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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 75

Ljubljana, petek 20. decembra 1996

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4003.
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam
UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Za zasluge pri krepitvi gospodarskega sodelovanja med
Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, posebej še na
področju gumarske industrije, podeljujem
častni znak svobode Republike Slovenije Wernerju
Krausu, donedavnemu generalnemu direktorju Semperit Reifen AG.
Št. 996-01-44/96
Ljubljana, dne 11. decembra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4004.
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam
UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Ob visokem življenjskem jubileju za vse njegove dosežke na področju športa in s tem za mednarodno uveljavljanje Slovenije podeljujem
zlati častni znak svobode Republike Slovenije Leonu
Štuklju.
Ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju
športne vzgoje ter s tem za mednarodno uveljavljanje dobrega imena Slovenije podeljujem
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Borisu Gregorki.
Ob devetdesetletnici za njegovo življenjsko delo na
področju športne vzgoje in športnega časnikarstva ter za
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vztrajno uveljavljanje humanih in kulturnih vrednot v slovenskem športu podeljujem
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Dragu
Ulagi.
Št. 996-01-45/96
Ljubljana, dne 11. decembra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4005.
Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in 1. in 4. člena zakona o pomilostitvi Republike Slovenije, izdaja predsednik Republike
Slovenije
ODLOK
o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev po uradni
dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije
26. decembru 1996
1. člen
Izvršitev kazni zapora se odpusti:
Nedeljku Jugoviču, roj. 20. 11. 1960 v Gornji Mravici
se odpusti izvršitev kazni 3 mesecev zapora.
2. člen
Izrečena kazen zapora se zniža:
Miteju Anakievskemu, roj. 10. 9. 1966 v Dobroveni
(Makedonija) se kazen 1 leta in 2 mesecev zapora zniža za 3
mesece;
Bogdanu Beoviču, roj. 3. 6. 1963 v Slovenj Gradcu, se
kazen 2 let in 9 mesecev zapora zniža za 3 mesece;
Marku Celarcu, roj. 18. 7. 1957 v Ljubljani, se kazen 3
let zapora zniža za 4 mesece;
Andreju Gentileju, roj. 24. 11. 1967 v Novem mestu, se
kazen 4 let zapora zniža za 6 mesecev;
Jožetu Jančiču, roj. 28. 2. 1968 v Mariboru, se kazen 3
let zapora zniža za 3 mesece;
Ivanu Jelenu, roj. 22. 4. 1955 v Mozirju, se kazen 3 let
in 8 mesecev zapora zniža za 6 mesecev;
Bojanu Juvanu, roj. 18. 4. 1969 v Slovenj Gradcu, se
kazen 2 let zapora zniža za 3 mesece;
Christu Koldaschkemu, roj. 13. 1. 1955 v Grad Kneži
(Bolgarija) se kazen 3 let zapora zniža za 4 mesece;
Zvonimirju Mašeri, roj. 17. 8. 1955 v Zemunu, se kazen
10 let zapora zniža za 2 leti;
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Pasome Ismailu, roj. 19. 3. 1918 v Vučitrnu, se kazen 8
let in 6 mesecev zapora zniža za 1 leto;
Miru Percu, roj. 15. 7. 1959 v Sevnici, se kazen 4 let in
4 mesecev zapora zniža za 6 mesecev;
Leopoldu Šilcu, roj. 10. 8. 1954 v Celju, se kazen 5 let
zapora zniža za 4 mesece;
Robertu Turniškemu, roj. 21. 1. 1968 v Ljubljani, se
kazen 5 let in 6 mesecev zapora zniža za 3 mesece;
Ireni Vrečar, roj. 1. 2. 1954 v Bišečkem vrhu, se kazen
8 let in 6 mesecev zapora zniža za 6 mesecev;
Karlu Zemljiču, roj. 22. 10. 1931 v Zg. Ščavnici, se
kazen 3 let zapora zniža za 6 mesecev.
Št. 725-02-6/96
Ljubljana, dne 16. decembra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4006.
Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 74/95) ter na predlog Ministrstva za
obrambo (št. 831-552/96 z dne 13. 12. 1996) izdajam
ODLOK
o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka
1. člen
Vojake, ki so služenje vojaškega roka pričeli 27. in 28.
maja 1996, se s služenja vojaškega roka odpusti 8 dni pred
potekom polnega vojaškega roka.
Vojake iz prvega odstavka odpustijo pristojna poveljstva Slovenske vojske.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 823-01-7/96
Ljubljana, dne 17. decembra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
4007.
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
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1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja k cenam proizvodov in storitev naštetih dejavnosti:
– storitve tržnic na debelo in drobno,
– parkiranje in varovanje vozil.
2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, naštetih v 1. členu, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam naštetih storitev (v
nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju
katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen s svojim mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje v
roku 30 dni od dne, ko je zahtevek popoln.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine na katerem območju se opravlja dejavnost
in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k cenam.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega
registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot
javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec
koncesionar,
– navedbo občine ali več občin na območju katerih se
storitev opravlja,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ki se
uporabljajo na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja
teh cen v letih 1994, 1995 in 1996,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, za katere se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve,
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihova struktura
za storitev, za katero se vlaga zahtevek, v letih 1994, 1995,
1996 in do datuma vložitve zahtevka,
– bilanco stanja in bilanco uspeha podjetja za leti 1995 in
1996, v primeru, da zavezanec opravlja tudi storitve drugih
dejavnosti.
5. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem
obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da
zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za izdajo
soglasja k cenam.
6. člen
Ta uredba začne veljati 23. decembra 1996.
Št. 380-05/96-25/9-8
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic in k cenam
parkiranja in varovanja vozil

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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6. člen
Ta uredba začne veljati 23. decembra 1996.

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

Št. 380-05/96-24/2-8
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu oblikovanja cen pogrebnih in dimnikarskih
storitev

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1. člen
Cene pogrebnih storitev, najemnin za grobne prostore in
dimnikarskih storitev (v nadaljnjem besedilu: cene storitev),
ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na
tržišču na dan 22. decembra 1996, smejo pravne in fizične
osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikovati na način,
določen s to uredbo.
2. člen
Cene storitev se lahko povečajo od 1. aprila 1997 dalje
linearno za odstotek, ki ne presega 80-odstotne rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v obdobju od 1. decembra
1996 do 28. februarja 1997.
Rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih se ugotovi na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
3. člen
Zavezanci lahko povečajo cene na način določen v 2.
členu te uredbe le po predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja
župana občine na območju katere opravljajo navedene storitve
in pristojne upravne enote.
4. člen
Za opravljanje storitve, ki jo zavezanec opravlja prvič, se
cena lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene, ki je že
uporabljena na tržišču za enako storitev in vrsto porabnika.
Najmanj štirinajst dni pred uporabo cene, morajo zavezanci o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, ki zavezance obvesti v primeru, da cena ni usklajena.
Obvestilo mora vsebovati:
– naziv zavezanca,
– navedbo storitve,
– navedbo občin na območju katerih se bo storitev opravljala,
– pozitivno mnenje županov občin na območju katerih
se bo storitev opravljala,
– kalkulativne elemente cene navedene storitve,
– predvideni fizični obseg opravljene storitve,
– datum predvidenega pričetka opravljanja navedene storitve,
– nove cene storitve z navedbo primerljive cene za enako
storitev, ki se na tržišču že uporablja, ter navedbo območja na
katerem se ta storitev opravlja.
5. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene storitev v skladu s to uredbo, morajo najkasneje osem dni pred uveljavitvijo cen o tem
obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Obvestilo mora vsebovati mnenje župana občine in mnenje upravne enote, ter podatke o doseženih ravneh cen posameznih vrst storitev po in pred izvršenim povišanjem.
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MINISTRSTVA
4009.
Na podlagi 12. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90, 38/90 in Uradni list RS, št.
19/91) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za obrambo
PRAVILNIK
o vodenju in varovanju osebnih podatkov v ministrstvu
za obrambo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se v skladu z zakonom določajo:
vodenje in vzdrževanje zbirk osebnih podatkov v ministrstvu
za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), čas uporabe in hranjenja osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov
v ministrstvu in zunaj njega ter iz države, varstvo pravic
posameznika, varovanje osebnih podatkov in nadzor.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– osebni podatek je podatek, ki kaže na lastnosti, stanja
ali razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri je
izražen;
– zbirka osebnih podatkov je zbirka, ki vsebuje osebne
podatke (npr.: evidenca, register, baza podatkov, seznam
ipd.), ki se vodi v knjigi, kartoteki ali računalniško in je
namenjena izvajanju nalog na delovnem področju ministrstva;
– katalog zbirk osebnih podatkov je seznam vseh posameznih zbirk osebnih podatkov, ki jih upravlja ministrstvo;
– posameznik je določena ali določljiva fizična oseba,
na katero se nanaša osebni podatek;
– upravljalec zbirk osebnih podatkov je ministrstvo;
– skrbnik zbirke osebnih podatkov je posamezna organizacijska enota ministrstva, ki je odgovorna za vzpostavi-
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tev, vodenje, vzdrževanje in hranjenje zbirke osebnih podatkov;
– organizacijska enota je skupen izraz za organe v sestavi, uprave in službe ministrstva ter uprave za obrambo z
izpostavami;
– predstojnik je vodja posamezne organizacijske enote;
– odgovorna oseba je oseba znotraj posamezne organizacijske enote, ki jo določi predstojnik za opravljanje nalog s
področja vodenja, vzdrževanja in varovanja zbirk osebnih
podatkov;
– skrbnik kataloga zbirk osebnih podatkov ministrstva
je služba za informatiko.

II. VODENJE IN VZDRŽEVANJE ZBIRK OSEBNIH
PODATKOV
3. člen
(vzpostavitev zbirke osebnih podatkov)
V ministrstvu se lahko zbirajo, obdelujejo in hranijo le
tisti osebni podatki, ki so določeni z zakonom.
Zbiranje, obdelovanje ali hramba osebnih podatkov v
nasprotju s prejšnjim odstavkom pomeni kršitev delovnih
obveznosti.
4. člen
(vodenje in vzdrževanje zbirke osebnih podatkov v
organizacijski enoti)
Posamezna organizacijska enota je lahko sočasno skrbnik ene ali več zbirk osebnih podatkov.
Predstojnik organizacijske enote določi odgovorno osebo oziroma osebe, ki je oziroma so zadolžene za strokovno
in ažurno vodenje posamezne ali posameznih zbirk osebnih
podatkov.
Skrbnik kataloga zbirk osebnih podatkov ministrstva
vodi seznam odgovornih oseb iz prejšnjega odstavka za celotno ministrstvo.
5. člen
(skrbniki in uporabniki zbirk osebnih podatkov)
Skrbniki posameznih zbirk osebnih podatkov ministrstva in organizacijske enote ministrstva, ki imajo pravico
uporabljati posamezne zbirke osebnih podatkov ali njihove
dele, so določeni v prilogi 1 tega pravilnika.
6. člen
(vodenje in vzdrževanje kataloga zbirk osebnih podatkov)
Služba za informatiko skrbi za ažurno vzdrževanje kataloga zbirk osebnih podatkov ministrstva, daje strokovno
pomoč organizacijskim enotam na tem področju z vidika
vodenja kataloga zbirk osebnih podatkov, skrbi za prijavljanje zbirk osebnih podatkov Ministrstvu za pravosodje in
opravlja druge naloge, določene s tem pravilnikom.
Vodja službe za informatiko določi znotraj službe organizacijsko enoto in odgovorno osebo, ki je odgovorna za
opravljanje operativnotehničnih in organizacijskih nalog s
področja varstva osebnih podatkov. Praviloma odgovorna
oseba sočasno opravlja tudi naloge tajnika komisije za varstvo osebnih podatkov (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister za obrambo.

Št. 75 – 20. XII. 1996

III. ČAS UPORABE IN HRANJENJA OSEBNIH
PODATKOV
7. člen
(čas uporabe in hranjenja osebnih podatkov)
Osebni podatki se lahko uporabljajo in shranjujejo le
toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi
katerega je bila konkretna zbirka osebnih podatkov tudi vzpostavljena.
Za vsako zbirko osebnih podatkov morata biti določena
čas, v katerem se bo uporabljala in rok hranjenja.
8. člen
(izbris ali uničenje osebnih podatkov)
Osebne podatke, ki se v posamezni zbirki osebnih podatkov uporabljajo in shranjujejo določen čas, je treba po
preteku tega časa obvezno izbrisati, če so računalniško vodeni ali uničiti, če gre za knjige ali kartoteke.
Izbris ali uničenje osebnih podatkov opravi tričlanska
komisija, ki jo imenuje predstojnik organizacijske enote, ki
je skrbnik zbirke osebnih podatkov. Komisija o uničenju
osebnih podatkov sestavi in podpiše zapisnik, en izvod zapisnika pošlje skrbniku kataloga zbirk osebnih podatkov.

