pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk, pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih
odpadkov v Občini Majšperk.
37. člen
Do ureditve vseh pogojev izvajanja določb odloka, se
sankcije, določene v 34. členu, ne izvajajo.
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-21-7/96
Majšperk, dne 22. oktobra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

3783.
Na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 27/95, 47/96) in 2. člena odloka o gospodarjenju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 68/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji
dne 22. 10. 1996 sprejel
PRAVILNIK
o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih
odpadkov v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način ločenega zbiranja,
transporta in odlaganja komunalnih odpadkov, določijo se
vrste odpadkov in posod za ločeno zbiranje na izvoru, naloži
se obvezno ravnanje povzročiteljev in izvajalca, določi se
obratovalni čas odlagališča komunalnih odpadkov v Brstju
(v nadaljnjem besedilu: odlagališče Brstje) za individualni
dovoz odpadkov.
2. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo na celotnem
območju Občine Majšperk.
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II. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
3. člen
Vrste komunalnih odpadkov, ki se ločeno zbirajo na
izvoru svojega nastanka po sistemu suho-mokro:
1. Biološki odpadki
Biološki odpadki, ki se odlagajo v posodo za biološke
odpadke:
– suhi organski odpadki (ostanki hrane),
– jajčne lupine,
– ostanki mlečnih izdelkov,
– volneni in bombažni ostanki,
– lasje, perje,
– higienski papir (serviete, papirnati robčki),
– odmrle rastline, stara zemlja za rože,
– pokošena trava, plevel, listje in drugi vrtni odpadki,
– razrezane grmovnice, žive meje, drevesni ostanki, žagovina.
Zgoraj navedeni odpadki se lahko zbirajo v biološko
razgradljivi embalaži ter se predelajo v kompostarni na odlagališču Brstje.
Biološki odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati v posodo
za biološke odpadke:
– pepel,
– vse vrste tekočin, olj in masti,
– sanitarni izdelki,
– kosti,
– plenice,
– vsebina sesalnikov,
– drugi sestavljeni biološki odpadki.
2. Sekundarne surovine
2.1. Odpadni papir, ki se odlaga v posodo za odpadni
papir:
– časopisi, revije, prospekti,
– zvezki, knjige, brošure,
– pisarniški in računalniški papir,
– embalažni papir in škatle,
– drugi izdelki iz papirja in kartonov.
Odpadni papir, ki ga ni dovoljeno odlagati v posodo za
odpadni papir:
– zelo umazan ali z drugimi materiali kombiniran papir
(folije, kovine, povoščen papir),
– staniol papir in celofan,
– papirnati jedilni pribor (krožniki, tase…).
2.2. Odpadno steklo, ki se odlaga v posode za odpadno
steklo:
– vse vrste steklenic, kozarci za vlaganje in druge steklene posode, s katerih morajo biti odstranjeni vsi nestekleni
deli, steklo pa ne sme biti umazano.
2.3. Odpadna kovinska embalaža
– pločevinke za alkoholne in brezalkoholne pijače,
– konzerve iz prehrambene industrije,
– kovinski pokrovi od steklenic in kozarcev za vlaganje
ter druga kovinska embalaža iz prehrambene industrije, ki so
ji odstranjeni vsi nekovinski deli.
3. Ostali odpadki
So trdni odpadki, ki ne sodijo med posebne, oziroma
nevarne odpadke in jih ni mogoče odlagati v posode za
biološke odpadke (odpadki iz 1. točke tega člena, ki jih ni
dovoljeno odlagati v posode za biološke odpadke) ali uporabiti kot sekundarne surovine (odpadki iz 2. točke tega člena,
ki jih je prepovedano odlagati v posode za odpadni papir).
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– PVC-vrečke in sestavljeni materiali (tetrapaki…),
– ohlajen pepel,
– odpadna plastika in druga odpadna embalaža, razen
polietiletenske plastike (v nadaljnjem besedilu: PET-plastika), ki se odlaga v posebne namenske posode za PET-plastiko,
– odpadki z javnih površin, zbrani v koških.
Ostanek odpadkov po ločenem zbiranju se odlaga na
odlagališču Brstje.
4. Kosovni odpadki
So odpadki, ki jih ni dovoljeno odlagati v tipske posode
za odpadke (pohištvo, bela tehnika, TV in akustični aparati,
kolesa, umetni podi…). Zanje organizira izvajalec odvoz v
skladu s prvim odstavkom 20. člena odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Majšperk (v nadaljnjem besedilu: odlok).
4. člen
Posode za odlaganje odpadkov se glede na uporabo
razlikujejo po tipu, barvi in velikosti in morajo biti skladne s
tehnologijo izvajalca zbiranja, transporta in odlaganja odpadkov.
Vsaka posoda mora biti obvezno opremljena z ustrezno
nalepko, katere vsebina določa vrste odpadkov, ki se smejo,
oziroma jih je prepovedano vanjo odlagati.
5. člen
Vrste posod za odpadke:
– za biološke odpadke:
– 240 l, rjava PVC-posoda,
– za odpadni papir:
– 240 l, kovinska posoda
– 700 l in 1100 l namenska posoda z odprtino in rdečim
pokrovom,
– za odpadno steklo:
– 240 l kovinska posoda,
– 800–2000 1 PVC-iglu – namenska posoda, zelene
barve za odpadne steklenice,
– za odpadno kovinsko embalažo:
– namenske 240 l, 500 l, 700 l ali 1100 l posode
– za PET-plastiko
– namenska mrežasta posoda z vrečo za zbiranje PETembalaže
– za ostale odpadke:
– 240 l, 700 l, 900 l in 1100 l kovinske ali PVC-posode
sive, oziroma zelene barve,
– za odpadke z javnih površin:
– kovinski loputniki,
– koški za smeti na lastnih stebrih ali pritrjeni na steno.
6. člen
Za občasne dodatne odpadke morajo povzročitelji uporabiti ustrezne vrečke z oznako izvajalca, ki jih zagotavlja
izvajalec v treh velikostih: 60, 80 in 100 l ter omogoči
občanom njihov nakup na ustreznih mestih.
V primeru stalnega povečanja količine odpadkov je
povzročitelj dolžan pri izvajalcu naročiti dodatno posodo.
Koški za smeti in loputniki se na javnih površinah in
mestnih ulicah namestijo po potrebi.
7. člen
Na območju gostejše poselitve, ob večjih trgovinah,
zdravstvenih domovih, bolnici, šolah, vrtcih in v individualnih naseljih opremi izvajalec, skladno s projektom, lokacije
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stalnih odjemnih mest za zbiranje sekundarnih surovin, bioloških odpadkov in PET-plastike, tako imenovane ekološke
otoke, ki so namenjeni širšemu krogu povzročiteljev. Projekt
mora obvezno vsebovati tudi teritorialno razmejitev območja v smislu pripadnosti povzročiteljev k posameznemu ekološkemu otoku.
8. člen
Ekološke otoke sestavlja različno število namenskih
posod za odpadke, odvisno od dejanskih potreb na določenem območju.
Vrste namenskih posod:
– za odpadni papir: 240 l, oziroma 1100 l PVC posoda
z rdečim pokrovom (obvezno),
– za odpadno steklo: 240 l, oziroma 800 l PVC-iglu
zelene barve (obvezno),
– za biološke odpadke: 240 l PVC – posoda, rjave
barve (po potrebi),
– za PET-plastiko: namenska mrežasta posoda z vrečo
(po potrebi),
– za odpadno kovinsko embalažo: namenska posoda
(po potrebi).
9. člen
Posode za ostale odpadke se namestijo pri vseh lastnikih, uporabnikih oziroma upravljalcih stanovanjskih hiš,
stavb in poslovnih prostorov, pri katerih nastajajo komunalni odpadki in so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
10. člen
Vsako spremembo stalnega bivališča, sedeža poslovnih
in proizvodnih prostorov ter obrti na območju Občine Majšperk, je potrebno sporočiti izvajalcu v roku 20 dni pred
spremembo, le-ta pa mora namestiti nove, oziroma odstraniti
odvečne posode, kadar je to potrebno.
11. člen
Organizatorji kulturnih in drugih javnih prireditev in
aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, so dolžni o tem obvestiti izvajalca, ki prireditveni prostor oskrbi z
ustreznim številom in vrstami posod za odpadke.
12. člen
K vlogi za izdajo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske ali storitvene dejavnosti mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je kot povzročitelj prijavljen na
odvoz odpadkov v skladu z drugim odstavkom 4. člena
odloka in s tem pravilnikom.
Šele na podlagi izdanega potrdila izvajalca izda Upravna enota Ptuj povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti.
III. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE POSOD
13. člen
Vzdrževanje in čiščenje posod je obveza izvajalca in
povzročiteljev. Izvajalec je dolžan vzdrževati in čistiti posode na območju blokovne pozidave, starega mestnega jedra in
iz ekoloških otokov. Glede na vrsto odpadkov se čistijo:
– posode za biološke odpadke praviloma ob vsakem
praznjenju oziroma najmanj na vsakih 14 dni, razen v zimskem času, ko se čiščenje izvede po potrebi. Posode se
praviloma 1-krat mesečno tudi razkužijo. V primeru uporabe
biološko razgradljivih vreč za notranjo oblogo posode, ki jih
je potrebno ob vsakem praznjenju zamenjati, se le-te čistijo
in razkužujejo po potrebi,
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– posode za ostale odpadke najmanj 1-krat letno, oziroma po potrebi,
– ostale posode za ločeno zbiranje odpadkov (papir,
steklo) po potrebi,
– loputnike ter koške za smeti z javnih površin 1-krat
mesečno,
– vreče za PET-plastiko in namenske posode za kovinsko embalažo se zamenjajo po potrebi.
Posode za ostale odpadke so na zgoraj opisan način pri
individualnih stanovanjskih hišah in poslovnih prostorih
dolžni vzdrževati in očistiti povzročitelji sami.
IV. ODJEMNO MESTO
14. člen
Izvajalec mora dnevni red odvoza odpadkov za posamezna območja Občine Majšperk razglasiti v sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
15. člen
Povzročitelji so dolžni na dan odvoza dostaviti posode
za odpadke in vrečke iz 6. člena tega pravilnika na odjemno
mesto do 6. ure zjutraj ali do dogovorjene ure.
Vrečke morajo biti zavezane in nastavljene na odjemno
mesto ob posodi za odpadke. Vrečke brez oznake izvajalca,
kartonske škatle in drugo neprimerno embalažo z odpadki
odstrani izvajalec v skladu z drugim odstavkom 10. člena
odloka.
16. člen
Območja, ki so začasno nedostopna za komunalna vozila ter začasna zbirna in odjemna mesta objavi izvajalec v
sredstvih javnega obveščanja na krajevno običajen način.
Odpadki se na začasna zbirna mesta dostavijo v tipskih posodah, kadar je to mogoče, oziroma v ustreznih vrečah.
17. člen
Če izvajalec pri praznjenju posod na odjemnem mestu
ugotovi nepravilnosti v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov, pusti o tem kršitelju obvestilo, v katerem zahteva odpravo nepravilnosti in ga opozori na posledice ponovne kršitve.
V primeru ugotovljene ponovne kršitve istega storilca,
izvajalec o zadevi sestavi zapisnik in ga predloži inšpekcijski oziroma Nadzorni službi Občine Majšperk za gospodarjenje s komualnimi odpadki.
18. člen
Povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje
v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov pri povzročiteljih in
izvajalcu ter o njih obvestiti pristojno inšpekcijsko oziroma
Nadzorno službo Občine Majšperk za gospodarjenje s komunalnimi odpadki.
V. OBRATOVALNI ČAS ODLAGALIŠČA
19. člen
Obratovalni čas odlagališča komunalnih odpadkov v
Brstju je za individualni dovoz odpadkov ob delavnikih v
zimskem letnem času od 8. do 17. ure, v ostalem delu leta pa
od 8. do 20. ure ter v soboto od 8. do 14. ure. Ob nedeljah in
praznikih odlagališče za individualni dovoz odpadkov ne
obratuje.
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20. člen
Za individualni dovoz odpadkov pripravi upravljalec
odlagališča Brstje obratovalni red odlagališča, v katerem
predpiše pravila ravnanja. Z njim je dolžan seznaniti povzročitelje ob dovozu, le-ti pa se morajo ravnati v skladu z
določili obratovalnega reda.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-21-8/96
Majšperk, dne 22. oktobra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.
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– na mestih, kjer je po določbah drugega odstavka 28.
člena dana osnova za odstranitev vozila.
(4) Blokira se lahko tudi vozilo, ki je parkirano na
posebnih javnih parkirnih mestih, kjer se za uporabo plačuje
parkirnina, ali kjer je parkiranje časovno omejeno, kadar je
parkirano preko dovoljenega časa parkiranja, oziroma preko
časa, za katerega je bila plačana parkirnina.
(5) Postopek blokiranja napačno parkiranega vozila, to
je namestitve in odstranitve klešč (lisic), ureja pravilnik, ki
ga sprejme Občinski svet mestne občine Novo mesto.”
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34-09/80
Novo mesto, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