IV. PRENOS OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(varovanje prenosa osebnih podatkov)
V ministrstvu je dovoljeno osebne podatke prenašati z
informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le
ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo njihovo prilaščanje ali uničenje ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.
10. člen
(pravne podlage za prenos osebnih podatkov)
Posamezni skrbnik zbirke osebnih podatkov lahko osebne podatke uporabnikom v ali izven ministrstva posreduje le
pod pogoji in na način, določen s tem pravilnikom. V vsakem konkretnem primeru mora predstojnik posamezne organizacijske enote, ki je skrbnik zbirke osebnih podatkov, preveriti ustreznost pravne podlage za posredovanje osebnih
podatkov in zavrniti vsak zahtevek ali prošnjo, kjer pravna
podlaga ni izkazana.
11. člen
(kontrola prenosa osebnih podatkov)
Za vsako zbirko osebnih podatkov, ne glede na to, kako
je vodena, se mora v primeru prenosa osebnih podatkov
izven ministrstva zagotoviti možnost ugotavljanja:
– kateri osebni podatki, kdaj in kako so bili posredovani;
– komu so bili osebni podatki posredovani;
– za kakšne namene so bili osebni podatki posredovani.
Odgovorna oseba je dolžna voditi posebno evidenco o
posredovanju osebnih podatkov, iz katere morajo biti razvidna dejstva, navedena v prejšnjem odstavku.
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12. člen
(prenos osebnih podatkov uporabnikom znotraj ministrstva)
V ministrstvu vsak skrbnik zbirke osebnih podatkov
določene ali vse osebne podatke iz zbirke osebnih podatkov
lahko posreduje v uporabo tudi drugim organizacijskim enotam znotraj ministrstva, ki niso naštete v prilogi 1 tega pravilnika, če jih te potrebujejo pri svojem delu, vendar le za
namene, določene z zakonom. O konkretni prošnji odloča
predstojnik organizacijske enote, ki je skrbnik zbirke osebnih podatkov. V primeru spora odloča komisija.
Vsak skrbnik zbirke osebnih podatkov tekoče seznanja
službo za informatiko o vseh spremembah iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(prenos osebnih podatkov uporabnikom izven ministrstva)
O prenosu posamezne zbirke osebnih podatkov, katere
upravljalec je ministrstvo, uporabnikom izven ministrstva,
odloča minister za obrambo na predlog skrbnika zbirke osebnih podatkov.
Služba za informatiko o prenosih iz prejšnjega odstavka vodi posebno evidenco.
14. člen
(prenos osebnih podatkov iz države)
Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov, katerih
upravljalec je ministrstvo, se v tujino lahko posredujejo le
pod pogoji in na način, določenimi z zakonom.

V. VARSTVO PRAVIC POSAMEZNIKA
15. člen
(varstvo pravic posameznika)
O zahtevku posameznika do vpogleda, prepisa, dopolnitve ali izbrisa osebnega podatka, vsebovanega v katerikoli
zbirki osebnih podatkov, katere upravljalec je ministrstvo, v
skladu z zakonom odloča v ministrstvu komisija iz 6. člena
tega pravilnika.
Organizacijska enota ministrstva, ki prejme pisno ali na
zapisnik dano ustno izraženo zahtevo posameznika iz prejšnjega odstavka, jo takoj, najkasneje pa prvi naslednji delovni
dan, pošlje komisiji.
Komisija ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji, da
se posamezniku omogoči vpogled oziroma posreduje izpis
podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in ki se
nanašajo nanj, ter ga o tem obvesti v zakonsko določenem
roku.

VI. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
16. člen
(ukrepi in postopki)
Varovanje osebnih podatkov se v ministrstvu izvaja s
pravnimi, organizacijskimi in operativno-tehničnimi ukrepi
in postopki, ki:
– preprečujejo nepooblaščen ali neregistriran dostop do
prostorov, strojev in programske opreme oziroma slučajno
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ali namerno nepooblaščeno uničenje osebnih podatkov, njihovo spremembo ali izgubo;
– preprečujejo nepooblaščeno obdelavo in posredovanje osebnih podatkov ter nepooblaščeno uporabo osebnih
podatkov;
– omogočajo varno hrambo in posredovanje osebnih
podatkov;
– omogočajo ugotavljanje kaj, kdaj, kako, komu in zakaj so bili določeni osebni podatki posredovani.
17. člen
(varovanje računalniško vodenih osebnih podatkov)
Osebni podatki, ki se v posameznih zbirkah osebnih
podatkov vodijo in obdelujejo v računalniškem sistemu ministrstva, se varujejo v skladu s predpisi o zaščiti in varovanju informacijskega sistema ministrstva.
18. člen
(varnostni ukrepi)
Zaradi varovanja osebnih podatkov, ki so v zbirkah
osebnih podatkov, katerih upravljalec je ministrstvo, delavci
ministrstva izvajajo naslednje varnostne ukrepe:
– kadar zapuščajo svoje delovne prostore, morajo zaklepati pisalne mize, omare, blagajne in pisarne, v katerih
hranijo osebne podatke;
– dokumentov z osebnimi podatki ne smejo puščati na
mizah v prisotnosti oseb, ki niso zaposlene v ministrstvu;
– po izdelavi dokumentov z osebnimi podatki uničijo
pomožno gradivo (matrice, izračune, grafikone, skice, poskusne oziroma neuspešne izpise), ki so ga uporabili oziroma ki je nastalo pri izdelavi dokumentov.
19. člen
(dostop in gibanje v objektih in prostorih, kjer se vodijo in
obdelujejo osebni podatki)
Dostop in gibanje v objektih in prostorih, v katerih se
vodijo in obdelujejo osebni podatki, je dovoljen le zaposlenim, ki neposredno delajo na takšnih opravilih, drugim delavcem ministrstva pa le v primeru, ko jim to odobri predstojnik organizacijske enote.
20. člen
(varovanje osebnih podatkov v primeru poslovanja s
strankami)
Zbirke osebnih podatkov se v ministrstvu praviloma
hranijo v objektih in prostorih, ki niso namenjeni za poslovanje s strankami, sicer pa morajo biti od strank fizično ločene
in ustrezno varovane.
Pri poslovanju s strankami mora biti tehnična oprema
nameščena tako, da stranke nimajo neposrednega vpogleda
na ekran oziroma na izpis z osebnimi podatki.
Stranke, obiskovalci, poslovni partnerji in drugi se smejo v objektih in prostorih iz prejšnjega in tega člena zadrževati samo v navzočnosti pooblaščenih delavcev ministrstva,
ki v skladu s sistemizacijo oziroma formacijo delajo na delovnih mestih v teh prostorih.
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21. člen
(odgovornost predstojnikov za izvajanje varnostnih
ukrepov in postopkov)
Za neposredno izvajanje načrtovanih postopkov in ukrepov za varovanje osebnih podatkov so odgovorni predstojniki posameznih organizacijskih enot, ki morajo:
– poslovanje svojih organizacijskih enot organizirati
tako, da zagotovijo varovanje osebnih podatkov v ministrstvu;
– seznaniti delavce z dolžnostjo varovanja osebnih in
zaupnih podatkov;
– ukreniti vse potrebno, da se prepreči neupravičena
raba osebnih podatkov.
22. člen
(odgovornost delavcev ministrstva pri varovanju osebnih
podatkov)
Delavci ministrstva morajo varovati osebne podatke, za
katere so zvedeli oziroma so se z njimi seznanili pri opravljanju svojega dela ali dolžnosti.
Dolžnost varovanja osebnih podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja v ministrstvu.
23. člen
(ravnanje pri izgubi ali prenonsa osebnih podatkov
nepooblaščenim osebam)
Delavci ministrstva z vsebino zbirk osebnih podatkov,
ki jih uporabljajo pri svojem delu, ne smejo seznaniti drugih
delavcev ministrstva, razen pod pogoji in na način, določenimi s tem pravilnikom.
Delavci ministrstva, ki ugotovijo, da se je z vsebino
dokumentov iz prejšnjega odstavka seznanila nepooblaščena
oseba, morajo to nemudoma sporočiti predstojniku. V takem
primeru mora delavec na dokumentu oziroma v posebni evidenci dokumenta označiti, kdo in kdaj je imel vpogled v
njegovo vsebino.
Če se dokument z osebnimi podatki izgubi oziroma
pogreši, mora delavec ministrstva o tem brez odlašanja obvestiti predstojnika, sam pa ukreniti vse potrebno, da se
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ugotovijo okoliščine, v katerih je dokument izginil, in da se
zavarujejo sledi.
24. člen
(omogočanje vpogleda v zbirke osebnih podatkov tujcem)
Tujcem je dovoljen vpogled v zbirke osebnih podatkov, katerih upravljalec je ministrstvo, če tako določa zakon
oziroma mednarodna pogodba.
VII. NADZOR
25. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
VIII. KONČNI DOLOČBI
26. člen
(uskladitev ukrepov in postopkov)
Vse organizacijske enote ministrstva morajo uskladiti
ukrepe in postopke, določene s tem pravilnikom, v treh
mesecih po njegovi uveljavitvi.
27. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-128/96
Ljubljana, dne 22. novembra 1996.
Jelko Kacin l. r.
Minister
za obrambo
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Pravilnik
o vodenju in varovanju osebnih podatkov v ministrstvu za obrambo
Ministrstvu za obrambo
Zbirke evidenc osebnih podatkov
Naziv zbirke

Skrbnik

1. VOJAŠKA EVIDENCA

UPRAVA ZA VOJAŠKE
ZADEVE

Uporabnik

•

•
•
•
•
•
•
•

2. VOJAŠKA EVIDENCA POOBLAŠČENI ZDRAVNIKI IN
PSIHOLOGI

UPRAVA ZA VOJAŠKE
ZADEVE

•
•
•
•
•

3. EVIDENCA PREJEMNIKOV
PRIZNANJ
4. EVIDENCA OSEB,
POOBLAŠČENIH ZA IZVAJANJE
MOBILIZACIJE VE SV

UPRAVA ZA VOJAŠKE
ZADEVE
UPRAVA ZA VOJAŠKE
ZADEVE

•
•
•
•
•
•
•

5. EVIDENCA MATERIALNIH
SREDSTEV IZ POPISA

UPRAVA ZA VOJAŠKE
ZADEVE

•
•
•
•
•
•
•

6. EVIDENCA DRUŽINSKIH
ČLANOV PRIPADNIKOV SV IN
ENOT ZA ZVEZE

UPRAVA ZA VOJAŠKE
ZADEVE

•
•
•
•

GŠSV, vojaška poveljstva in
enote,
UPRAVA ZA CIVILNO
OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE
UPRAVE ZA OBRAMBO Z
IZPOSTAVAMI
UPRAVA ZA
ORGANIZACIJO IN KADRE
INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
UPRAVA ZA
TELEKOMUNIKACIJE
ZDRAVSTVENA SLUŽBA
UPRAVE ZA OBRAMBO Z
IZPOSTAVAMI
ZDRAVSTVENA SLUŽBA
INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
VSE ORGANIZACIJSKE
ENOTE MORS
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE - center za
obveščanje RS
KABINET MINISTRA stalna dežurna služba MORS
UPRAVE ZA OBRAMBO regijski centri za obveščanje
INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
UPRAVA ZA
TELEKOMUNIKACIJE
GŠSV, vojaška poveljstva in
enote za sredstva iz popisa, ki
so razporejena pri njih
UPRAVA ZA CIVILNO
OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE
UPRAVE ZA OBRAMBO Z
IZPOSTAVAMI
INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
UPRAVA ZA
TELEKOMUNIKACIJE
UPRAVA ZA LOGISTIKO
UPRAVE ZA OBRAMBO Z
IZPOSTAVAMI
INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
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Naziv zbirke

Skrbnik

7. EVIDENCA ZAPOSLENIH
DELAVCEV V MORS

UPRAVA ZA
ORGANIZACIJO IN
KADRE

8. EVIDENCA ZAPOSLENIH PO
DELOVNIH MESTIH

UPRAVA ZA
ORGANIZACIJO IN
KADRE

9. EVIDENCA KANDIDATOV ZA
ZAPOSLITEV ALI
RAZPOREDITEV V MORS

UPRAVA ZA
ORGANIZACIJO IN
KADRE

10. EVIDENCA POGODBENIH
DELAVCEV (pogodbe o delu in
avtorske pogodbe)
11. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

UPRAVA ZA
ORGANIZACIJO IN
KADRE
UPRAVA ZA
ORGANIZACIJO IN
KADRE
UPRAVA ZA GRADBENE,
STANOVANJSKE IN
SPLOŠNE ZADEVE

12. STANOVANJSKA EVIDENCA

13. EVIDENCA RAZPOREJENIH
NA DELOVNO DOLŽNOST
14.EVIDENCA VODIJ PRIPRAV
CIVILNE OBRAMBE

UPRAVA ZA CIVILNO
OBRAMBO
UPRAVA ZA CIVILNO
OBRAMBO

15. EVIDENCA ODGOVORNIH
OSEB ZA SPREJEM ODLOČITVE
ZA IZVAJANJE UKREPOV ZA
PRIPRAVLJENOST

UPRAVA ZA CIVILNO
OBRAMBO
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Uporabnik

• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
MORS
• ZDRAVSTVENA SLUŽBA
• CENTER VOJAŠKIH ŠOL
• UPRAVA ZA LOGISTIKO
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• UPRAVA ZA VOJAŠKE
ZADEVE
• UPRAVA ZA CIVILNO
OBRAMBO
• UPRAVA ZA GRADBENE,
STANOVANJSKE IN
SPLOŠNE ZADEVE
• OSTALE OE - za delavce
zaposlene v teh enotah
• UPRAVA ZA LOGISTIKO
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
• OSTALE OE - za delavce, ki
so zaposleni v teh enotah
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
• ZDRAVSTVENA SLUŽBA
• ORGANIZACIJSKE ENOTE,
KI PREDLAGAJO
ZAPOSLITVE OZIROMA
RAZPOREDITVE
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO

• VSE ORGANIZACIJSKE
ENOTE MORS
• VSE ORGANIZACIJSKE
ENOTE MORS
• PRAVNA SLUŽBA
• UPRAVE ZA OBRAMBO Z
IZPOSTAVAMI
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
MORS
• UPRAVA ZA LOGISTIKO
• UPRAVA ZA
ORGANIZACIJO IN KADRE
• KABINET MINISTRA
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• VSE ORGANIZACIJSKE
ENOTE MORS
• UPRAVE ZA OBRAMBO Z
IZPOSTAVAM
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
• UPRAVE ZA OBRAMBO Z
IZPOSTAVAMI
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
• UPRAVA ZA
TELEKOMUNIKACIJE
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Naziv zbirke

Skrbnik

16. EVIDENCA SLUŠATELJEV V
CENTRU ZA OBRAMBNO
USPOSABLJANJE POLJČE

UPRAVA ZA CIVILNO
OBRAMBO

17. EVIDENCA POSEBNIH
OPERATIVNIH METOD IN
SREDSTEV
18. EVIDENCA OSEB, KI JIH
OBVEŠČEVALNO VARNOSTNA
SLUŽBA MORS OPERATIVNO
OBRAVNAVA
19. EVIDENCA PRIPADNIKOV
CIVILNE ZAŠČITE IN
DRŽAVLJANOV, KI
PROSTOVOLJNO SODELUJEJO
PRI OPRAVLJANJU NALOG
ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI

OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
MORS
OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
MORS
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE

Uporabnik

• VSE ORGANIZACIJSKE
ENOTE MORS

• UPRAVE ZA OBRAMBO Z
IZPOSTAVAMI
• UPRAVA ZA VOJAŠKE
ZADEVE
• UPRAVA ZA CIVILNO
OBRAMBO
• GŠSV, vojaška poveljstva in
enote,
• INŠPEKTORAT RS ZA
VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA

20. EVIDENCA ČLANOV
DRŽAVNIH ORGANOV S
PODROČJA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE

• UPRAVE ZA OBRAMBO regijski centri za obveščanje
• INŠPEKTORAT RS ZA
VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMOB
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA

21. EVIDENCA POOBLAŠČENIH
IZVAJALCEV

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE

• INŠPEKTORAT RS ZA
VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA

22. EVIDENCA UDELEŽENCEV
USPOSABLJANJA ZA POTREBE
ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE

• INŠPEKTORAT RS ZA
VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA

23. EVIDENCA OSEB, KI IMAJO
OPRAVLJENE STROKOVNE
IZPITE

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE

• INŠPEKTORAT RS ZA
VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
• INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
• OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
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Naziv zbirke

Skrbnik

24. EVIDENCA PODATKOV O
ZDRAVSTVENEM STANJU
VOJAKOV NA SLUŽENJU
VOJAŠKEGA ROKA

ZDRAVSTVENA SLUŽBA
MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO RS

•

25. EVIDENCA PODATKOV O
PREVENTIVNIH PREGLEDIH
ZAPOSLENIH V MINISTRSTVU
ZA OBRAMBO RS

ZDRAVSTVENA SLUŽBA
MINISTRSTVA ZA
OBRAMBO RS

•

26. EVIDENCA O OPRAVLJENIH
STROKOVNIH IZPITIH
INŠPEKTORJEV

- INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
- INŠPEKTORAT PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
- INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
- INŠPEKTORAT PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
- OBVEŠČEVALNO
VARNOSTNA SLUŽBA
- GŠSV

27. EVIDENCA IZDANIH
SLUŽBENIH IZKAZNIC

4010.
Na podlagi četrtega odstavka 34. člena in petega odstavka 38. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 14. člena
zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96)
minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov
vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek vpisa in izbrisa iz
razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: razvid) ter oblika razvida.
2. člen
V razvid se vpisujejo zasebni vzgojitelji oziroma učitelji (v nadaljnjem besedilu: zasebnik) in izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki se organizirajo v skladu s 7. členom zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96),
in sicer:
– vrtci,
– osnovne šole,
– glasbene šole,
– poklicne, srednje tehniške, srednje strokovne šole,
– gimnazije,
– višje strokovne šole,
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Uporabnik

•

•

ENOTA SLOVENSKE
VOJSKE, V KATERO JE
RAZPOREJEN VOJAK
INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO
UPRAVA ZA
ORGANIZACIJO IN KADRE
INŠPEKTORAT RS ZA
OBRAMBO

– domovi za učence in dijaški domovi,
– zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
– organizacije za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem
besedilu: izvajalci).
3. člen
Razvid vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo,
šolstvo, oziroma izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Razvid je javna knjiga.
V razvid vpisani podatki so javni in jih sme vsakdo
pregledovati, prepisovati ali zahtevati, naj se mu izda izpisek
iz razvida.
Pregledovati in prepisovati se smejo tudi listine, na katerih temelji vpis v razvid.
Stroške izpiska oziroma prepisa plača vlagatelj zahteve.

II. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA IZ RAZVIDA
4. člen
Postopek vpisa in izbrisa iz razvida se vodi po določbah
zakona, ki ureja upravni postopek.
1. Postopek vpisa v razvid
5. člen
Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga
vloži ustanovitelj izvajalca oziroma izvajalec pri šolski upravi, na območju katere ima sedež, zasebnik pa pri šolski upravi,
na območju katere ima stalno bivališče.
Predlog za vpis se vloži na posebnih obrazcih, ki jih
določi ministrstvo, in so na razpolago pri šolski upravi.
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6. člen
Če je ustanoviteljica izvajalca država, se opravi vpis v
razvid po uradni dolžnosti.
V primeru iz prejšnjega odstavka si pristojna šolska uprava pridobi od izvajalca le dokazila o izpolnjevanju pogojev za
vpis, s katerimi sama ne razpolaga (sklep o vpisu v sodni
register oziroma potrdilo o začetku postopka za vpis, dokazila
o izpolnjevanju pogojev, predpisanih za strokovne delavce,
prostor in opremo).
7. člen
Predlogu za vpis izvajalca, katerega ustanoviteljica je
lokalna skupnost, pravna oseba zasebnega prava ali fizična
oseba, je treba predložiti:
– akt o ustanovitvi,
– sklep o vpisu v sodni register oziroma potrdilo o začetku postopka vpisa,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, predpisanih za strokovne delavce, prostor in opremo,
– dokazila o javni veljavnosti programa, če bo izvajal
program, ki ga ni sprejel minister.
8. člen
Predlogu za vpis zasebnika je treba priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev,
– potrdilo o tem, da zasebnik ni v delovnem razmerju
oziroma izjavo o nameravani prekinitvi delovnega razmerja,
– potrdilo o stalnem bivališču in
– potrdilo o tem, da zasebniku ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati dejavnosti.
Če zasebnik predloži izjavo o nameravani prekinitvi
delovnega razmerja in izpolnjuje vse druge z zakonom določene pogoje za vpis v razvid, mu pristojna šolska uprava izda
zagotovilo, da bo vpisan v razvid takoj, ko bo predložil potrdilo o tem, da ni v delovnem razmerju.
Če zasebnik v šestih mesecih od izdaje zagotovila ne
predloži zahtevanega potrdila, se šteje, da je predlog za vpis
umaknil.
9. člen
Dokazilo o izobrazbi je javna listina (spričevalo, diploma in potrdilo) v izvirniku ali overjeni kopiji.
Dokazilo o delovnih izkušnjah je delovna knjižica ali
overjen izpisek, potrdilo ali izjava delodajalca.
Dokazilo o izpolnjevanju kadrovskih pogojev je pogodba o zaposlitvi in druga pogodba, sklenjena za najmanj
eno šolsko leto, oziroma za čas, ki je potreben za izvedbo
programa, ali dokazilo o objavljenem razpisu delovnih mest
z izjavami izbranih kandidatov o nameravani zaposlitvi pri
izvajalcu.
Dokazilo o vpisu v sodni register ali o začetku postopka
vpisa ne sme biti starejše od šestih mesecev, dokazilo o
stalnem bivališču in potrdilo o tem, da zasebniku ni prepovedano opravljanje dejavnosti, pa ne starejše od 30 dni.
10. člen
Če predlog za vpis ni popoln, šolska uprava pozove
vlagatelja predloga za vpis, da ga v 30 dneh popravi ali
dopolni.
Če pomanjkljivosti v določenem roku niso odpravljene,
se šteje, da predlog ni vložen, vložena dokumentacija pa se
vrne vlagatelju predloga za vpis.
11. člen
Ko je predlog za vpis izvajalca popoln, imenuje načelnik
šolske uprave komisijo, ki ugotovi, ali izvajalec izpolnjuje
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predpisane pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Člane komisije imenuje načelnik šolske uprave s seznama strokovnjakov, ki ga določi minister, za posamezno področje vzgoje in izobraževanja.
Komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
Komisija mora opraviti svoje delo v 30 dneh po imenovanju.
12. člen
Ko je predlog za vpis zasebnika popoln, imenuje načelnik šolske uprave v primerih, ko bo zasebnik opravljal
dejavnost vzgoje in izobraževanja samostojno, posameznega
strokovnjaka ali komisijo iz prejšnjega člena, ki ugotovi ali
zasebnik izpolnjuje predpisane pogoje.
V primeru iz prejšnjega člena strokovnjak oziroma komisija, ob upoštevanju z zakonom in drugimi predpisi določenih pogojev za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ugotovi tudi kolikšno število otrok, učencev, vajencev,
dijakov, študentov višjih šol oziroma odraslih lahko zasebnik
sočasno vključi.
13. člen
Komisija ali strokovnjak na podlagi dokumentacije in
ogleda ugotovi ali izvajalec oziroma zasebnik izpolnjuje
predpisane pogoje in o tem sestavi zapisnik na predpisanem
obrazcu.
Zapisnik mora vsebovati:
– datum in številko,
– podatke o komisiji oziroma strokovnjaku,
– podatke o izvajalcu oziroma zasebniku (ime, sedež,
priloženo dokumentacijo),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo,
– dokončno mnenje.
Komisija ali strokovnjak zaključi postopek ugotavljanja, ko poda dokončno mnenje ter predloži zapisnik in dokumentacijo uradni osebi, ki vodi postopek.
14. člen
Če izvajalec oziroma zasebnik izpolnjuje pogoje za vpis
v razvid, izda načelnik šolske uprave odločbo o vpisu v razvid.
Vpis v razvid se opravi, ko je odločba dokončna.
2. Postopek izbrisa iz razvida
15. člen
Izvajalec oziroma zasebnik se v skladu z določili 35.
oziroma 39. člena zakona izbriše iz razvida po uradni dolžnosti ali na predlog izvajalca oziroma zasebnika.
Načelnik šolske uprave izda odločbo o izbrisu najkasneje v 30 dneh potem, ko izve za razlog za izbris oziroma, ko je
dobil predlog izvajalca oziroma zasebnika za izbris iz razvida.
Izrek odločbe o izbrisu iz razvida se najkasneje v sedmih
dneh po dokončnosti odločbe objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. OBLIKA RAZVIDA
16. člen
Razvid se vodi v:
– glavni knjigi razvida izvajalcev in
– glavni knjigi razvida zasebnih vzgojiteljev oziroma
učiteljev.
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Glavni knjigi se vodita kot centralna informatizirana baza ministrstva tako, da se vanju vpisujejo in v njej vzdržujejo
vsi podatki, ki se vpisujejo v razvid pri posamezni šolski
upravi.
17. člen
Glavna knjiga razvida izvajalcev ima oddelke za:
– vrtce,
– osnovne šole,
– glasbene šole,
– poklicne, srednje tehniške, srednje strokovne šole,
– gimnazije,
– višje strokovne šole,
– domove za učence in dijaške domove,
– zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje
odraslih.
Podatki po oddelkih iz prejšnjega odstavka se vpišejo v
naslednje rubrike:
– subjekt vpisa,
– ustanovitelj,
– vzgojni oziroma izobraževalni program,
– razno.
18. člen
V rubriko o subjektu vpisa se vpišejo naslednji podatki:
– matična številka in številka vpisa,
– ime subjekta vpisa,
– številka in datum akta o ustanovitvi,
– statusna oblika,
– ime pravne osebe, če je izvajalec organizacijska enota,
– številka in datum vpisa v sodni register,
– številka in datum vpisa in izbrisa iz razvida,
– razlogi za izbris iz razvida.
V rubriko o ustanovitelju se vpišejo naslednji podatki:
– ime ali firma ustanovitelja oziroma ime in priimek,
rojstni podatki in bivališče, če je ustanovitelj fizična oseba.
V rubriko o vzgojnem oziroma izobraževalnem programu se vpišejo naslednji podatki:
– ime in šifra programa,
– področje vzgoje in izobraževanja,
– sedež opravljanja dejavnosti,
– število otrok, učencev, vajencev, dijakov ali študentov
višje šole, ki jih lahko vrtec oziroma šola vključi oziroma
vpiše.
Če se program izvaja poskusno, se vpiše čas trajanja
poskusa.
V rubriko razno se vpišejo podatki, ki se ne vpisujejo v
druge rubrike.
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– ime in šifra programa,
– področje vzgoje in izobraževanja,
– način opravljanja dejavnosti (v sodelovanju z izvajalci,
samostojno...),
– sedež opravljanja dejavnosti,
– število otrok, vajencev, dijakov, študentov višjih šol,
ki jih lahko zasebnik sočasno vključi.
V rubriko razno se vpišejo podatki, ki se ne vpisujejo v
druge rubrike.
21. člen
Pri razvidu se vodi zbirka listin za vsak subjekt vpisa,
označen s številko vpisa.
22. člen
V razvid se vpisujejo spremembe podatkov. Izvajalec in
zasebnik morata sporočiti spremembe podatkov, vpisanih v
razvid, v 30 dneh od njihovega nastanka.
Če se spremeni program vzgoje oziroma izobraževanja,
je treba pred vpisom spremembe ugotoviti, ali izvajalec in
zasebnik izpolnjujeta pogoje za njegovo izvajanje.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Do začetka dela šolskih uprav opravlja njihove naloge,
določene s tem pravilnikom, ministrstvo, naloge načelnika
šolske uprave pa minister, pristojen za šolstvo.
24. člen
Informatizirani glavni knjigi se vzpostavita v skladu s
16. do 21. členom tega pravilnika, najkasneje v 18 mesecih po
uveljavitvi tega pravilnika.
Do vzpostavitve informatizirane glavne knjige razvida
se razvid vodi v skladu s 13. členom pravilnika o postopku
verifikacije izobraževalnih organizacij ter o vsebini in načinu
vodenja razvida izobraževalnih organizacij (Uradni list SRS,
št. 5/81).