NOVO MESTO
3784.
3785.

Na podlagi 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št.
1/91), 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93 in 66/93) in 11., 17. in 81. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 23/96)
je občinski svet na 21. seji dne 26. 9. 1996 sprejel

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94), 84. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95 in 8/96) in na predlog župana je Občinski svet mestne
občine Novo mesto na 22. seji dne 30. 10. 1996 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi
cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji
in delovnih področjih uprave Mestne občine Novo mesto

1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa v naseljih v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 22/83, 10/85,
21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 48/94 in 18/95 – v
nadaljnjem besedilu: odlok) se v 29.a členu dodajo novi
drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
(2) “Če pride voznik k vozilu med postopkom blokiranja vozila, mora plačati, poleg kazni za prekršek, 50% stroškov, določenih za namestitev in odstranitev klešč (lisic).
(3) Za napačno parkirano vozilo se šteje, kadar je vozilo parkirano:
– v nasprotju z veljavnim in s prometno signalizacijo
označenim prometnim redom na prometni površini,
– na površinah, ki niso namenjene za promet motornih
vozil (zelenice, parki, peš poti, kolesarske steze, požarne
poti, pločniki ipd.),
– na prometnih površinah, ki niso namenjene za splošno javno parkiranje (posebni parkirni prostori za potrebe
določenih uporabnikov, rezervirani parkirni prostori, prometne površine avtobusne postaje in avtobusnih postajališč
ipd.),

1. člen
V odloku o organizaciji in delovnih področjih uprave
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95) se črta
20. člen odloka.
2. člen
Spremeni in dopolni se 21. člen odloka, tako, da se
glasi:
“Predstojnika upravnega organa v času odsotnosti z
dela nadomešča drug višji upravni delavec v upravnem organu.
Če v upravnem organu razen predstojnika upravnega
organa ni imenovan drug višji upravni delavec, nadomešča
predstojnika delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti župan.”
3. člen
Spremeni in dopolni se 22. člen odloka, tako, da se
glasi:
“Predstojniki upravnih organov, vodja kabineta župana
in sekretar občinskega sveta so višji upravni delavci.
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Poleg višjih upravnih delavcev določenih v prvem odstavku tega člena lahko župan v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi določi
višje upravne delavce tudi z drugačnim nazivom.
Višje upravne delavce imenuje in razrešuje župan, razen sekretarja občinskega sveta, ki ga imenuje občinski svet.”
4. člen
V 27. členu odloka se črtajo besede:
“in namestnikov upravnih organov”.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 012-1/96-12
Novo mesto, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
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3787.
Na podlagi 17. in 85. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni ist RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 23/96), 6.,
17., 28. in 29.a člena odloka o ureditvi cestnega prometa v
naseljih v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št.
22/83, 10/85, 21/86, 9/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 48/94 in
18/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji
dne 26. 9. 1996 sprejel
ODREDBO
o ukrepih za urejanje mirujočega prometa v naseljih
v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Parkirni prostori v Novem mestu na Glavnem trgu in na
ploščadi Novega trga so posebni javni parkirni prostori, na
katerih se za uporabo plačuje parkirnina.
2. člen
Za odvoz nepravilno ustavljenega ali parkiranega vozila s pajkom znašajo stroški 9.500 SIT.

3786.
Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95) ter 17. in 84. člena
statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95,
37/95 in 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto
na 22. seji dne 30. 10. 1996 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Novo Mesto
1. člen
V statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 13/95, 37/95 in 8/96) se črta drugi odstavek 50. člena.
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 53. člena tako, da
se glasi:
“Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdajajo
tajnik in delavci občinske uprave, katere župan pooblasti za
opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku ali za
vodenje celotnega upravnega postopka in za odločanje v
upravnih stvareh.”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/95
Novo mesto, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

3. člen
Za blokiranje nepravilno parkiranega vozila s posebnimi kleščami (lisicami) znašajo stroški namestitve in odstranitve klešč (priklenitve) 5.000 SIT.
Če ostaja vozilo blokirano več dni, znašajo stroški priklenitve za vsak naslednji dan 2.000 SIT.
4. člen
Na posebnih javnih parkirnih prostorih iz 1. člena te
odredbe znaša parkirnina:
1. v dneh ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek v
času od 6.30 do 16. ure in v soboto v času od 7. do 12. ure
– za prvo uro parkiranja 100 SIT,
– za vsako naslednjo začeto uro parkiranja 200 SIT;
2. v dneh ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek v
času od 16. do 19.30,
– za vsako začeto uro parkiranja 100 SIT.
5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34-09/80
Novo mesto, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
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3788.
Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91-I in 4/93), 4.
in 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnostih (Uradni list RS,
št. 18/94), in začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine
in določitvi količnika za najvišje vrednostno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) je Občinski svet
mestne občine Novo mesto na seji dne 30. 10. 1996 sprejel
PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev
Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plače in
druge prejemke, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v
državnih organih (v nadaljevanju: zakon), pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem v Mestni občini Novo
mesto.
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6. člen
Nepoklicni funkcionar, ki se mu zmanjša redna plača
zaradi opravljanja funkcije, ima pravico: do refundacije –
nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka in do dela
plače za opravljanje funkcije v sorazmerju z obsegom opravljenega dela – torej v obsegu ur, opravljenih izven svojega
rednega delovnega časa, v višini, ki ne more znašati več kot
33% plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas ter do povračila stroškov.
Nepoklicni funkcionar, ki se mu zaradi opravljanja funkcije ne zmanjša redna plača za čas opravljanja funkcije, ima
pravico do dela plače za opravljanje funkcije v sorazmerju z
obsegom opravljenega dela, ki ne sme presegati 33% plače
za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas ter do
povračila stroškov.
Predsedniku občinskega sveta pripada glede na obseg
opravljenega dela del plače, ki znaša 30% količnika, določenega v 5. členu tega pravilnika za eno delovno sejo občinskega sveta.
Podpredsedniku in članom občinskega sveta pripada
glede na obseg opravljenega del plače, ki znaša 20% količnika, določenega v 5. členu tega pravilnika za eno delovno
sejo občinskega sveta.

2. člen
V skladu s statutom Mestne občine Novo mesto opravljata funkcijo poklicno župan in tajnik občine. Nepoklicno
pa opravljajo funkcijo podžupan, predsednik občinskega
sveta, podpredsednik občinskega sveta in člani občinskega
sveta.

7. člen
Delovne izkušnje poklicnih funkcionarjev se vrednotijo tako, da se osnovna plača funkcionarjev v mesečnem
znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe,
vendar največ do 20%. Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo
več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako
začeto leto delovne dobe nad 25 let.