19. člen
V glavni knjigi razvida zasebnih vzgojiteljev oziroma
učiteljev se podatki vpišejo v naslednje rubrike:
– subjekt vpisa,
– vzgojni oziroma izobraževalni program,
– razno.

25. člen
Izvajalci, katerih ustanoviteljica je država oziroma lokalna skupnost in so vpisani v razvid v skladu s pravilnikom o
postopku verifikacije izobraževalnih organizacij ter o vsebini
in načinu vodenja razvida izobraževalnih organizacij, se najkasneje v enem letu po vzpostavitvi informatizirane glavne knjige razvida izvajalcev vpišejo po uradni dolžnosti v skladu s
tem pravilnikom.
Ministrstvo najkasneje do izteka roka iz prvega odstavka
24. člena tega pravilnika pozove ustanovitelje oziroma izvajalce, da predložijo potrebne podatke za vpis, s katerimi ministrstvo ne razpolaga.
Če ustanovitelj oziroma izvajalec v 60 dneh po prejemu
poziva iz prejšnjega odstavka ne predloži potrebnih podatkov,
se opravi postopek za vpis v razvid, določen s tem pravilnikom.

20. člen
V rubriko o subjektu vpisa se vpišejo naslednji podatki:
– številka vpisa,
– ime in priimek, rojstni podatki ter bivališče zasebnika,
– izobrazba zasebnika,
– številka in datum vpisa in izbrisa iz razvida,
– razlogi za izbris iz razvida.
V rubriko o vzgojnem oziroma izobraževalnem programu se vpišejo naslednji podatki:

26. člen
Izvajalci, ki se ne vpišejo v skladu s prejšnjim členom, in
zasebniki, ki so bili vpisani v razvid na podlagi 10. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12-I/91), morajo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika predložiti dokazila, da izpolnjujejo pogoje, določene v drugem in tretjem odstavku 33.
člena oziroma 37. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96).
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Če v roku iz prejšnjega odstavka ne predložijo dokazil o
izpolnjevanju pogojev, se po uradni dolžnosti izbrišejo iz
razvida.
27. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o postopku verifikacije izobraževalnih organizacij
ter o vsebini in načinu vodenja razvida izobraževalnih organizacij (Uradni list SRS, št. 5/81), razen 12. in 13. člena, ki
prenehata veljati po izteku roka iz prvega odstavka 24. člena
tega pravilnika in pravilnik o pogojih za opravljanje izobraževalne dejavnosti z osebnim delom (Uradni list RS, št. 22/90).
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-64/96
Ljubljana, dne 9. decembra 1996.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

4011.
Na podlagi 126. člena zakona o temeljih varnosti v
železniškem prometu (Uradni list SFRJ, št. 26/91), v zvezi s
prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvistnosti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-I), in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in
29/95) izdaja minister za promet in zveze
NAVODILO
o spremembah navodila za kakovost in nadzor
kakovosti tolčenca za gramozno gredo železniških tirov
1. člen
V navodilu za kakovost in nadzor kakovosti tolčenca za
gramozno gredo železniških tirov (Uradni list RS, št. 39/95),
se v prvi alinei, prvega odstavka, 2. člena, leto “1976” spremeni v leto “1989”.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Mehanske lastnosti tolčenca določamo z meritvami
odpornosti proti drobljenju po metodi Los Angeles.
Odpornost proti drobljenju po metodi Los Angeles E:
– največ 20% za eruptivne kamenine in
– največ 30% za kamenine karbonatnega izvora”.
3. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 342-7/95-1/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
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4012.
Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81 in 38/86) izdaja minister za
promet in zveze
ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe
cestno-železniških prehodov
I
V prvi točki odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list RS, št. 26/91-I, 28/91-I, 29/94-I
in 18/95) se na koncu besedila za podpičjem dodajo številke:”
– v tretji točki: “673+463”;
– v sedmi točki: “85.957”;
– v enajsti točki: “20+188; 21+551; 21+815”;
– v dvanajsti točki: “532.475; 516.479”;
– v dvajseti točki: “8+143”.
II
Ne glede na določbe iz prve točke, se dovoli uporaba
cestno-železniškega križanja iz dvanajste točke na železniški
progi Zidani most-Šentilj v kilometru 516.479, in sicer le za
prehajanje pešcev.
III
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 347-7/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek, dipl. ek. l. r.

4013.
Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in 12. člena
zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) minister za
zdravstvo izdaja
SOGLASJE
o aktu o ustanovitvi ustanove
“Za življenje brez odvisnosti”
Minister za zdravstvo daje soglasje k aktu o ustanovitvi
ustanove “Za življenje brez odvisnosti”, s sedežem v Ljubljani, Zaloška cesta 29.
Št 50-10/96
Ljubljana, dne 19. novembra 1996.
Minister za zdravstvo
dr. Božidar Voljč l. r.
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4014.
V skladu z določili socialnega sporazuma za leto 1996
(Uradni list RS, št. 29/96) in 7. členom zakona o izvajanju
socialnega sporazuma (Uradni list RS, št. 34/96) je ekonomsko socialni svet na seji dne 1. 10. 1996 sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP
Minimalna plača za obdobje oktober–december 1996 je
55.061 SIT.
Ugotovitveni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 060-03/94-5
Ljubljana, dne 2. oktobra 1996.
Predsednik
ekonomsko socialnega sveta
mag. Valter Drozg l. r.

USTAVNO SODIŠČE
4015.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Marte Prijatelj iz Trebnjega, ki jo zastopa Stanko Prijatelj, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 5.
decembra 1996
o d l o č i l o:
Določba 13. člena zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
(Uradni list RS, št. 5/94, 38/94 in 69/95) ni v neskladju z
ustavo.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnica predlaga oceno ustavnosti 13. člena zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravic (v nadaljevanju: ZPVAS).
Meni, da diskriminira osebe, ki uveljavljajo vrnitev premoženja po ZPVAS, v primerjavi z osebami, ki uveljavljajo
vrnitev premoženja po zakonu o denacionalizaciji (Uradni
list RS, št. 56/92, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US in
74/95 – v nadaljevanju: ZDen). ZPVAS naj bi namreč ne
omogočal dokončanja že začetega postopka za vrnitev premoženja po ZDen. Diskriminacija naj bi bila podana v dvojem: (1) ZPVAS drugače kot ZDen ureja razmerje med oporočnim in zakonitim dedovanjem (drugi odstavek 8. člena) in
(2) pravico do dedovanja v naravi imajo le tisti dediči, ki so
člani agrarne skupnosti; tisti, ki niso, lahko zahtevajo le
nujni delež v gotovini (drugi odstavek 8. člena).
2. Pobudnica je svoj pravni interes utemeljila z navedbo, da bi ji bil po ZDen kot eni izmed zakonitih dedičev
denacionalizacijskega upravičenca Ivana Zajca vrnjen del
1/194 deleža meščanske korporacije v Kamniku. Iz sklepa o
dedovanju Okrajnega sodišča na Vrhniki št. O 83/62 z dne
11. 2. 1963 izhaja, da je bilo premoženje denacionalizacijskega upravičenca razdeljeno na podlagi oporoke.
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3. Državni zbor se o pobudi ni izjavil. Svoje mnenje je
dne 25. 11. 1996 poslal Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve Državnega zbora z opozorilom, da gre za predhodno
strokovno pravno mnenje Sekretariata in zato še ne predstavlja vsebinskega stališča Državnega zbora. Sekretariat meni,
da izpodbijana določba 13. člena v povezavi z 8. členom
ZPVAS ni v nasprotju z načelom enakopravnosti iz drugega
odstavka 14. člena ustave. Različna ureditev dedovanja po
ZDen in po ZPVAS naj bi bila utemeljena. Razlog, da se po
ZDen opravi nov zapuščinski postopek glede premoženja,
vrnjenega po ZDen, naj bi bil v tem, da je vrnjeno premoženje po obsegu mnogo večje od tistega, o katerem je bilo
odločeno že v prvem zapuščinskem postopku. Ker obseg
premoženjskih pravic, vrnjenih po ZPVAS, ni tako velik in
ob upoštevanju razmer, ustreznih ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, se je zakonodajalec v primeru ZPVAS odločil
za splošno ureditev dedovanja. Prednost članov agrarnih
skupnosti pri dedovanju pred drugimi dediči pa je bilo potrebno določiti ob upoštevanju načel smotrnega izkoriščanja
zemljišč in varstva kmetijskih zemljišč (71. člen ustave).
B)
4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
5. Po določbi 13. člena ZPVAS se postopki o zahtevah
za vračanje premoženjskih pravic iz tretjega odstavka 1.
člena tega zakona, uvedeni na podlagi ZDen, nadaljujejo po
določbah tega zakona, če o zahtevku še ni bilo odločeno na
prvi stopnji. Za premoženje in pravice, katerih vračanje ureja
ZPVAS, se štejejo premoženjske pravice, ki so bile agrarnim
skupnostim odvzete po zakonu o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, št. 52/47), zakonu o razpolaganju s premoženjem
bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 – prečiščeno besedilo) in drugih predpisih po letu 1945, in sicer:
lastninska pravica, ki je bila v zemljiški knjigi vpisana na
agrarno skupnost in njene člane z navedbo lastninskih deležev članov po imenih, hišnih številkah ipd., kot solastnina
članov agrarne skupnosti; lastninska pravica, ki je bila v
zemljiški knjigi vpisana na agrarno skupnost brez navedbe
lastninskih deležev članov kot skupna lastnina članov agrarne skupnosti, podrobneje pa je urejena v pravilih agrarne
skupnosti; pravica do paše, do nabiranja stelje, dračja, sečnje
lesa, pravica do napajanja živine in druge tem podobne služnostne pravice na tuji stvari (1. člen ZPVAS).
6. Po določbi drugega odstavka 8. člena ZPVAS se v
primeru, da je prejšnji imetnik premoženjske pravice – fizična oseba že mrtev, te premoženjske pravice štejejo za pozneje najdeno premoženje in se zanje dedovanje izvede po zakonu o dedovanju. Po nadaljnji določbi istega odstavka lahko
te premoženjske pravice v naravi deduje le tisti dedič, ki je
član agrarne skupnosti, drugi dediči pa lahko zahtevajo le
nujni delež v gotovini.
Po zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76,
23/78 in 40/94 – odl. US – v nadaljevanju: ZD) se glede
pozneje – to je po pravnomočnosti sklepa o dedovanju –
najdenega premoženja ne opravi nova obravnava, ampak ga
sodišče razdeli na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju. Če
prej ni bilo zapuščinske obravnave, jo je sodišče dolžno
opraviti le tedaj, če obstaja najdeno premoženje iz nepremičnin, sicer pa le na zahtevo prizadetih oseb (221. člen).
7. Po ZPVAS so torej upravičenci do vrnitve odvzetega
premoženja (v nadaljevanju: upravičenci) tiste osebe, ki so
dedovale ostalo zapustnikovo premoženje po splošnih predpisih o dedovanju. Na prvem mestu dedujejo oporočni dedi-
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či; če veljavne oporoke ni, nastopi zakonito dedovanje. Oporoko mora sodišče razlagati po pravem oporočiteljevem namenu (prvi odstavek 84. člena ZD). ZDen pa je upoštevanje
zapustnikove oporoke glede odvzetega premoženja omejil
na primere, ko je zapustnik v oporoki z odvzetim premoženjem izrecno razpolagal (81. člen). Izključuje torej kakršnokoli razlago oporoke. Po ZPVAS lahko v naravi dedujejo le
dediči, ki so člani agrarnih skupnosti; drugi lahko dedujejo
le nujni delež v gotovini. ZDen takih omejitev dedovanja ne
pozna.
8. Pobuda postavlja vprašanje, ali je zakonodajalec s
tem, ko je tudi za že vložene zahteve za vrnitev premoženja
agrarnih skupnosti po ZDen določil nadaljevanje postopka
po določbah ZPVAS, kršil načelo enakosti pred zakonom
(14. člen ustave). Preden je ustavno sodišče lahko odgovorilo na to vprašanje, pa je moralo presoditi, ali ni morda z
vidika 14. člena ustave sporno že to, da je zakonodajalec v
ZPVAS drugače uredil dedovanje vrnjenega premoženja kot
v ZDen.
9. Prvi odstavek 14. člena ustave določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik,
vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Drugi odstavek 14. člena določa, da so pred zakonom vsi enaki. Ker pobudnica ne zatrjuje morebitnega razlikovanja na podlagi okoliščin iz prvega odstavka 14. člena
ustave, je ustavno sodišče presojalo morebiten obstoj kršitve
drugega odstavka navedenega člena.
10. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo (med drugim v odločbi št. U-I-23/94 – odl. US III, 111), da načelo
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena normodajalcu 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. Tovrstno razločevanje, s katerim normodajalec zasleduje dopustne cilje, je bistvena sestavina normodajne pristojnosti. V odločbi št. U-I-140/94 z dne 14. 12. 1995 (odl.
US IV, 124) je ustavno sodišče zavzelo stališče, da gre
zakonodajalcu v primeru, ko gre za enega izmed medsebojno
prepletenih tranzicijskih predpisov o vprašanjih lastninjenja
in poprave krivic, povzročenih s podržavljenjem, in ko gre
hkrati za vprašanja, glede katerih zakonodajalec ne more
imeti nobenih izkušenj in rešitev ne more iskati niti v primerljivih zakonodajah, razmeroma široko polje proste presoje.
Načelo enakosti pred zakonom v teh primerih terja, da je
zakonodajalčeva rešitev razumna, da ni arbitrarna in da obstaja razumna zveza med izbrano rešitvijo in zasledovanim
ciljem. Tako glede drugačne ureditve dedovanja v ZPVAS
od tiste po ZDen kot tudi glede prehodne določbe 13. člena
izpodbijanega zakona, ki razširja uporabo ZPVAS na že
vložene zahteve po ZDen, je zakonodajalec upošteval te
zahteve ustave.
11. Predmet urejanja ZPVAS se v delu, v katerem ureja
vrnitev premoženja in pravic agrarnim skupnostim, delno
prekriva s predmetom urejanja ZDen. Tudi po ZDen so lahko
upravičene osebe zahtevale vrnitev nepremičnin, ki so jim
bile odvzete na podlagi zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, št. 52/47) in zakona o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 –
preč. bes.). Kot razlog za sprejem posebnega zakona glede
vrnitve pravic agrarnih skupnosti je predlagatelj zakona navedel, da ZDen ne omogoča vrnitve nepremičnin neposredno tistim subjektom, ki so jim bile odvzete, niti ne omogoča
vrnitve drugih premoženjskih pravic agrarnih skupnosti. Z
zakonom o agrarnih skupnostih so bile namreč vsaj pravilo-
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ma odvzete premoženjske pravice agrarnim skupnostim in
tako le posredno članom teh skupnosti, po ZDen pa so lahko
zahteve za vrnitev premoženja vložili le člani teh skupnosti,
saj so bile agrarne skupnosti hkrati z odvzemom premoženja
praviloma ukinjene. Po ZDen so člani agrarnih skupnosti
lahko zahtevali le vrnitev lastninske pravice, ki je bila v
zemljiški knjigi vpisana tudi na člane agrarne skupnosti (po
prvi alinei tretjega odstavka 1. člena ZPVAS), ne pa tudi
lastninske pravice, ki je bila vpisana na agrarno skupnost (po
drugi alinei tretjega odstavka 1. člena ZPVAS), in drugih
pravic agrarnih skupnosti (po tretji alinei tretjega odstavka 1.
člena ZPVAS).
12. Predlagateljev namen, da bi zakon uredil ponovno
vzpostavitev agrarnih skupnosti in da bi omogočil vrnitev
premoženja tem skupnostim, je bil z uveljavitvijo ZPVAS
dosežen. ZPVAS predvideva ponovno vzpostavitev agrarnih
skupnosti za primere, ko vsaj trije upravičenci – nekdanji
člani agrarnih skupnosti oziroma njihovi pravni nasledniki –
sklenejo sporazum o ustanovitvi agrarne skupnosti in sprejmejo pravila. Šele potem lahko – v obsegu, ki so ga imeli ob
podržavljenju – člani agrarne skupnosti zahtevajo vrnitev
premoženjskih pravic. V vseh tistih primerih, ko za ponovno
vzpostavitev neke agrarne skupnosti ne izrazijo interesa niti
trije člani oziroma njihovi pravni nasledniki, pa se za vrnitev
lastninske pravice glede nepremičnin še vedno uporabi
ZDen.
13. Ureditev dedovanja po ZDen, ki – drugače kot ZD –
daje bistveno prednost zakonitemu dedovanju, je bila v pravni literaturi zelo sporna. Literatura se je večinoma zavzemala
prav za ureditev, kakršno je privzel zakonodajalec v izpodbijani določbi ZPVAS. Argumente za ureditev po ZDen in
proti njej je Ustavno sodišče povzelo v odločbi št. U-I-96/92
z dne 9. 12. 1993 (odl. US II, 118), s katero je odločilo o
ustavnosti 81. člena ZDen. Ustavno sodišče je tedaj zavzelo
stališče, da gre pri presoji vsebine 81. člena ZDen za vprašanje primernosti zakonske ureditve. Navedlo je, da je ureditev
po ZD, ki daje določeno prednost oporočnemu dedovanju
pred zakonitim, v skladu z ustavno pravico do zasebne lastnine in dedovanja iz 33. člena ustave. Vendar pa to ne
pomeni, da je v skladu z ustavo le taka ureditev. Zakonodajalec tehta razloge, ki govore v prid oporočnemu ali zakonitemu dedovanju v določeni dejanski in pravni situaciji. Z
dajanjem prednosti zakonitemu dedovanju v obravnavani
dejanski in pravni situaciji, ko je šlo za vrnitev pred desetletji podržavljenega premoženja, zakonodajalec ni kršil ustavne pravice do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen ustave).
14. Z razdelitvijo premoženja, vrnjenega po ZPVAS,
med prvotne dediče je zakonodajalec zagotovil uresničitev
namena agrarnih skupnosti. Člani agrarnih skupnosti pridobijo po ZPVAS namreč premoženjske pravice, ki so praviloma vezane na obstoj nekega drugega premoženja, predvsem
kmetijskih in gozdnih zemljišč, in brez tega premoženja
nimajo posebnega pomena. To in pa dejstvo, da je v ZPVAS
zakonodajalec privzel že uveljavljeno rešitev iz splošnega
zakona o dedovanju, izjemnost ureditve dedovanja po ZDen,
sporna primernost te ureditve ter tehtni razlogi, ki so že pred
uveljavitvijo ZPVAS govorili v prid kasneje uveljavljeni
ureditvi v tem zakonu, so taki razumni in stvarni razlogi, ki
opravičujejo drugačno ureditev razmerja med oporočnim in
zakonitim dedovanjem po ZPVAS od tiste po ZDen.
15. Z določbo 13. člena je zakonodajalec uporabo določb ZPVAS o dedovanju določil tudi za tiste zahteve za
vrnitev premoženja, odvzetega agrarnim skupnostim, ki so
bile že vložene po ZDen, pa o njih še ni bila izdana prvostopna odločba. S tem je zakonodajalec posegel v načelo varstva
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zaupanja v pravo kot eno izmed načel pravne države (2. člen
ustave). Dediči upravičencev po ZDen so namreč z vložitvijo zahteve za vrnitev premoženja po ZDen utemeljeno pričakovali, da bodo na podlagi ZDen dobili določeno premoženje. Vendar je zakonodajalec s tako rešitvijo dosegel razumen
cilj in za dosego zastavljenega cilja uporabil sredstvo, ki je v
razumni zvezi z zasledovanim ciljem. Zakonodajalec je s to
določbo zagotovil zelo enotno ureditev vračanja premoženja
agrarnim skupnostim. Po podatkih, navedenih v zakonodajnem postopku, je bilo namreč do uveljavitve ZPVAS odločeno le o devetnajstih od skupno tristopetindvajset že vloženih