II. PLAČA IN DRUGI PREJEMKI FUNKCIONARJEV

8. člen
Poklicni funkcionarji so upravičeni do dela plače za
delovno uspešnost, ki znaša največ do 50%. O višini delovne
uspešnosti odloča komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja trimesečno v skladu z odgovornostjo in obsegom dela za posamezno funkcijo in uspešnega opravljanja
le-te.
Podžupan je poleg dela plače iz 5. in 6. člena tega
pravilnika upravičen do dela plače za delovno uspešnost v
primeru, da obseg opravljenega dela podžupana presega 1/3
delovnega časa mesečno. O višini delovne uspešnosti odloči
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
podlagi poročila podžupana o opravljenem delu ter na predlog župana.

3. člen
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo imajo pravico do plače, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače ter pravico do povračila stroškov, ki jih imajo
pri delu in v zvezi z delom v skladu s pravilnikom, ki velja za
delavce v občinski upravi.
4. člen
Osnovna plača za poklicne funkcionarje, se določi tako, da se osnova za obračun plač pomnoži s količniki, določenimi v skladu s sklepom o razvrstitvi občin v skupine in
določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini in tem pravilnikom in poveča za odstotek za
vrednotenje delovnih izkušenj ter za odstotek za vrednotenje
delovne uspešnosti.
5. člen
Za posamezne funkcije se določijo naslednji količniki:
– za funkcijo župana znaša količnik
8,50
– za funkcijo tajnika znaša količnik
7,59
– za funkcijo predsednika občinskega
sveta znaša količnik
7,40
– za funkcijo podžupana znaša količnik
7,40
– za funkcijo podpredsednika občinskega
sveta in člane občinskega sveta znaša količnik
7,20
Podpredsednik občinskega sveta je v primeru, da nadomešča predsednika občinskega sveta upravičen do višine
količnika, ki je določen za predsednika občinskega sveta.

9. člen
Funkcionarji, ki nepoklicno opravljajo svojo funkcijo
niso upravičeni do sejnin za udeležbo na sejah sveta, pripada
pa jim povračilo stroškov za prevoze na sejo kilometrina v
skladu s pravilnikom, ki velja za delavce v občinski upravi.
10. člen
Funkcionarji, ki poklicno opravljajo funkcijo niso upravičeni do sejnin ali povračila stroškov, kadar sodelujejo na
sejah občinskega sveta in njihovih odborih ali komisijah.
11. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina in povračilo stroškov prevoza na sejo v skladu s sklepom
občinskega sveta.
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IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1996 dalje.
13. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o plačah funkcionarjev Mestne občine Novo mesto
št. 068-02-9/95-12 z dne 3. 7. 1995 in 25. 9. 1995 in sklep o
povračilih stroškov članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta št. 015-13/95 z dne 30. 11.
1995.
Št. 141-4/96
Novo mesto, dne 30. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto
Janez Mežan I. r.

SLOVENSKA BISTRICA
3789.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj (Uradni
list RS, št. 54/96) in izida glasovanja na referendumu dne 10.
novembra 1996 je Svet krajevne skupnosti Kebelj na seji dne
13. novembra 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kebelj se uvede oziroma podaljša krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
a) obnove in vzdrževanja lokalnih cest,
b) izgradnje večnamenskega doma,
f) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
september 1996 ocenjen na 30,000.000 SIT, od tega se bo iz
zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko:
a) namenilo 7,200.000 SIT,
b) namenilo 9,000.000 SIT,
c) namenilo 1,800.000 SIT.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za
razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih
sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost
zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in
delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
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3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Kebelj št. 51810-645-50657. Z njimi bo
v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov
Krajevne skupnosti Kebelj enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od 1.
11. 1996 do 31. 10. 2001.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na
območju Krajevne skupnosti Kebelj, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače, po stopnji 2,5% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic po stopnji 2,5% od plač oziroma od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek, po stopnji 2,5%;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz kmetijske dejavnosti
po stopnji 7% letno od katastrskega dohodka in dohodka od
gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo na območju Krajevne skupnosti Kebelj zgrajene hiše
ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno
200 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in
odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Kebelj dostavi seznam zavezancev za
katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Kkrajevne skupnosti Kebelj. Pravilnost obračunavanja in
odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za
javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 11. 1996 dalje.
Kebelj, dne 13. novembra 1996.
Predsednik
sveta KS Kebelj
Janez Grm l. r.
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3790.
Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje KS Kebelj (Uradni
list RS, št. 54/96) daje volilna komisija Krajevne skupnosti
Kebelj
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Kebelj dne 10. novembra 1996
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Kebelj so bili ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 533 volivcev,
2. po volilnem imeniku je glasovalo 338 volivcev, kar
je 63,41%,
3. s potrdilom ni glasoval noben volivec,
4. neveljavne so bile 3 glasovnice,
5. veljavnih glasovnic je bilo 338,
6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 297 volivcev, kar je 87,87% volivcev, ki so glasovali,
7. PROTI uvedbi oziroma podaljšanju samoprispevka
je glasovalo 38 volivcev, kar je 11,24% volivcev, ki so
glasovali.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o
referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija Krajevne skupnosti Kebelj ugotavlja, da je bil izglasovan predlog
za uvedbo oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Kebelj, ker se je zanj izrekla
večina volivcev, ki so glasovali.
Kebelj, dne 11. novembra 1996.
Predsednik
volilne komisije KS Kebelj
Danica Korošec l. r.

3791.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 15/94; odločbi US RS, Uradni list RS, št. 13/95), sklepa o
razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje KS Črešnjevec (Uradni list RS, št. 56/96) in izida
glasovanja na referendumu z dne 10. 11. 1996, je Svet KS
Črešnjevec na seji dne 18. 11. 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za
območje Krajevne skupnosti Črešnjevec
1. člen
Za območje KS Črešnjevec, v katero spadajo vasi Brezje, Črešnjevec, Farovec, Lokanja vas, Trnovec in Vrhloga se
po odločitvi krajanov na referendumu, dne 10. 11. 1996
uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za območje KS Črešnjevec se
uvede za obdobje 5 let, od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
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3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom v KS Črešnjevec se
bodo uporabljala:
a) za pripravo krajevnih cest do faze asfaltiranja v naslednjih vaseh: Brezje v dolžini 150 m, Črešnjevec v dolžini
600 m, Farovec in Pretrež v dolžini 3200 m, Lokanja vas v
dolžini 200 m, Trnovec v dolžini 300 m in Vrhloga – meja
KS Leskovec v dolžini 3200 m,
b) sofinanciranje izgradnje pločnika v vasi Črešnjevec
v dolžini 300 m,
c) sofinanciranje adaptacije mrliške vežice na pokopališču Črešnjevec,
d) sofinanciranje gradnje telovadnice pri osnovni šoli
Črešnjevec,
e) sofinanciranje slikanja notranjosti cerkve Sv. Mihaela na Črešnjevcu.
4. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na
območju KS Črešnjevec, in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšanih za davke in prispevke iz plač,
2. upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za davke in prispevke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Črešnjevec od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje po stopnji 4% mesečno,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 4%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od
bruto prejemka zmanjšanega za davke in prispevke,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče v KS Črešnjevec od katastrskega dohodka gozdnih in
negozdnih površin po stopnji 5%,
7. krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo na območju KS Črešnjevec stanovanjske hiše ali počitniške hišice in stalno prebivajo izven KS Črešnjevec, plačujejo letno 200 DEM v tolarski protivrednosti.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu
tega sklepa.
Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na osnovi katastrskega dohodka, zavezancem, ki samostojno opravljajo
gospodarsko ali poklicno dejavnost in zavezancem, ki plačujejo samoprispevek od popoldanske obrti, bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne
prihodke, izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka se KS Črešnjevec
dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo v KS Črešnjevec stanovanjske hiše in počitniške hiši-
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ce in stalno bivajo izven KS Črešnjevec plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. V ta namen jim KS
Črešnjevec pošlje položnice v juniju in decembru.
7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.
8. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska
in se bodo zbirala na posebnem računu KS Črešnjevec, številka žiro računa: 51810-842-113-00-82084 krajevni samoprispevek KS Črešnjevec.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Črešnjevec. O realizaciji programa in
porabi sredstev samoprispevka poroča Svet KS Črešnjevec
enkrat leto.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje – izpostava Slovenska Bistrica.
10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Črešnjevec, dne 18. novembra 1996.
Predsednik
Sveta KS Črešnjevec
Simon Unuk l. r.
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2. Na podlagi izida glasovanja na referendumu dne 10.
11. 1996 volilna komisija Krajevne skupnosti Črešnjevec
ugotavlja, da je bil krajevni samoprispevek na referendumu
izglasovan.
Črešnjevec, dne 11. novembra 1996.
Predsednica
volilne komisije
KS Črešnjevec
Jožica Krajnčič l. r.

3793.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Šmartno na Pohorju (Uradni list RS, št. 57/96) in
izida glasovanja na referendumu dne 10. novembra 1996 je
Svet krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju na seji dne 21.
11. 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Šmartno na Pohorju
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju (v
nadaljevanju: KS Šmartno) se uvede krajevni samoprispevek
v denarju za sofinanciranje:
– izgradnje telovadnice – večnamenske dvorane pri OŠ
Šmartno (98% zbranih sredstev) in
– funkcionalne dejavnosti KS Šmartno (2% zbranih
sredstev).
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo
25,000.000 SIT.
Razliko do ocenjenega programa bo KS Šmartno zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v materialu in delu
ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica in drugih.

3792.
POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Črešnjevec
1. Na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec je bil
izid glasovanja na referendumu dne 10. 11. 1996 naslednji:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 907 volivcev,
– na referendumu je po volilnem imeniku glasovalo
622 volivcev,
– na referendumu ni s potrdilom glasoval nihče,
– na referendumu je skupaj glasovalo 622 volivcev,
– veljavne so bile 604 glasovnice,
– neveljavnih je bilo 18 glasovnic,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 347 volivcev,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 257 volivcev.

3. člen
V primeru več zbranih sredstev od načrtovanih, se presežek sredstev nameni za vzdrževanje cest v KS Šmartno.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje pet let, in sicer od
1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani s stalnim bivališčem
na območju KS Šmartno, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila plače in nagrade, plačil dopolnilnega dela
po pogodbah o delu in avtorskih pravic po stopnji 2% od
neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od
neto pokojnine;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz kmetijske dejavnosti
po stopnji 5% od katastrskega dohodka gozdnih in ostalih
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obdelovalnih površin;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in pokllicnih dejavnosti po stopnji 2%
od zavarovalne osnove, od katere se plačujejo prispevki za
socialno varnost;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin. Kmetom in obrtnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije, izpostava Slovenska Bistrica.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Šmartno dostavi seznam zavezancev, za katere se
samoprispevek nakazuje.
8. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo s samoprispevkom, so
strogo namenska in se bodo zbirala na posebnem računu KS
Šmartno. Nadzor nad zbiranjem in porabo spredstev samoprispevka opravlja svet KS Šmartno in nadzorni odbor pri
KS Šmartno. O realizaciji programa in porabi sredstev svet
poroča na zborih krajanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS – Ekspozitura Slovenska Bistrica ter Davčna
uprava RS – izpostava Slovenska Bistrica.
9. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino po zakonu o dohodnini.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1996 dalje.
Šmartno na Pohorju, dne 21. novembra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Šmartno na Pohorju
Jože Jurič l. r.

3794.
Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje KS Šmartno na Pohorju (Uradni list RS, št. 57/96) daje volilna komisija Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
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POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Šmartno na Pohorju
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju so bili
ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 843 volivcev;
2. po volilnem imeniku je glasovalo 497 volivcev, kar
je 58,96%;
3. s potrdilom ni glasoval noben volivec;
4. neveljavnih je bilo 11 glasovnic, ker je 2,21%;
5. veljavnih glasovnic je bilo 486, kar je 97,79%;
6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 313 volivcev, kar je 62,98% volivcev, ki so glasovali;
7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 173 volivcev, kar je 34,81% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o
referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, ker se je zanj
izrekla večina volivcev, ki so glasovali.
Šmartno na Pohorju, dne 11. novembra 1996.
Predsednik
volilne komisije
KS Šmartno na Pohorju
Jože Jurič l. r.

SEMIČ
3795.
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 10.
člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95, 35/96), je
občinski svet na 18. seji dne 14. 11. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Semič, s sedežem Semič 14, Semič
(v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju
vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Osnovna šola Semič
– Podružnična šola Štrekljevec
– Enota vrtca Semič.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Belokranjskega
odreda Semič
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Sedež zavoda: Semič 42, Semič
Skrajšano ime zavoda: OŠ Semič.
V sestavo OŠ Semič sodijo:
– Osnovna šola Semič
– Podružnična šola Štrekljevec
– Enota vrtca Semič.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi podružnični šoli ali enoti vrtca 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.
Podružnična šola in enota vrtca v pravnem prometu nimata pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Novem mestu, na registrskem vložku št. 1100053/00.
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 Belokranjskega odreda Semič.
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 varovancem 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; pomočnik ravnatelja 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 z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
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Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v
tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojnovarstevnih
in vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji
in varstvu predšolskih otrok in osnovnošolskem izobraževanju
na področju naselij celotne Občine Semič.
Okoliš, iz katerega se vpisujejo otroci v podružnično šolo
Štrekljevec, podrobno določi zavod s pravili.
Matična enota je Osnovna šola Semič, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v
dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– H/55.520 priprava prehrane
– K/74.841 organizacija razstav in proslav
– K/70.200 oddaja prostorov v najem
– G/52.47 nabava in prodaja šolskih potrebščin
– G/52.630 prodaja izdelkov učencev
– I/60.230 prevozi z kombijem.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke in 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 in enota vrtca, ki izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo,
lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od
3. leta starosti, v varstvenih družinah.
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 in vzgojnovarstvenega 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.
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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 se voli: iz matične šole dva
člana, iz podružnične šole en član, iz enote vrtca en član in
izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev zavoda
en član.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij vzgojnovarstvenega in šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na
tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in
ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na prvi seji predsednika in
namestnika predsednika. Prvo sejo sveta zavoda skliče ravnatelj.
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 (varovancev oziroma učencev) 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 vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– sprejema finančni načrt, 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 organih in organizacijah,
– 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.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda in imenuje tričlansko volilno komisijo z namestniki s
sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne
dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
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S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter
njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu
in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se
imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo
najmanj 4 delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo
biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po posameznih
enotah zavoda) po abecednem redu priimkov z navedbo koliko
kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole, podružnične
šole oziroma enote vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev zavoda. Voli se tako, da se
obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za
katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz matične
šole, iz podružnične šole, enote vrtca ali izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev zavoda), kot jih je potrebno
izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot
je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posamezne enote
zavoda in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati iz posamezne enote zavoda in
administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje
število glasov. Če sta dva kandidata iz posamezne enote zavoda
oziroma med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci
dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v
svetu zavoda in določi dan glasovanja.
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Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe
zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij,
dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev
pri upravljanju zavodov
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti
učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki,
govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
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 podružnične šole in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko in šolsko
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca
v zavodu,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski in učiteljski zbor ali ustanovitelj ne da
mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko
svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
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26. 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
27. 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 vzgojiteljskega in 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, predvsem pa za potrebe predšolske vzgoje in naloge,
ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja podružnične šole oziroma enote vrtca
28. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja.
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.
29. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed
delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske
naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z
opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji
delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
30. člen
Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski in učiteljiski
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi
vzgojiteljev in učiteljev.
31. člen
Vzgojiteljski in učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski in 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,
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– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. 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.
33. 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.
34. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ter 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
Za enoto vrtca obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskem zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge,
določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
35. 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-varsteni in
vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim in vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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kumentacijsko 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
38. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu
opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, 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 vzgojiteljih oziroma učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega
sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
39. 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, za enoto vrtca pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
Za enoto šole si mora zavod pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
Za enoto vrtca si mora zavod pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Za enoto vrtca mora
zavod o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca
pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo,
pristojno za predšolsko vzgojo.

5. Svetovalna služba
36. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z
vzgojitelji, 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
37. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-do-

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
40. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružnične šole in enote vrtca.
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.
41. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 68 – 29. XI. 1996

v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter
iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
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.
42. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva
tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad zavoda, iz katerega se financirajo dejavnosti posamezne starostne skupine vrtca, razreda, oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa,
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva, 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.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
43. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi občine,
– spremlja in nadzira namenskost porabe sredstev ustanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam in spremembam
dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
44. člen
Pravice in obveznosti zavoda do ustanovitelja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju
programa zavoda in letnega delovnega načrta,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v občini,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
VIII. NADZOR
45. 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 nadzora, določene z zakonom.
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46. 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
47. 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.
48. 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
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Črnomelj, voden pod št. 022-8/91, z dne 23. 12. 1991 in objavljen v
Uradnem listu RS, št. 5/92.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 9. 1. 1992 in potrjen z odlokom Občine Črnomelj št. 022-3/92, dne 25. 3. 1992.
50. člen
Enota vrtca Semič deluje v sklopu Vzgojnovarstvenega
zavoda “Oton Župančič” Črnomelj do 1. 1. 1997, ko se priključi k javnemu zavodu Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič.
Vzgojnovarstveni zavod “Oton Župančič” Črnomelj in
Osnovna šola Belokranjskega odreda morata do tega dne podpisati dogovor o prevzemu delavcev, zaposlenih v enoti vrtca
Semič ter pogodbeno urediti vse ostale zadeve, ki bodo omogočile nemoteno nadaljnje delovanje enote vrtca Semič.
51. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda
v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
52. 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.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne
izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po
imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega
odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in
ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo
in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja
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vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25.
člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje
pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve
ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne
pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede na določbo
prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena
tega odloka.
53. 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.
54. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 601-197-18/96
Semič, dne 14. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