zahtev oziroma od skupno pričakovanih devetstopetdeset
primerov odvzema premoženja agrarnim skupnostim. Hkrati
je s tem, ko je kot mejo določil že izdajo prvostopne – in ne
šele dokončne oziroma pravnomočne – odločbe, v največji
možni meri upošteval tudi pričakovanja oseb, ki so zahteve
za vrnitev premoženja vložile že po ZDen.
16. Po navedenem ni videti razlogov, zaradi katerih bi
bila določba 13. člena ZPVAS, kolikor se nanaša na tisti del
8. člena, ki za dedovanje premoženjskih pravic, vrnjenih po
ZPVAS, določa uporabo določb ZD, v nasprotju z načelom
enakosti pred zakonom (14. člen ustave).
17. Po taki ugotovitvi niso več izpolnjene procesne
predpostavke za presojo drugega pobudničinega očitka, češ
da je v nasprotju z ustavo tudi 13. člen v povezavi s tistim
delom 8. člena ZPVAS, ki dedovanje premoženjskih pravic
agrarnih skupnosti v naravi omejuje na člane agrarnih skupnosti. Po 24. členu ZUstS mora pobudnik izkazati pravni
interes za svojo pobudo. Ta je podan, če izpodbijani predpis
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Pobudnica bi morala torej izkazati, da bi
razveljavitev ali ugotovitev neustavnosti izpodbijane zakonske določbe privedla do spremembe v njenem pravnem položaju.
18. Kot izhaja iz zahtevka za denacionalizacijo, priloženega pobudi, naj bi bil upravičenec za vrnitev premoženja
po ZPVAS pobudničin ded Ivan Zajc. Iz sklepa o dedovanju,
na katerega vlagatelji opirajo navedeni zahtevek, izhaja, da
je bilo premoženje pobudničinega pravnega prednika razdeljeno na podlagi oporoke. Premoženje, katerega vrnitev so
zahtevali pravni nasledniki upravičenca, bo torej glede na
določbo drugega odstavka 8. člena v povezavi s 13. členom
ZPVAS vrnjeno oporočnemu dediču oziroma njegovim pravnim naslednikom. Pobudnica je izkazala le, da je pravna
naslednica zakonitega dediča upravičenca za vrnitev premoženja po ZDen, ne pa tudi, da je pravna naslednica oporočne
dedinje. Po ugotovitvi, da določbe ZPVAS, na podlagi katerih bo sporno premoženje vrnjeno oporočni dedinji oziroma
njenim pravnim naslednikom, niso v neskladju z ustavo,
pobudnica torej ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje določbe 13. člena ZPVAS, kolikor se nanaša na omejitve
dedovanja, določene v drugem odstavku 8. člena zakona.
Ustavno sodišče zato utemeljenosti tega očitka ni presojalo.
C)
19. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in
sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez
Snoj, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-324/94
Ljubljana, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.
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4016.
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora o pristojnosti na zahtevo Upravne enote Maribor na seji dne
5. decembra 1996
o d l o č i l o:
Za odločanje o zahtevi dr. A. R., dr. A. R. in dr. A. Š. za
denacionalizacijo nepremičnine vl. št. 69, k.o. D., je pristojna Upravna enota Maribor.
Obrazložitev
A)
1. Upravna enota Maribor v svoji zahtevi za odločitev o
sporu o pristojnosti z dne 7. 11. 1996 navaja, da je Temeljno
sodišče v Mariboru, enota v Mariboru, s sklepom št. Nz
670/93 z dne 29. 11. 1993 zavrglo predlog za denacionalizacijo, ki so ga vložili dr. A. R., dr. A. R. in dr. A. Š. za
podržavljene nepremičnine upravičenca dr. I. R., z obrazložitvijo, da odločanje o predlogu ne spada v sodno pristojnost. Upravna enota Maribor je s sklepom št. 32100/253/92 z
dne 18. 1. 1996 zavrgla zahtevo za denacionalizacijo navedenih vlagateljev, ker je na podlagi predloženih dokazov
ocenila, da odločanje sodi v sodno in ne v upravno pristojnost. Zoper ta sklep so vlagatelji zahteve vložili pritožbo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je s
sklepom št. 464-06-78/96 z dne 18. 1. 1996 razveljavilo
navedeni sklep in zadevo vrnilo prvostopnemu organu v
ponovno odločanje s poukom, da gre za negativni kompetenčni spor, in da je Upravna enota Maribor dolžna na podlagi prvega odstavka 33. člena zakona o upravnem postopku
sprožiti spor o pristojnosti pred ustavnim sodiščem. Zato
predlagatelj na podlagi 160. člena ustave in 61. člena zakona
o ustavnem sodišču vlaga zahtevo za odločitev o sporu glede
pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Upravna enota Maribor prilaga zahtevi spis Temeljnega sodišča v
Mariboru, enota Maribor, št. Nz 67/93 in spis št.
462/A-63/63-4 – dr. I. R., arondacija z A.
B)-I.
2. Ustavno sodišče je na podlagi osme alinee prvega
odstavka 160. člena ustave in osme alinee prvega odstavka
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da odloča o sporih
glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi.
Negativni spor o pristojnosti ureja drugi odstavek 61. člena
ZUstS, ki določa, da lahko zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, kateremu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da
zanjo ni pristojen. Iz spisa Temeljnega sodišča Maribor,
enota Maribor, št. Nz 670/93 je razvidno, da je nastal negativni kompetenčni spor v smislu citirane določbe ZUstS že
leta 1993 in sicer takrat, ko je Temeljno sodišče Maribor,
enota Maribor, s sklepom z dne 29. 11. 1993 zahtevo za
denacionalizacijo v tistem delu, v katerem mu je bila odstopljena v pristojno reševanje, zavrglo z obrazložitvijo, da arondacijski sporazum, na podlagi katerega je prišlo do podržavljenja, ne predstavlja pravnega posla v smislu 5. člena zakona
o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 – odl.
US, 13/93 – odl. US, 31/93 in 24/95 – odl. US; v nadaljevanju: ZDen). Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Občine Maribor je namreč zahtevo za denacionalizacijo vlagateljev dr. A. R., dr. A. R. in dr. A. Š. po upravičencu pok.
dr. I. R. v tistem delu, ki se nanaša na travniško parcelo št. 61
v izmeri 1,1445 ha, pod vl. št. 69, k.o. D., podržavljeno z
odločbo bivše Skupšine občine Maribor – Center po št.
462/A-63/63 z dne 16. 1. 1964, z dopisom št. 32100/253/92
z dne 8. 11. 1993 odstopil v pristojno reševanje pristojnemu
sodišču. Spor o pristojnosti bi v skladu z 21. členom in
drugim odstavkom 61. člena ZUstS moralo sprožiti že Temeljno sodišče v Mariboru, enota v Mariboru, takoj ko je na
podlagi odstopljene zahteve za denacionalizacijo in podatkov spisa sklenilo, da ni pristojno za njeno reševanje. Pobudo za rešitev spora o pristojnosti bi lahko na podlagi tretjega
odstavka 61. člena ZUstS vložila tudi stranka sama.
3. Upravna enota Maribor je s sklepom št. 32100/253/92
1100 10 z dne 18. 1. 1996 zavrgla zahtevo navedenih vlagateljev za denacionalizacijo iz razloga nepristojnosti. Po njenem mnenju naj bi prišlo do podržavljenja navedene parcele
na podlagi sporazuma – pogodbe in je zato v skladu s 5.
členom ZDen zahtevo pristojno reševati sodišče in ne upravni organ. Na pritožbo vlagateljev je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odpravilo navedeni sklep
Upravne enote Maribor in jo opozorilo, da mora, kolikor v
ponovnem postopku vztraja pri svoji odločitvi o nepristojnosti, vložiti zahtevo za odločitev o sporu o pristojnosti na
ustavno sodišče v skladu z 61. členom ZUstS.
4. Iz navedenega je razvidno, da so bili izpolnjeni zakonski pogoji za vložitev zahteve za odločitev o sporu glede
pristojnosti že pred tremi leti. Samo za določitev pristojnosti
za obravnavanje navedene zahteve je bilo potrebno več kot
štiri leta (zahteva za denacionalizacijo je bila vložena dne
14. 6. 1992). Ustavno sodišče ugotavlja, da gre za primer
očitnega nestrokovnega in prepočasnega postopanja v denacionalizacijskih zadevah, na kar je ustavno sodišče že opozorilo v zadevi U-II-119/96 z dne 6. 6. 1996 (Uradni list RS,
št. 36/96), in za neopravičljivo kršenje roka iz prvega odstavka 58. člena ZDen.
B)-II.
5. Pravni nasledniki denacionalizacijskega upravičenca
pok. dr. I. R. so vložili zahtevo za denacionalizacijo, s katero
zahtevajo tudi vrnitev nepremičnine, vpisane pri vl. št. 69,
k.o. D.. Kot pravni temelj podržavljenja navajajo odločbo
Občinske skupščine Maribor-Center št. 462/A-63/63-4/2 z
dne 16. 1. 1964. Iz navedene odločbe, ki jo je izdala Komisija za arondacijo Občinske skupščine Maribor-Center, je razvidno, da gre za odločbo, izdano na podlagi določb temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list
SFRJ, št. 43/59 in 53/62 – v nadaljevanju: TZIKZ).
6. ZDen deli pristojnost za odločanje o zahtevah za
denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Če je bilo
premoženje podržavljeno s predpisi, določenimi v 3. in 4.
členu ZDen, med katere na podlagi 29. točke prvega odstavka 3. člena sodi tudi TZIKZ, so pristojni upravni organi (prvi
odstavek 54. člena1). Če je premoženje prešlo v državno last
na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile
ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti
(5. člen ZDen), je za odločanje pristojno sodišče (prvi odstavek 56. člena). Glede na odločbo ustavnega sodišča št.
1
Na podlagi 3. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih
do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), so za
zadeve, o katerih je po ZDen odločal pristojni občinski upravni organ,
sedaj pristojne upravne enote.
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U-I-7/92 z dne 31. 3. 1994 (OdlUS III, 27) in tudi glede na
uveljavljeno sodno prakso je sodna pristojnost podana tudi,
kadar je bil poprej sklenjen veljaven pravni posel podlaga za
izdajo odločbe državnega organa, s katero je premoženje
prešlo v državno last.
7. Predlagatelj obravnavane zahteve za rešitev spora
glede pristojnosti opira svojo odločitev o nepristojnosti na
navedeno sodno prakso. Meni, da arondacijski sporazum, ki
sta ga dne 16. 11. 1963 sklenila denacionalizacijski upravičenec in A. M., predstavlja samostojen pravni posel (pogodbo) v smislu 5. člena ZDen in da je za odločitev o zahtevi za
denacionalizacijo v tem sporazumu navedene nepremičnine
pristojno sodišče.
8. Za določitev pristojnosti za reševanje konkretne denacionalizacijske zahteve je ustavno sodišče moralo oceniti,
ali arondacijski sporazum, ki je bil sklenjen med dr. I. R. in
A. M. dne 16. 11. 1963, predstavlja samostojen pravni posel
– kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je zemljišče,
vpisano pod vl. št. 69, k.o. D., prešlo v lastnino A. M. kot
kupca neodvisno od arondacijske odločbe, na katero denacionalizacijski upravičenci opirajo svojo zahtevo.
9. Iz arondacijskega sporazuma z dne 16. 11. 1963 je
razvidno, da sta ga sklenila A. M. kot arondacijski upravičenec in dr. I. R. kot lastnik pripojenega zemljišča. V sporazumu dr. R. dovoljuje prenos svojega zemljišča v družbeno
lastnino; dovoljuje tudi, da A. M. prevzame zemljišče. V
sporazumu je tudi dogovorjena denarna odškodnina v znesku 171.675 din, ki se je določila z uradno cenitvijo. V
sporazumu je tudi navedeno, da je A. M. že prevzel koriščenje zemljišča in ga bremenijo tudi davki in druga javna
bremena. V točki VIII sporazuma je podan predlog obeh
strank, da arondacijska komisija posvedoči ta sporazum z
arondacijsko pogodbo. Arondacijski sporazum je podpisal le
dr. I. R., katerega podpis je tudi sodno overovljen. A. M. je
zastopal direktor M. D., ki sporazuma ni podpisal, ampak je
odtisnjena le štampiljka A. M.
10. Iz spisa št. 462/A-63/63-4, priloženega obravnavani zahtevi za rešitev spora glede pristojnosti, je razvidno, da
je Svet za kmetijstvo in gozdarstvo Občinske skupščine Maribor Center na podlagi 63. člena TZIKZ z odločbo z dne
2. 12. 1963 na predlog A. M. dovolil uvedbo postopka za
arondacijo zemljišča v lasti dr. I. R. V obrazložitvi te odločbe je navedeno, da je o predlogu za arondacijo sklepal delavski svet A. M. na 7. redni seji dne 1. 2. 1963, da je “arondacijski predlog predmet arondacijskega sporazuma, ki sta ga
sklenili in podpisali obe stranki dne 16. 11. 1963”, in da”glede na to ni bilo potrebno izvesti določil 61. in 62. čl. cit.
zakona o objavi in enomesečnem roku razlastitve”. Komisija
za arondacijo kmetijskih zemljišč pri Občinski skupščini
Maribor-Center je dne 16. 1. 1963 po opravljeni javni obravnavi dne 14. 1. 1963 izdala odločbo, s katero je kmetijsko
zemljišče prešlo v družbeno lastnino v upravo Občine Maribor-Center ter v trajno uporabo koristnika arondacije A. M.
V odločbi je določena odškodnina v istem znesku kot v
arondacijskem sporazumu (171.675 din), ki jo je bil A. dolžan izplačati takoj po pravnomočnosti odločbe.
11. Na podlagi navedenih podatkov je razvidno, da je
bil arondacijski sporazum sklenjen v zvezi s predlogom za
arondacijo, saj je bil sklenjen le 16 dni pred izdajo odločbe o
dovolitvi arondacije (odločba z dne 2. 12. 1963) in je imel za
posledico le skrajšanje arondacijskega postopka. TZIKZ je
namreč v 62. členu urejal določen predhodni postopek pred
dovolitvijo arondacije. Določal je, da se mora arondacijski
predlog brez odlašanja nabiti na razglasno desko in da lahko
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lastniki zemljišč v tridesetih dneh podajo pripombe k predlogu. Iz že navedene odločbe z dne 2. 12. 1963 jasno izhaja, da
v primeru, ko se je lastnik za arondacijo predvidenega zemljišča strinjal z arondacijo, tega predhodnega postopka ni