VLADA
3796.
Na podlagi 5. in 17. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93) 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 do bank iz neizplačanih deviznih vlog
1. člen
Ta uredba določa pogoje ter način izdaje obveznic, ki jih
Republika Slovenija izda za prevzete obveznosti do bank iz
neizplačanih deviznih vlog v skladu z zakonom o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS,
št. 7/93), katerih višina je po ugotovitvah Banke Slovenije
enaka tolarski protivrednosti 841.426.000,00 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan zapadlosti (v nadaljevanju:
obveznosti do bank iz neizplačanih 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 841.426.000,00 DEM in
dospe v izplačilo 30. junija 2022, sestavlja pa jo 841.426 obveznic po 1.000 DEM.
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 imetni-
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ka 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 tretjega odstavka prejšnjega
člena.
4. člen
Republika Slovenija izpolni svojo obveznost izplačila
glavnice obveznice tako, da na dan, ki je kot dan dospelosti
obveznice določen s to uredbo, ali na dan, ki je na način iz 8.
člena te uredbe določen kot dan predčasne izpolnitve (vsak od
obeh: dan dospelosti obveznice), plača njenemu zakonitemu
imetniku tolarsko protivrednost nominalnega zneska obveznice, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
dospelosti obveznice.
Na dan predčasne izpolnitve lahko Republika Slovenija
izplača glavnico obveznice tudi delno, pri čemer se s takšnim
dnem nominalni znesek obveznice zmanjša za DEM protivrednost izplačanega zneska, dan preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan dospelosti obveznice.
Ko Republika Slovenija izplača glavnico obveznice v celoti, KDD označi obveznico v centralnem registru kot izplačano, pri delni predčasni izpolnitvi iz prejšnjega odstavka pa
ustrezno zmanjša njen nominalni znesek.
5. člen
Obresti od obveznice dospejo v plačilo vsakega 31. maja
in 31. novembra 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 31. maja 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 nominalnega zneska obveznice v DEM, po obrestni meri 8%
letno, na proporcionalni način, pri čemer se šteje, da ima vsak
mesec 30 dni, leto pa 360 dni (če pa se obresti računajo za
obdobje, krajše od enega meseca, se upošteva dejansko število
dni v obdobju).
Obresti se plačajo v tolarski protivrednosti, izračunani po
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan dospelosti
plačila obresti.
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 obveznosti iz 4. in 6.
člena te uredbe s plačilom na račun, ki ga KDD sporoči zakonit
imetnik obveznice 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
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zahtevanega plačila, izplača takšni osebi znesek, ki bi ji 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 prvi naslednji delovni dan po dnevu
dospelosti.
Če srednji tečaj Banke Slovenije za DEM za katerega od
dni ni znan, se za izračun tolarske protivrednosti zneskov iz
obveznic uporabi tečaj, po katerem lahko Republika Slovenija
na takšen dan kupi nemške marke za tolarje.
8. člen
Vlada Republike Slovenije določi dan in način predčasne
izpolnitve obveznosti iz obveznic najkasneje 45 dni pred dnem
predčasne izpolnitve.
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 do bank iz neizplačanih 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 do bank
iz neizplačanih deviznih vlog nad nominalnim zneskom obveznic, ki jih prejmejo upniki, Republika Slovenija predčasno izpolni v denarju najkasneje v 30 dneh po dnevu izdaje obveznic,
skupaj s pripadajočimi obrestmi za obdobje od 31. maja 1996
do dneva plačila.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/96-27/1-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3797.
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o merilih in
postopku za izdajanje poroštev (Uradni list RS, št. 21/95 in
18/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
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katerim obvešča poroka o neplačilu dolžnika, priložiti naslednje
listine:
a) izračun upnikove terjatve z obračunom obresti,
b) dokazilo, da je upnik pozval dolžnika k plačilu zapadle
obveznosti in sicer:
kopijo pisnega poziva upnika in potrdilo organizacije, ki
opravlja plačilni promet o vložitvi menic, akceptnih nalogov ali
drugih podobnih instrumentov zavarovanja, dogovorjenih v kreditni pogodbi in
c) obrazec BON 2 ali drugo ustrezno potrdilo o stanju na
žiro računu dolžnika.
2. člen
Obvestilo iz prejšnjega člena mora biti Republiki Sloveniji,
Ministrstvu za finance poslano najkasneje pet delovnih dni po
dospelosti posamezne obveznosti, za katere je bilo dano poroštvo. Če obvestilo ni poslano v navedenem roku ali ne vsebuje
listin, predpisanih v tem navodilu, poroštvena obveznost za navedeno zapadlo obveznost dolžnika ugasne.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 440-09/96-28/1-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3798.
Na podlagi 5. 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
UREDBO
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
1. člen
Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s predpisi in
uporabljale na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se določijo
kot najvišje.
2. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 9. decembra 1996.
Št. 440-04/93-3/12-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

UREDBO
o listinah iz tretjega odstavka 7. člena zakona o merilih in
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije
3799.
1. člen
Upnik, katerega terjatev do kreditojemalca je zavarovana s
poroštvom Republike Slovenije, danim na podlagi zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96), je dolžan k pisnemu obvestilu, s

Na podlagi 80. 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
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UREDBO
o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta uredba določa takso za obremenjevanje zraka (v
nadaljnjem besedilu: taksa) z emisijo ogljikovega dioksida v
zrak (v nadaljnjem besedilu: CO2) pri zgorevanju goriv ali
drugih gorljivih organskih snovi, njeno višino, način obračunavanja in plačevanja.
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. Gorivo je organska spojina z vsebnostjo ogljika, vodika, kisika in drugih snovi, v trdnem, tekočem ali plinastem
stanju, ki se uporablja za pridobivanje toplote ter za pogon
motorjev in turbin.
2. Gorljive organske snovi so snovi, ki se kot goriva po
predpisih o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav uporabljajo v
kurilnih napravah ali v industrijskih pečeh. Za gorljive organske snovi se štejejo tudi organski odpadki, ki se sosežigajo v
kurilnih napravah in v industrijskih pečeh ali sežigajo v sežigalnicah odpadkov.
3. člen
Taksa se plačuje zaradi uporabe goriv in sežiganja gorljivih organskih snovi.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se taksa ne plačuje za:
– uporabo lesa za ogrevanje,
– lesne ostanke, če se uporabljajo kot goriva v kurilnih
napravah,
– uporabo trdnih, tekočih in plinastih goriv, če se pridobivajo iz biomase in
– uporabo bioplina, če se pridobiva v čistilnih napravah
odpadnih voda ali na odlagališčih odpadkov.
II. OBRAČUNAVANJE, ODMERA IN NAČIN
PLAČEVANJA TAKSE
4. člen
Taksa se plačuje v višini, ki znaša:
– 30% osnove za premoge, če se jih uporablja za hkratno
proizvodnjo električne in toplotne energije s skupnim izkoristkom večjim od 55%,
– 50% osnove za premoge, če se jih uporablja za proizvodnjo električne energije v termoelektrarnah z izkoristkom
večjim od 33%,
– 100% osnove za gorljive organske snovi, ki se uporabljajo v kurilnih napravah in industrijskih pečeh,
– 50% osnove za sosežig gorljivih organskih spojin v
kurilnih napravah in industrijskih pečeh ter sežiganje v sežigalnicah odpadkov,
– 100% osnove za vsa ostala goriva.
5. člen
Podlaga za izračun osnove za obračunavanje takse je enota obremenitve zraka z emisijo CO2 (v nadaljnjem besedilu:
enota obremenitve) in je enaka emisiji 1 kg CO2 .
Osnova za takso je seštevek enot obremenitve kupljene
količine goriv ali enot obremenitve zgorelih gorljivih organskih
snovi.
Ceno za enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Zavezanec za plačilo takse za trdna, tekoča ali plinasta
goriva je prodajalec, ki proda gorivo končnemu potrošniku.
Če gre za uvoz goriv iz prejšnjega odstavka za znanega
porabnika goriva, je zavezanec za plačilo takse uvoznik goriva.
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Za takso se poveča maloprodajna cena goriva, ki jo plača
kupec pri nakupu goriva.
7. člen
Zavezanec za plačilo takse za uporabo gorljivih organskih
snovi in njihov sosežig v kurilnih napravah in v industrijskih
pečeh ter za sežiganje gorljivih organskih snovi v sežigalnicah
odpadkov je upravljalec kurilne naprave, industrijske peči oziroma sežigalnice odpadkov.
8. člen
Zavezanec iz 6. člena te uredbe ugotavlja seštevek enot
obremenitve, za katerega je dolžan plačati takso, na podlagi
prodane oziroma uvožene količine goriv.
Seštevek enot obremenitve iz prejšnjega odstavka se izračuna glede na vrsto goriv na podlagi tabele 1 v prilogi, ki je
sestavni del te uredbe.
9. člen
Zavezanec iz prvega odstavka tega člena plačuje takso po
predpisih o davčnem postopku in prometnem davku.
10. člen
Zavezanec iz 7. člena te uredbe ugotavlja seštevek enot
obremenitve, za katerega je dolžan plačati takso, na podlagi
podatkov o letni količini uporabljenih gorljivih organskih snovi
ter podatkov iz tabele 1 priloge. Če gre za gorljivo organsko
snov, ki je ni v tabeli 1 priloge, določi število enot obremenitve,
ki jo povzroča zgorevanje 1 kg gorljive organske snovi, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) z odločbo o odmeri takse (v nadaljnjem besedilu:
odločba).
Taksa se ne plačuje od enot obremenitve za gorljivo organsko snov, če vsebnost gorljivega ogljika v njej in letna
količina sežiga oziroma sosežiga te snovi ne presega vrednosti,
ki so navedene v tabeli 2 priloge, ki je sestavni del te uredbe.
11. člen
Zavezanec iz 7. člena te uredbe mora pri ministrstvu do
31. marca tekočega leta vložiti napoved za plačilo takse za
preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: napoved), v kateri navede
vse potrebne podatke za odmero takse.
Če je zavezanec iz prejšnjega odstavka med letom prenehal uporabljati gorljive organske snovi na način, po katerem
mora plačevati takso po tej uredbi, mora vložiti napoved v
tridesetih dneh po prenehanju uporabe gorljivih organskih snovi.
Obliko in vsebino napovedi predpiše minister, pristojen za
varstvo okolja, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
12. člen
Ministrstvo zavezancu iz 7. člena te uredbe odmeri takso z
odločbo do 31. oktobra tekočega leta za preteklo leto.
13. člen
Zavezanec iz prejšnjega člena mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov iz vložene napovedi in pravilnost obračuna osnove za odmero takse hraniti še najmanj pet
let od dneva pravnomočnosti odločbe.
14. člen
Zavezanec iz 7. člena te uredbe plačuje takso med letom v
obliki mesečnih akontacij.
Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnje odmerjene takse, povečano ali zmanjšano sorazmerno odstotku
spremembe cene za enoto obremenitve iz 5. člena te uredbe.
Znesek mesečne akontacije zavezanca iz 7. člena te uredbe, kateremu taksa iz prejšnjega odstavka še ni bila odmerjena,
znaša dvanajstino predvidenega zneska takse za tekoče leto, ki
se izračuna na podlagi podatkov o količini in vrsti gorljivih
organskih snovi, osnove za plačilo takse iz 4. člena te uredbe in
cene iz prejšnjega odstavka.
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Znesek mesečne akontacije zapade v plačilo vsakega desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom
takse in zneskom takse, odmerjenim z odločbo, se zavezancu
poračuna pri naslednjih mesečnih akontacijah.
Za nepravočasno plačano takso mora zavezanec plačati
zakonite zamudne obresti.
15. člen
Če ministrstvo ugotovi, da zavezanec iz 7. člena te uredbe
v napovedi ni pravilno obračunal osnove za plačilo takse, ali da
napovedi ni vložil v predpisanem roku, mu z odločbo naloži, da
v petnajstih dneh po prejemu odločbe plača svojo obveznost
skupaj z zamudnimi obrestmi.
III. NADZOR
16. člen
Izvajanje te uredbe nadzira pristojen davčni organ in inšpektorat za okolje in prostor.
IV. KAZENSKE DOLOČBE

Stran 5875

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba zavezanca, ki je pravna oseba in
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Cena za enoto obremenitve je 1,00 SIT.
19. člen
Taksa zaradi uporabe tekočih, plinastih in trdnih goriv,
razen premoga, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, se začne plačevati 1. januarja 1997.
Taksa zaradi uporabe premoga, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, se začne plačevati 1. januarja
2004.
Taksa zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi se začne
plačevati 1. januarja 1998.
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije

17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
zavezanec, ki stori prekršek:
– če ne vloži napovedi v predpisanem roku ali če v napovedi navede napačne podatke in zato pride do znižanja osnove
ali višine odmerjene takse (11. člen),
– če ne hrani dokumentacije, s katero dokazuje resničnost
podatkov iz napovedi, predpisani čas (13. člen).

Št. 423-06/96-7/1-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA
DOLOČANJE ENOT OBREMENITVE ZA GORIVA IN GORLJIVE ORGANSKE SNOVI
Tabela 1.
št.

1
2
3
4
5
6

gorivo oziroma gorljiva organska snov

TEKOČA GORIVA
bencin
svetilni petrolej, gorivo za reak.
motorje
dieselsko gorivo
kurilno olje EL
težja kurilna olja (LS, L, LNS, S,
SNS, T, TNS, in ET)
utekočinjen naftni plin

količina ogljika, ki se pri zgorevanju
izpusti v zrak
(kg C/MJ)

število enot obremenitve zaradi emisije
CO
(EO/kg , EO/l, EO/m ali EO/MJ)

0,0189
0,0195

2,2 EO/l
2,5 EO/l

0,0202
0.0202
0,0212

2,6 EO/l
2,6 EO/l
3,1 EO/kg

0,0172

2,9 EO/kg

0,0153
-

1,3 EO/Sm3 (*)
0,06 EO/MJ

0,0268
0,0258
0,0269
0,0286
0,0276

2,9 EO/kg
2,7 EO/kg
2,5 EO/kg
1,2 EO/kg
1,0 EO/kg

0,0168
0,0200
0,0290

2,9 EO/kg
2,6 EO/kg
1,0 EO/kg

2

3

PLINASTA GORIVA
7
8

zemeljski plin
plavžni plin, naftni plin, koksni
plin
TRDNA GORIVA

9
10
11
12
13

antracit
koks
črni premog
rjavi premog
lignit
GORLJIVE ORGANSKE SNOVI

14
15
16

etan
odpadna olja
komunalni odpadki

(*) Sm3 - standardni m3.
VSEBNOST GORLJIVEGA OGLJIKA V GORLJIVIH ORGANSKIH SNOVEH IN LETNA KOLIČINA SNOVI,
DO KATERE SE ENOT OBREMENITVE NE DOLOČA
Tabela 2
gorljiva organska snov

količina ogljika, ki se pri zgorevanju izpusti v
zrak
(kg C/MJ)

letna količina gorljive organske snovi
(kg/leto)

0.005

1.000
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3800.
Na podlagi 17. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni
list SRS, št. 28/80, 33/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92
in 58/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi oseb in objektov, ki jih
varujejo organi za notranje zadeve in o opravljanju nalog
varovanja
1. člen
V drugem odstavku 2. člena uredbe o določitvi oseb in
objektov, ki jih varujejo organi za notranje zadeve in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list RS, št. 38/92 in 48/93) se beseda
‘šest’ nadomesti z besedo ‘dvanajst’.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
‘Prejšnji odstavek velja tudi za varovanje osebe, ki je opravljala funkcijo predsednika Vlade Republike Slovenije.’
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 220-13/93-3/3-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3801.
Na podlagi 54. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in
23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembi uredbe o republiških
priznavalninah
1. člen
Drugi odstavek 2. člena in 11. člen uredbe o republiški
priznavalnini (Uradni list RS, št. 1/96) se črtata.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 191-06/95-4/2-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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ODLOK
o organizaciji in delovnem področju službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
1. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
(v nadaljnjem besedilu: služba) se organizira kot vladna služba z
delovnim področjem, določenim s tem odlokom in z drugimi
predpisi.
2. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
– pripravlja analize obstoječega stanja razvoja lokalne samouprave v državi in usklajuje delo pri pripravi sistemskih rešitev,
– pripravlja po sklepu Vlade Republike Slovenije predloge
zakonov s področja lokalne samouprave ter sodeluje pri pripravi
področne zakonodaje v zadevah lokalne samouprave,
– pripravlja strokovne podlage za odločanje Vlade Republike Slovenije na področjih, ki se nanašajo na lokalno samoupravo,
– obravnava vprašanja uresničevanja lokalne samouprave,
organizacije in delovanja lokalnih organov in služb ter nudi
strokovno pomoč v zvezi s tem,
– v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja in oblikuje merila za delo občinskih organov in občinske uprave,
– pripravlja strokovne podlage za določanje vsebine izpopolnjevanja strokovne izobrazbe in vsebine programa strokovnega
izpita iz področja organizacije in delovanja lokalne samouprave,
– pripravlja strokovne podlage s področja lokalne samouprave za udeležbo predstavnikov Vlade Republike Slovenije v
delu političnih in strokovnih teles mednarodnih inštitucij ter za
neposredno sodelovanje vlade z organizacijami in ustanovami
drugih držav na tem področju,
– neposredno sodeluje v strokovnih telesih Sveta Evrope s
področja lokalne samouprave,
– skrbi za izvajanje Evropske listine lokalne samouprave,
– opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave.
3. člen
Služba opravlja naloge iz prejšnjega člena v sodelovanju z
ministrstvi in strokovnimi službami Vlade Republike Slovenije.
4. člen
Službo vodi direktor.
Direktorja službe imenuje in razrešuje Vlada Republike
Slovenije na predlog generalnega sekretarja Vlade Republike
Slovenije.
Direktor je za delo službe odgovoren generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije.
Direktor ima namestnika, ki ga nadomešča z vsemi pooblastili in odgovornostmi v celoti, kadar je direktor odsoten ali
zadržan.
5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
službi izda direktor službe po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

3802.
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka
23. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenaha veljati sklep o
ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 72/93).
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7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-02/93-11/7-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3803.
Na podlagi 15. člena zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada
Republike Slovenije na 222. seji dne 27. novembra 1996 sprejela
SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske jame,
Slovenija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja
javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju:
zavod).
S tem sklepom se določijo statusne in druge zadeve v
zvezi z delovanjem zavoda.
2. člen
Ime zavoda je: Park Škocjanske jame, Slovenija.
Sedež zavoda je: Škocjan št. 2, Divača.
Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, ki je
okrogle oblike s premerom 3,2 cm, v sredini štampiljke je
stiliziran znak Škocjanskih jam, v zgornjem delu je napis “Park
Škocjanske jame” in v spodnjem delu je napis “Slovenija”.
Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST
3. člen
Zavod opravlja v okviru javne službe naslednje dejavnosti:
– pripravlja predlog programa varstva in razvoja parka;
– sprejema letne programe varstva in razvoja parka in
opravlja v programu določene naloge;
– stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine v parku;
– pripravlja dodatne strokovne predloge za varstvo in
opravljanje vzdrževalnih ukrepov skupaj z drugimi strokovnimi
organizacijami;
– usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in organizira raziskovalno delo;
– sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in
strokovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih
projektov;
– skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in fizično zavarovanje
spomenikov in znamenitosti na območju parka;
– upravlja nepremičnine v skladu s tem sklepom;
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– skrbi za strokovno predstavljanje parka in organiziranje
izobraževanja;
– sodeluje z lastniki posameznih spomenikov v parku, jim
strokovno pomaga in svetuje;
– pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku;
– vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in opravlja
vodniško službo po parku.
Dejavnosti zavoda iz prejšnjega odstavka v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94 in 33/95) so:
K/70.10 poslovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.20 dajanje nepremičnin v najem,
K/73.10 raziskovanje v naravoslovju in tehnologiji,
K/73.20 raziskovanje v družboslovju, humanistiki,
M/80.422 drugo izobraževanje
O/92.52 delovanje muzejev in varstvo kulturne dediščine
O/92.53 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov – narodnih parkov.
Zavod lahko opravlja tudi lastne dejavnosti, če s tem soglaša ustanovitelj, ki tudi potrdi ključe za delitev stroškov med
dejavnostjo, ki jo zavod opravlja kot javno službo in lastno
dejavnostjo.
4. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod v okviru javnih pooblastil še naslednje naloge:
– vodi informacijski center;
– zbira in vodi dokumentacijo in ureja muzejske zbirke;
– uresničuje predkupno pravico lokalne skupnosti in države do nakupa spomenikov in znamenitosti;
– nadzira izvajanje varstvenih režimov v parku;
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije.
5. člen
Zavod opravlja posamezno nalogo varstva kulturne dediščine iz 3. in 4. člena ob soglasju in pod strokovnim nadzorom
pristojnega izvajalca javne službe varstva kulturne dediščine.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor.
7. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda, ki ga sestavlja
sedem članov od katerih je eden predsednik.
Predsednika in tri člane sveta zavoda imenuje ustanovitelj,
tako da je eden od njih predstavnik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO; enega člana izvolijo izmed sebe delavci zavoda, enega člana imenuje pristojna občina, enega člana imenujejo skupaj prebivalci naselij Matavun, Škocjan in Betanja.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, po preteku
mandata so lahko ponovno izvoljeni.
8. člen
Svet zavoda:
– sprejme statut zavoda, akt o notranji sistemizaciji delovnih mest in druge splošne akte zavoda;
– sprejme pravila o opravljanju nadzorne službe in ga
predloži v soglasje ministru, pristojnemu za varstvo narave;
– pripravi predlog petletnega programa varstva in razvoja
parka iz 13. člena zakona o Regijskem parku Škocjanske jame
(v nadaljevanju: zakon) ter ga predloži Vladi Republike Slovenije v nadaljnji postopek;
– sprejme letni program varstva in razvoja parka;
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– sprejme letni program dela zavoda;
– sprejme finančni načrt in zaključni račun ter ju predloži
v soglasje ustanovitelju;
– predlaga ustanovitelju ključe za delitev stroškov med
stroški izvajanja javne službe in stroški lastne dejavnosti;
– predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti;
– opravlja druge naloge, če tako določa zakon, ta sklep ali
statut zavoda.
Podrobnejše naloge, dolžnosti in odgovornosti sveta zavoda se določijo v statutu zavoda.
9. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ.
V strokovnem svetu so zastopani poleg strokovnih delavcev zavoda tudi zunanji strokovnjaki in sicer tako, da je po en
strokovnjak s področja varstva narave, varstva kulturne dediščine in speleologije.
Strokovni svet obravnava vprašanja s strokovnega področja dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z
režimi varstva v parku ter določa strokovne podlage za program
varstva in razvoja parka iz 13. člena zakona in za letni program
varstva in razvoja parka.
Podrobnejša sestava, mandat, imenovanje članov strokovnega sveta in druge naloge strokovnega sveta se določijo v
statutu zavoda.
10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg v zakonu
določenih splošnih pogojev izpolnjuje še te pogoje:
– ima visoko izobrazbo ustrezne usmeritve,
– ima najmanj 10 let delovne dobe,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
zavodu,
– obvlada en svetovni jezik,
– da je dober poznavalec razmer v parku.
Mandat direktorja traja štiri leta, po preteku te dobe je
lahko ponovno imenovan.
11. člen
Direktor zavoda organizira in vodi strokovno delo, delo in
poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta, za posle, ki niso določeni s finančnim načrtom, pa
lahko brez soglasja ustanovitelja sklepa posle do zneska 5 milijonov tolarjev.
Druge naloge in pristojnosti direktorja se podrobneje določijo v statutu zavoda.