bilo potrebno izvesti. Sicer pa je TZIKZ predvideval sporazume med lastnikom in arondacijskim upravičencem; npr.: v
drugem odstvku 57. člena je bilo določeno, da lahko lastnik
dobi v odškodnino zemljišče druge kulture ali bonitete po
sporazumu med njim in arondacijskim upravičencem, po
prvem odstavku 60. člena pa sta se arondacijski upravičenec
in lastnik pripojenega zemljišča lahko sporazumela o drugačni obliki odškodnine za pripojeno zemljišče, ki jo je
predpisoval zakon. V obravnavanem arondacijskem sporazumu je bila odškodnina določena v skladu z 59. členom
TZIKZ, ki je določal, da se denarna odškodnina za pripojeno
zemljišče odmerja po pravilih, ki veljajo za odmero odškodnine pri razlastitvi. Iz spisa je tudi razvidno, da je bila cenitev arondiranega zemljišča opravljena na podlagi uradne
cenitve po določbah zakona o razlastitvi (poročilo o cenitvi
zemljišča z dne 28. 10. 1963). Kolikor bi obravnavani arondacijski sporazum dejansko predstavljal kupoprodajno pogodbo, bi se lahko kupnina dogovorila prosto in ne bi bila
vezana na določbe zakona o razlastitvi. Da arondacijski sporazum ni predstavljal samostojnega pravnega posla, ampak
le privolitev lastnika zemljišča v arondacijo, da se je ta
hitreje izvedla, kaže tudi dejstvo, da je arondacijski sporazum podpisal le lastnik zemljišča dr. I. R., ni ga pa podpisala
druga stranka – arondacijski upravičenec in je navedba v
odločbi o dovolitvi arondacije z dne 2. 12. 1963, da sta
sporazum podpisali obe stranki, netočna. Kupoprodajna pogodba o nepremičnini je veljavna le, če je sestavljena v
pismeni obliki in podpisana od obeh strank. Na podlagi
navedenih dejstev izhaja, da volja strank za sklenitev veljavnega pravnega posla (kupoprodajne pogodbe) zunaj arondacijskega postopka, sploh ni obstajala. Sklenjeni sporazum je
predstavljal le dejanje v zvezi z arondacijo, za katero se je A.
M. odločil že na seji delavskega sveta dne 1. 2. 1963, in so
priprave za sestavo arondacijskega predloga začele potekati
že pred sklenitvijo arondacijskega sporazuma (61. člen TZIKZ).
12. V skladu z gornjimi ugotovitvami ustavno sodišče
ocenjuje, da arondacijski sporazum, sklenjen dne 16. 11.
1963 med A. M. in dr. I. R. – sedaj denacionalizacijskim
upravičencem, predstavlja le del arondacijskega postopka in
ne vsebuje vseh elementov pravnega posla po pravilih obligacijskega prava. Zato je odločilo, da je pravni temelj za
reševanje obravnavane denacionalizacijske zahteve v določbi 29. točke prvega odstavka 3. člena ZDen in je podana na
podlagi 54. člena ZDen pristojnost upravnega organa.
C)
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro Šturm, Franc Testen,
dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-II-351/96
Ljubljana, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.
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4017.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Vanje Forjančič-Rankel iz Vnanjih Goric, na seji dne 5. decembra 1996
o d l o č i l o:
Določba 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93) je v neskladju z ustavo.
Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladnost odpraviti najkasneje do 31. julija 1997.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija v izreku navedeno zakonsko
določbo, ker meni, da zakon o prometnem davku (Uradni list
RS, št. 4/92 in 71/93 – v nadaljevanju: ZPD) neutemeljeno
pušča izven kategorij oseb, ki so oproščene plačila davka od
prometa proizvodov pri nakupu novih osebnih avtomobilov,
hudo bolne otroke, hemofilike ter sladkorne bolnike. S tem
ko zakonodajalec tega vprašanja ni uredil, je po mnenju
pobudnice nastala zakonska praznina, zaradi katere izpodbijana določba ni skladna z ustavnim načelom socialne države
(2. in 50. člen ustave), z načelom enakosti pred zakonom
(14. člen ustave) ter z 52. členom ustave, ki ureja pravice
invalidov. Zakonodajalčeva opustitev dodatnih, na bolezensko stanje vezanih selektivnih davčnih oprostitev pri prometnem davku opravičuje in terja po mnenju pobudnice
ugotovitveno odločbo ustavnega sodišča s pozivom zakonodajalcu, da odpravi neskladnost z ustavo.
2. Državni zbor v pojasnilu k pobudi navaja, da ustava
jamči pravico do socialne varnosti in pravice invalidov, da
se usposabljajo za delo, da se izobražujejo in usposabljajo za
dejavno življenje v družbi, vendar te ustavne določbe niso
povezane z vprašanjem davčnih olajšav, ki jih zagotavlja
izpodbijana določba ZPD le za določene kategorije invalidov. Nasprotni udeleženec zato meni, da so kriteriji, ki določajo upravičence v izpodbijani zakonski določbi, stvar primernosti in da zato o njih odloča zakonodajalec.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudnici kot materi hudo bolnega otroka priznalo pravni interes iz drugega odstavka 24.
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 –
v nadaljevanju: ZUstS). Pobudo je sprejelo in takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. ZPD ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od prometa proizvodov in davka od prometa storitev.
Davek od prometa proizvodov se plačuje od vsakega prometa proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, ter od
vsakega prometa opreme (1. in 4. člen). Po določbi 13. člena
tega zakona je zavezanec za davek od prometa proizvodov
pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba, ki proda proizvod
končnemu potrošniku. Ne glede na to določbo je lahko zavezanec za davek od prometa določenega proizvoda oseba,
zasebnik ali fizična oseba, ki kupi proizvod, če je z zakonom
tako določeno.
5. Oprostitve plačila davka od prometa proizvodov so
taksativno naštete v 18. členu ZPD. Med drugimi je kot
proizvod, od katerega se ne plača prometni davek, v 14.
točki določen nov osebni avtomobil, ki ga največ enkrat v
treh letih kupijo osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim
je potrebna nega in pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško
dovoljenje, izključno za svoj osebni prevoz, neposredno od
pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja s proizvodno ali
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trgovsko dejavnostjo, ali jih same neposredno uvozijo, in
sicer:
– osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80odstotna telesna okvara;
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– osebe – invalidi s priznano pravico do dodatka za
postrežbo in tujo pomoč;
– osebe z zmerno, težjo in težko telesno in duševno
prizadetostjo, ki potrebujejo nego in pomoč drugih in imajo
priznano stanje stopnje invalidnosti iz prejšnjih alinei po
posebnih predpisih.
6. Po določbi 14. člena ustave je zagotovljena enakost
vseh pred zakonom. Ustavno sodišče je že večkrat povedalo,
da to načelo normodajalcu ne preprečuje, da bi različna
razmerja urejal različno, ga pa obvezuje, da mora enaka
razmerja urejati enako in različna različno ter da v mejah
svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo določena
podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih
vezal pravne posledice. V svojih odločbah je ustavno sodišče tudi poudarilo, da razlikovanje ne sme biti arbitrarno in
da mora zakonodajalec v okviru namena zakona oziroma
njegove posamezne norme izbrati ustrezna sredstva, sorazmerna objektivno ugotovljeni (ne)enakosti med posameznimi subjekti.
7. V izpodbijani 14. točki 18. člena ZPD je predvidena
oprostitev plačila prometnega davka od novih osebnih avtomobilov, ki jih kupujejo osebe, pri katerih je ugotovljena
telesna ali (in) duševna prizadetost. Vrsta oziroma teža prizadetosti, ki se zahteva kot eden od pogojev za uveljavljanje
davčne oprostitve, je opredeljena v posameznih alineah izpodbijane 14. točke 18. člena ZPD. Iz besedila izpodbijane
določbe pa tudi iz poteka postopka sprejemanja zakona je
razvidno, da je zakonodajalec pri urejanju obravnavane davčne oprostitve očitno zasledoval cilj, da se oprostitev omeji na
najhujše primere trajne telesne ali duševne prizadetosti in to
takšne vrste, ki so zaradi težav prizadetih oseb pri gibanju
neposredno povezani s predmetom davčne oprostitve – osebnim avtomobilom. S samim zasledovanjem takšnega cilja
zakonodajalec ni kršil načela enakosti iz 14. člena ustave.
Načelo enakosti pred zakonom pride namreč v poštev pri
enakih dejanskih stanjih, različnosti dejanskih stanj – kamor
gotovo sodi stopnja telesne oziroma duševne prizadetosti in
vrsta te prizadetosti, ki je povezana s predmetom zakonskega
urejanja – pa ustreza tudi normativna različnost. V obeh
obravnavah zakonskega osnutka in predloga je bila namreč
oprostitev omejena na sedanji prvi dve alinei, to je na osebe,
pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80-odstotna telesna okvara, in na osebe, ki so popolnoma izgubile vid na
obeh očesih. Ostali dve alinei sta bili vneseni v zakonsko
besedilo z amandmaji pri zadnji obravnavi zakonskega predloga. Da je zakonodajalec tudi pri uzakonitvi primerov, ki jih
zajemata tretja in četrta alinea, zasledoval enak cilj, kaže
vsebina tretje alinee, ki vključuje (delovne) invalide prve
kategorije, ki so pri opravljanju temeljnih življenjskih potreb
odvisni od pomoči in postrežbe druge osebe.
8. Določba četrte alinee krog upravičencev sprva (v
prvem delu stavka) razširi, saj vključi tudi “zmerno” in “težje” telesno in duševno prizadete osebe, potem pa ga (v drugem delu stavka) omeji – smiselno – na takšno “priznano
stanje stopnje invalidnosti”, ki naj bi ustrezalo stopnji telesne oziroma duševne prizadetosti iz prejšnjih alinei. To stanje naj bi se ugotavljalo oziroma “priznavalo” na podlagi
posebnih predpisov, ki jih zakon ne konkretizira. Konkretizira jih šele pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št.
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29/92 – v nadaljevanju: pravilnik), ki se v tretjem in četrtem
odstavku 11. člena v zvezi z opredeljevanjem stopnje prizadetosti odraslih oseb sklicuje na določbe zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list
SRS, št. 41/83), glede prizadetosti otrok in mladostnikov na
zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list
SRS, št. 19/76 in Uradni list RS, št. 8/90) ter na posamezne
(s pravilnikom opredeljene) določbe pravilnika o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih
oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni
list SRS, št. 18/77). Glede ugotavljanja stopnje prizadetosti
predšolskih otrok pa kar pravilnik sam določi, kateri so tisti,
ki so deležni davčne oprostitve iz 4. alinee izpodbijane določbe ZPD.
9. Ustavno sodišče ugotavlja, da se po predpisih, na
katere se sklicuje pravilnik, stopnje invalidnosti oziroma
prizadetosti odraslih in zlasti otrok ne določajo po objektivnih kriterijih, ki bi omogočali njihovo medsebojno primerljivost in hkrati primerljivost s “stopnjami invalidnosti” iz
ostalih alinei izpodbijane 14. točke 18. člena ZPD, temveč
so vezane na specifičen namen predpisa – v prvem primeru,
pri odraslih, na zagotavljanje družbenega varstva zmerno,
težje in težko duševno ter (samo) najtežje telesno prizadetih
oseb, in sicer tistih, ki se ne morejo usposobiti za samostojno
življenje in delo, v drugem primeru pa na način izobraževanja in usposabljanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb, ki zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju
potrebujejo posebne oblike vzgoje, izobraževanja in usposabljanja. Glede na to, da drugi predpisi, ki bi zagotavljali
ustrezno primerljivost, ne obstajajo ali pa vsaj niso ustrezno
vključeni v izpodbijani predpis, ustavno sodišče zaključuje,
da določba obravnavane četrte alinee, s tem pa tudi celotna
izpodbijana zakonska določba ni v skladu s 14. členom
ustave. Pravico do davčne oprostitve namreč veže poleg
objektiviziranih, preverljivih in nearbitrarnih pogojev telesne ali duševne prizadetosti ter potrebe po negi in pomoči
drugih še na neopredeljen in s tem nepreverljiv pogoj “priznanega stanja stopnje invalidnosti iz prejšnjih alinei po posebnih predpisih”, s tem pa ne zagotavlja enakosti med upravičenci v okviru davčne oprostitve, določene v četrti alinei,
pa tudi ne enakosti le-teh z upravičenci iz ostalih treh alinei
izpodbijane zakonske določbe.
10. Zakonodajalec bo glede na ugotovljeno neskladnost izpodbijane ureditve s 14. členom ustave in s tem hkrati
tudi z načelom pravne države iz 2. člena ustave moral zato,
da se neustavnost predpisa do 31. julija 1997 odpravi, zajeti
s posebnimi predpisi vse obravnavane in morda še kakšne
tretje, skratka vse različne primere z enako stopnjo prizadetosti in potrebe po negi in pomoči drugih, ali pa zakonske
pravice po ZPD ne vezati tudi na obstoj takih posebnih
predpisov, če njihova nepopolnost povzroča očitno neenako
obravnavanje prizadetih in tovrstne podpore očitno enako
potrebnih odraslih in zlasti otrok.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in
sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez
Snoj, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in
dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-183/93-15
Ljubljana, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 7608