IV. NADZORNA SLUŽBA
12. člen
V zavodu je organizirana nadzorna služba, ki neposredno
nadzoruje izpolnjevanje varstvenih režimov v parku in opravlja
druge v zakonu določene naloge.
Podrobnejšo organizacijo in delo nadzorne službe določi
statut zavoda.
V pravilih o opravljanju nadzorne službe je urejena oblika
službenega znaka nadzorne službe, vsebina in oblika legitimacije nadzornika ter način izvajanja nadzorne službe v parku in v
vplivnem območju parka.
Pravila iz prejšnjega odstavka sprejme svet zavoda in se
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko z njim soglaša minister, pristojen za varstvo narave.
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V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
13. člen
Zavod upravlja z vsemi nepremičninami, ki so na območju parka v lasti Republike Slovenije.
Zavod upravlja tudi z nepremičninami, ki jih na podlagi
38. člena zakona, po ureditvi premoženjskopravnih razmerij
zaradi nastanka novih občin, prenese nanj Občina Divača.
14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti v skladu z 22. in 23. členom zakona.
15. člen
Presežke prihodkov nad odhodki lahko zavod uporablja za
namene iz 23. člena zakona.
O razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki odloča
ustanovitelj ob potrditvi poslovnega poročila in zaključnega
računa za preteklo leto.
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki nastane pri opravljanju javne službe in ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta
zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem
imenu in za svoj račun, razen v primeru uresničevanja predkupne pravice v skladu s 17. členom zakona, ki jo uresničuje v
imenu in za račun države oziroma lokalne skupnosti.
Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju javne
službe in jih ni mogoče pokriti s prihodki zavoda, odgovarja
ustanovitelj.
Za obveznosti, ki nastanejo pri opravljanju lastne dejavnosti odgovarja zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.
Osnovna in druga materialna sredstva, ki jih upravlja zavod so last Republike Slovenije.
17. člen
Zavod upravlja s premoženjem ustanovitelja v svojem
imenu za račun ustanovitelja. Za poslovne odločitve, ki so
vezane na pravni promet z nepremičninami, zavod potrebuje
soglasje ustanovitelja. Pravni promet z nepremičninami, ki so
last ustanovitelja in so naravne znamenitosti ali kulturna dediščina, ni dovoljen.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE
PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
IN ZAVODA
18. člen
Zavod odgovarja za upravljanje s premoženjem ustanovitelju in je dolžan ravnati s premoženjem s skrbnostjo dobrega
gospodarja.
19. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje javne službe do vrednosti, ki je za ta namen zagotovljena v državnem proračunu, na podlagi letne pogodbe.
Minister daje soglasje k splošnim in konkretnim aktom
zavoda v skladu s tem sklepom.
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VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v dveh mesecih po
začetku veljavnosti tega sklepa.
21. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 630-06/96-17/1-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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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 tarifnim postavkam za prodajo električne energije
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije, in sicer:

II
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje
k tarifnim postavkam za prodajo električne energije (Uradni list
RS, št. 13/96).
III
Tarifne postavke iz I. točke začnejo veljati 5. decembra
1996.
Št. 380-05/93-6/28-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
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MINISTRSTVA

3806.

3805.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o
državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in
29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODREDBO
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo
od domačih in divjih parkljarjev iz Federacije
Bosne in Hercegovine
1. člen
Da bi preprečili vnos slinavke in parkljevke v Republiko
Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko njenega ozemlja iz Federacije Bosne in Hercegovine,
naslednjim pošiljkam:
1. domačih parkljarjev (govedi, ovac, koz in prašičev);
2. divjih parkljarjev;
3. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih parkljarjev;
4. živil, pridobljenih iz domačih in divjih parkljarjev razen za naslednje izdelke:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več (sterilne konzerve);
– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila
pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 100 °C; med te proizvode se štejejo tehnična mast, želatina in podobno;
– kemično povsem predelane živalske surovine, kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelana
volna, kuhane ščetine in podobno;
– kože parkljarjev, če so bile obdelane z naslednjim postopkom:
– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 10 ur,
nato v kislino pri pH 1 do 3 vsaj 10 ur;
– ali so bile soljene z najmanj 7dni z morsko soljo z
dodatkom 2% natrijevega karbonata;
– ali sušene 42 dni pri temperaturi najmanj 20 °C;
– način obdelave mora biti označen na veterinarskem certifikatu.
Prepoved uvoza iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega
člena ne velja za uvoz iz Neretvanskega (7), Zahodnohercegovskega (8), Zahodnobosanskega (10) in Unsko-Sanskega (1) kantona, če so sveže in zamrznjeno meso ter živila pridobljeni iz
domačih in divjih parkljarjev, proizvedenih v klavnicah, ki so
registrirane za izvoz v Evropsko unijo, in niso pridobljene iz
živali, ki izvirajo iz držav, iz katerih je take živali prepovedano
uvažati v Republiko Slovenijo.

ODREDBO
o spremembi odredbe o prepovedi uporabe
mesno-kostne moke v prehrani prežvekovalcev
I
V točki I. odredbe o prepovedi uporabe mesno-kostne
moke v prehrani prežvekovalcev (Uradni list RS, št. 27/96)
se besedilo “je mesno-kostna moka” nadomesti z besedilom
“so tkiva sesalcev”.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-066/96-1
Ljubljana, dne 28. novembra 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

3807.
Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
ODREDBO
o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza
pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov
in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev
iz Zvezne Republike Jugoslavije, Republike
Bosne in Hercegovine in Republike Albanije

2. člen
Živila, dobljena iz domačih in divjih parkjarjev, ki izvirajo iz Federacije Bosne in Hercegovine razen iz Neretvanskega,
Zahodnohercegovskega, Zahodnobosanskega in Unsko-Sanskega kantona, in se prenašajo oziroma prevažajo čez državno
mejo Republike Slovenije kot osebna prtljaga, je treba potnikom odvzeti in neškodljivo uničiti.

I
V naslovu, I. in II. točki odredbe o prepovedi uvoza in
prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz
Zvezne Republike Jugoslavije, Republike Bosne in Hercegovine in Republike Albanije (Uradni list RS, št. 38/96,
39/96, 49/96 in 53/96) se črta besedilo “Republike Bosne in
Hercegovine” in za besedilom “Zvezne Republike Jugoslavije” doda besedilo “Republike Bolgarije”.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-199/96
Ljubljana, dne 28. novembra 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 323-01-74/96-4
Ljubljana, dne 28. novembra 1996.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Popravek
V uredbi o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v
Upravni enoti Ljubljana, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
59-3425/96 z dne 25. X. 1996, se naslov navedenega akta
pravilno glasi:

Popravek
V sklepu o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62-3568/96 z dne 8. XI.
1996, se besedilo pravilno glasi:
Vrednost točke je 0,0243 SIT in se uporablja od 1. 7.
1996.

“O D R E D B A
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni
enoti Ljubljana”
V 1., 3., 4., 7., 15. in 17. členu se beseda “uredba” v
ustreznih sklonih črta in se nadomesti z besedo “odredba” v
ustreznih sklonih.
Drugi odstavek 13. člena pravilno glasi:
“V krajevnih uradih Horjul, Škofljica, Velike Lašče in
Brezovica so uradne ure v ponedeljek in četrtek od 8. do
16. ure.”
Tretji odstavek 13. člena pravilno glasi:
“V krajevnih uradih Dobrova, Polhov Gradec, Ig in
Preserje pa so uradne ure v sredo od 8. do 17. ure in v petek
od 8. do 15. ure.”
V drugi vrstici 15. člena se pred besedo “celotno” črta
beseda “ne” in nadomesti z besedo “za”.

Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

VSEBINA

Načelnica
Upravne enote Ljubljana
Nina Jevšnik, dipl. ek. l. r.
Popravek
V odloku o izdajanju javnega glasila Kamniški občan
(Kamnik), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56-3264/96,
z dne 11. X. 1996, se drugi stavek 6. člena pravilno glasi: “V
primeru prenosa izdajateljstva na pravno ali fizično osebo iz
5. člena tega odloka imenuje odgovornega urednika občinski
svet na predlog izbranega izdajatelja za dobo štirih let.”
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
Popravek
V odloku o komunalnih taksah (Postojna) objavljene v
Uradnem listu RS, št. 59-3446/96, z dne 25. X. 1996 se v
POSEBNEM DELU – TARIFE KOMUNALNIH TAKS,
Tarifa št. 1 – Pojasnila: 2., pravilno glasi:
2. Javni nočni lokali v smislu tega odloka so gostinski
poslovni prostori igralnic.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.
Popravek
V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Oplotnica (Slovenska Bistrica),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57-3373/96, z dne 19.
X. 1996, se v 6. členu številka žiro računa pravilno glasi:
51810-842-113-0082107, z nazivom: krajevni samoprispevek Krajevne skupnosti Oplotnica.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Oplotnica
mag. Damjan Kvas l. r.
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VLADA
3721. Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
3722. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh
3723. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja
3724. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode iz dovodnega kanala HE Zlatoličje za namakanje kmetijskih zemljišč
3725. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje talne vode iz gramoznice Ivanci za
namakanje kmetijskih zemljišč
3726. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene
kravjega mleka
3727. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
3796. Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog
3797. Uredba o listinah iz tretjega odstavka 7.
člena zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije
3798. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za
obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
3799. Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida
3800. Uredba o spremembi uredbe o določitvi
oseb in objektov, ki jih varujejo organi za
notranje zadeve in o opravljanju nalog varovanja

Stran

5769
5773
5774

5776
5777
5778

5779

5872
5873

5873
5874

5876
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3801. Uredba o spremembi uredbe o republiških
priznavalninah
3728. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo
3802. Odlok o organizaciji in delovnem področju
službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
3729. Sklep o prenehanju uporabe ukrepov zoper
območja Bosne in Hercegovine pod nazorom sil bosanskih Srbov
3803. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Park
Škocjanske jame, Slovenija
3804. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo
električne energije

5876

3739. Navodilo za opravljanje preventivnih
5797
zdravstvenih pregledov delavcev
3740. Zneski povračil, nadomestil in drugih pre5798
jemkov za zaposlene v državnih organih

5780
USTAVNO SODIŠČE
5876

5780
5877
5879

MINISTRSTVA
3730. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št.
33 o določitvi pristojbin za enoto storitve in
čezatlantskih tarif, ki se uporabljajo od 1.
julija 1996 dalje
3731. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev
na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
3805. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa
ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Federacije
Bosne in Hercegovine
3806. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi
uporabe mesno-kostne moke v prehrani
prežvekovalcev
3807. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki
izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz
Zvezne Republike Jugoslavije, Republike
Bosne in Hercegovine in Republike Albanije
3732. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in urejanju vojnih
grobišč
3733. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3734. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto
brezposelnost
3735. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive
3736. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
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5785

5880
5880

5880

5785

5786

5787
5787
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3737. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa
5789
v visokem šolstvu
3738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o uporabi listin v carinskem po5793
stopku

3741. Odločba o ugotovitvi, da sta tretja in četrta
točka odloka o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor v neskladju z zakonom
3742. Odločba, da so določbe 10. člena zakona o
dohodnini v neskladju z ustavo, kolikor ne
izvzemajo v celoti od obdavčenja tistih zneskov, ki jih roditelj mora nameniti preživljanju svojega otroka, da bi bil le-temu zagotovljen življenjski minimum. Državni
zbor mora to neskladnost odpraviti najkasneje v enem letu od objave te odločbe v
Uradnem listu RS
3743. Odločba o ugotovitvi, da ni v neskladju z
ustavo, da zakon o lokalni samoupravi ne
določa:
– da se premoženje, glede katerega obstaja
dolžnost vračanja po zakonu o denacionalizaciji, izvzame iz premoženja, ki se v skladu s 100. členom zakona o lokalni samoupravi deli med občine, nastale na območju
nekdanje občine – družbenopolitične skupnosti, in
– da je zavezanec za denacionalizacijo nepremičnine občina, na katere območju nepremičnina leži
3744. Odločba o ugotovitvi, da določbe 8., 16. in
22. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja
niso v neskladju z ustavo; ugotovitvi, da je
v neskladju z ustavo zakonska ureditev pokojninskega zavarovanja, kolikor ne ureja
posebnega varstva (posebnih pravic) prisilnih mobilizirancev tako, da bi jim bila omogočena odprava posledic, nastalih zaradi
odvzema dejansko pridobljene pokojninske
dobe; in ugotovitvi, da je v neskladju z ustavo, da zakonodajalec ni uredil pogojev in
postopka za uveljavljanje pravic žrtev vojnega nasilja do povrnitve vojne škode s posebnim zakonom
3745. Odločba o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka 48. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev in tretjega odstavka 10. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje z ustavo, odločba o razveljavitvi
V. in VI. poglavja pravilnika o pogojih za
izdajo dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za
upravljanje ter odločba o razveljavitvi prvega odstavka 2. člena in 4. člena tarife o taksah
in nadomestilih za odločanje o zahtevah za
izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadev

5798

5800

5802

5804

5807

SODNI SVET
3746. Akt o spremembi akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okraj5809
nih sodiščih v Republiki Sloveniji
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3747. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra5810
čil sodnikov
3770.
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3748. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra
1996
3749. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
3750. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3751. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3752. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3753. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov
3754. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

3771.
5810
5811
5811
5811

3772.
3773.
3774.

5812
5812
5812

3775.
3776.

OBČINE
3755. Sklep o izločitvi enote osnovnega zdravstvenega varstva Grosuplje iz Zdravstvenega doma Ljubljana in prenosu ustanoviteljskih pravic (Ljubljana)
3756. Odločba o spremembah odločbe o določitvi
javnih in rezerviranih parkirnih površin
(Ljubljana)
3757. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Ižakovci
(Beltinci)
3758. Odlok o davku od premoženja na posest
stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Brezovica
3759. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Kapele v Občini Brežice
3760. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Cankova-Tišina
3761. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
3762. Odlok o prekrških zoper javni red in mir v
Občini Črnomelj
3763. Sklep o razpisu referenduma za nadaljevanje samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Račna (Grosuplje)
3764. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevne skupnosti Občine Idrija
3765. Odlok o gospodarjenju z javnimi potmi
(Kamnik)
3766. Odlok o ureditvi zimske službe (Kamnik)
3767. Sklep o določitvi cen storitev, ki se opravljajo na zavodu za urbanistično načrtovanje Občine Kamnik
3768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Kamnik)
3769. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o spre-

3777.
3778.
5813
3779.
5813

3780.

5813

3781.

5814
5814

3782.
3783.

5818

3784.

5822

3785.

5827
3786.
5832

3787.

5833
3788.
5834
5835

3789.

5837

3790.

5838

3791.

jetju ureditvenega načrta MO2 Moste
(Kamnik)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
ureditvenem načrtu PN-1 Arboretum Volčji potok (Kamnik)
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj
Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne
skupnosti Žabnica (Kranj)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Lendava za leto 1996
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik (Lendava)
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v
lasti Občine Litija
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Ljubno
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1996
Odlok o krajevni turistični taksi na območju Občine Loška dolina
Odlok o komunalnih taksah v Občini Loška
dolina
Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta
občine Loška dolina
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Majšperk
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
volilne komisije Občine Majšperk
Pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Majšperk
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v
Občini Novo mesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih
uprave Mestne občine Novo mesto
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne
občine Novo Mesto
Odredba o ukrepih za urejanje mirujočega
prometa v naseljih v Mestni občini Novo
mesto
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
funkcionarjev Mestne občine Novo mesto
Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj (Slovenska Bistrica)
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Kebelj dne
10. novembra 1996 (Slovenska Bistrica)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za območje Krajevne skupnosti
Črešnjevec (Slovenska Bistrica)

5838

5838
5839
5844
5844

5844
5845

5848
5849
5849
5850

5852
5854
5875
5875

5860
5860
5861
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5863

5864
5864
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3792. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Črešnjevec (Slovenska
Bistrica)
3793. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
(Slovenska Bistrica)
3794. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Šmartno na
Pohorju (Slovenska Bistrica)
3795. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
–
–

Stran

–

Popravek odloka o komunalnih taksah (Po5767
stojna)

5865

–

Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupno5767
sti Oplotnica (Slovenska Bistrica)

5865

–

Popravek sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zem5767
ljišč na območju Občine Vrhnika

5866

5866

Popravek odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljub5767
ljana
Popravek odloka o izdajanju javnega glasi5767
la Kamniški občan (Kamnik)

MEDNARODNE POGODBE
68.

69.

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko
banko za projekt Predor Karavanke (dodatno posojilo)

377

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko
banko za projekt V/B Transjugoslovanske
avtoceste

380

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)