4018.
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe B. S. iz L., ki ga zastopa H. J., odvetnik v L., na seji
senata dne 4. novembra 1996
s k l e n i l o:
Ustavna pritožba B. S. zoper dejanja pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve, namestnika temeljnega javnega tožilca in preiskovalnega sodnika z dne 16. 4.
1992 in 17. 4. 1992 se zavrže.
Obrazložitev
A)
1. Pritožnik z ustavno pritožbo, vloženo 11. maja 1992
in dopolnjeno 9. junija 1994, izpodbija posamična dejanja
pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve,
namestnika javnega tožilca in preiskovalnega sodnika. Dejanje pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva naj bi bila izvršeno v času od 16. aprila 1992 od 13.45 ure do 17. aprila 1992
do 1. ure z odvzemom prostosti pritožniku, ne da bi bili pri
tem pritožniku sporočeni razlogi za odvzem prostosti in ne
da bi bil poučen o pravici do molka in pravici do zagovornika ter ne da bi mu bilo sporočeno in omogočeno, da je
pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njegove najbližje. S takšnim ravnanjem naj bi
bil pritožnik dejansko priprt brez odločbe sodišča in ne da bi
bilo to neogibno potrebno za potek kazenskega postopka ali
varnost ljudi. Zaradi tega naj bi bila kršena pritožnikova
pravica do osebne svobode. Ob odvzemu prostosti in zadrževanju v prostorih organov za notranje zadeve naj bi bili
pritožniku preprečeni stiki z zagovornikom, od pritožnika
naj bi se izsiljevale izjave, ki naj bi potrdile kazensko ovadbo zoper pritožnika. Zaradi tega naj bi bila kršena pritožnikova pravica do varstva človekove osebnosti in dostojanstva
ter do pravnih jamstev v kazenskem postopku. Ker je pooblaščena uradna oseba dne 16. aprila 1992 ob 16. uri zahtevala odstranitev pritožnikovega zagovornika, naj bi bili s takšnim ravnanjem kršeni tudi pritožnikova pravica do enake
obravnave v postopku in pravica do obrambe.
2. Po mnenju pritožnika sta z opustitvijo zakonskih
dolžnosti pri navedenem kršenju človekovih pravic sodelovala tudi namestnik temeljnega javnega tožilca in preiskovalni sodnik, ker sta bila obveščena o zatrjevanih kršitvah,
pa nista ukrepala v skladu z določbama četrtega odstavka
151. člena in 195. členom zakona o kazenskem postopku
(Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90 – v
nadaljnjem besedilu: ZKP-77). Pritožnik naj bi bil zaslišan
pred dežurnim preiskovalnim sodnikom ob 2. uri zjutraj po
vseh navedenih kršitvah. Zaslišanje v takšnih razmerah predstavlja po mnenju pritožnika kršitev njegove človekove osebnosti in njegovega dostojanstva ter kršitev pravnih jamstev v
kazenskem postopku.
3. Z navedenim ravnanjem naj bi bile kršene pritožnikove pravice iz 19., 20., 21., 22., 23., 25. in 29. člena ustave.
Pritožnik izpodbija dokončni posamični akt, zoper katerega
naj ne bi imel drugega pravnega sredstva razen ustavne
pritožbe. Meni, da ZKP-77 ne predvideva procesnih možnosti za sankcioniranje opisanih kršitev. Te pa imajo po mne-
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nju pritožnika posledice v ovadbi, ki se sklicuje na vsebino
izjave pritožnika organom za notranje zadeve z dne 16. aprila 1992, torej na protipravno – s kršitvijo ustave pridobljene
dokaze. Pritožnik meni, da mu je bila z navedenim ravnanjem državnih organov v nasprotju z 2. členom in 15. členom ustave kršena tudi pravica do pravnega sredstva, ker
državni organi niso izdali akta v pisni obliki, zoper katerega
bi pritožnik lahko uveljavljal pravno varstvo.
4. Pritožnik predlaga, da ustavno sodišče odpravi izpodbijani akt in odloči, da se zaradi odprave posledic kršitve
iz kazenskega spisa izločijo zapisnik o zaslišanju pritožnika
z dne 17. aprila 1992 ter listine o vseh drugih dokazih in
dejstvih, zbranih na podlagi podatkov, pridobljenih pri tem
zaslišanju, in obvestil, pridobljenih od pritožnika v predkazenskem postopku.
B)
5. Senat ustavnega sodišča je vpogledal spis Temeljnega sodišča v Ljubljani, enote v Ljubljani, št. I Kpr 226/92 in
vpogledal po preiskovalnem sodniku izločeni uradni zaznamek o razgovoru pritožnika s kriminalistom Urada kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve Ljubljana z dne
16. aprila 1992. S poizvedbami pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pa je senat ugotovil, da je bila zoper pritožnika in
soobdolžence vložena obtožnica, glavna obravnava pa v času poizvedb še ni bila razpisana, ker še ni bilo odločeno o
vseh ugovorih zoper obtožnico. Kazenski postopek se vodi
pod opr. št. K 475/95.
6. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija dejanja državnih organov, za katera zatrjuje, da so bila nezakonita in
da so bile z njimi kršene pritožnikove človekove pravice in
temeljne svoboščine. Pritožnik meni, da ima zoper takšna
ravnanja na razpolago le ustavno pritožbo, s katero uveljavlja odpravo posledic zatrjevanih kršitev, ki naj bi se v
kazenskem postopku dosegla z izključitvijo dokazov, pridobljenih z domnevnimi kršitvami. Po določbi šeste alinee
prvega odstavka 160. člena ustave odloča ustavno sodišče
o ustavnih pritožbah zaradi kršitve človekovih pravic in
temeljnih svoboščin s posamičnimi akti. Po tretjem odstavku citiranega člena odloča ustavno sodišče, če zakon ne
določa drugače, o ustavni pritožbi le, če je bilo izčrpano
pravno varstvo. V skladu z navedenima ustavnima določbama zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 –
v nadaljevanju: ZUstS) določa v prvem odstavku 50. člena,
da lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži
pri ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s
posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Pojem “posamični akt”,
ki je uporabljen v šesti alinei prvega odstavka 160. člena
ustave in prvem odstavku 50. člena ZUstS, zajema posamične akte, ne pa tudi dejanj. Tudi iz posameznih določb
ZUstS je vidno, da je ustavna pritožba dovoljena zoper
posamični akt. Po določbi prvega odstavka 51. člena tega
zakona se ustavna pritožba lahko vloži šele, ko so izčrpana
vsa pravna sredstva. Po določbi prvega odstavka 52. člena
ZUstS se ustavna pritožba lahko vloži v 60 dneh od dneva
vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Kopija posamičnega akta je po določbi drugega odstavka 53. člena ZUstS obvezna priloga ustavne pritožbe.
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7. Navedeno pa še ne pomeni, da dejanja ne morejo biti
(posredno) predmet ustavne pritožbe. Pritožnik je vložil
ustavno pritožbo v času, ko je še veljal ZKP-77. Le-ta, kakor
zatrjuje pritožnik, ni izrecno urejal odprave posledic kršitev
človekovih pravic v predkazenskem postopku. Izključitev
dokazov, pridobljenih na podlagi kršitve človekovih pravic,
po tedanji zakonski ureditvi ni bila posebej zapovedana.
Prav za kršitve, ki jih zatrjuje pritožnik, pa je značilno, da so
praviloma storjene z materialnimi akti in da praviloma zahtevajo pred njihovo presojo ugotovitve dejanskih okoliščin
materialnega akta. Ustava določa v prvem odstavku 15. člena, da se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave, in v četrtem odstavku
tega člena, da je zagotovljeno sodno varstvo človekovih
pravic. V drugem odstavku 157. člena ustave pa je določeno,
da odloča v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o zakonitosti posamičnih dejanj, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika. Gre za subsidiarno sodno varstvo za vse
primere poseganja – tudi z materialnimi akti – v ustavne
pravice, za katere sicer zakonodajalec ne predvidi sodnega
varstva. Od uveljavitve zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 – v nadaljnjem besedilu: ZKP), to je od
1. januarja 1995, je takšno sodno varstvo, ko gre za spoštovanje človekovih pravic v predkazenskem postopku, z vidika, ki ga uveljavlja pritožnik, izrecno urejeno. Kazenski
postopek, ki je v teku zoper pritožnika, pa teče že od vložitve
obtožnice po določbah ZKP. Zato ni mogoče zahtevati, da bi
pritožnik za odpravo posledic v kazenskem postopku izčrpal
sodno varstvo po drugem odstavku 157. člena ustave.
8. ZKP določa med temeljnimi načeli kazenskega postopka v drugem odstavku 18. člena, da sodišče ne sme
opreti sodne odločbe na dokaze, ki so pridobljeni s kršitvijo
ustavno določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
kot tudi ne na dokaze, ki so pridobljeni s kršitvijo določb
kazenskega postopka in je zanje v tem zakonu določeno, da
se sodna odločba nanje ne more opreti, ali ki so bili pridobljeni na podlagi takega nedovoljenega dokaza. Kršitev tega
načela predstavlja absolutno bistveno kršitev določb kazenskega postopka (8. točka prvega odstavka 371. člena ZKP).
S tem je ZKP uveljavil pravilo ekskluzije dokazov, pridobljenih s kršitvijo človekovih pravic. To je uzakonitev načela,
ki ga je prvo razvilo ameriško ustavnopravno sodstvo in ga
poimenovalo kot doktrino sadov zastrupljenega drevesa. Torej ne le zastrupljeno drevo – dokaz, pridobljen s kršitvijo
človekovih pravic, tudi sadovi tega drevesa – torej dokazi, ki
so pridobljeni na podlagi takega nedovoljenega dokaza, se v
kazenskem postopku ne morejo uporabiti za dokazovanje, da
je obdolženec storilec kaznivega dejanja in za dokazovanje
njegove krivde. To načelo je v celoti vsebovano že v ustavni
določbi četrtega odstavka 15. člena – pravica do odprave
posledic kršitve človekovih pravic.
9. Preiskava v kazenskem postopku je po veljavni ureditvi namenjena zbiranju dokazov in podatkov, ki so potrebni za odločitev, ali naj se vloži obtožnica (drugi odstavek
167. člena ZKP). Obtožnica pa mora vsebovati predlog dokazov, ki naj se izvedejo na glavni obravnavi, z navedbo
dokazov, s katerimi se ugotavljajo odločilna dejstva, in stališče tožilca do navedb obrambe (5. in 6. točka prvega odstavka 269. člena ZKP). Šele na podlagi vloženega obtožnega akta bo tako praviloma mogoče sklepati o tem, ali tožilec
pregon obdolženca utemeljuje na nedovoljenih dokazih. Še-
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le z glavno obravnavo bo tako praviloma obdolžencu omogočeno, da zahteva razjasnitev dejanskih vprašanj v zvezi z
morebitnimi kršitvami človekovih pravic v predkazenskem
postopku, ki naj bi obrodile nedovoljene dokaze ali dokaze,
pridobljene na njihovi podlagi. Zato bo praviloma šele med
postopkom na glavni obravnavi ali pa celo šele s sodbo
mogoče odločiti o izključitvi dokazov in glede na to tudi o
izidu kazenskega postopka. Kršitve človekovih pravic, storjene z dejanji v predkazenskem postopku, je zato glede na
določbo prvega odstavka 51. člena ZUstS praviloma mogoče
v ustavni pritožbi uveljavljati šele po izčrpanih pravnih sredstvih zoper sodbo v kazenskem postopku.
10. Glede na stališče, ki ga je senat ustavnega sodišča
že zavzel na primer v zadevi Up 34/96 (sklep z dne 19. 6.
1996), je treba dodati, da bi bile zatrjevane kršitve lahko ob
pogojih iz drugega odstavka 51. člena ZUstS obravnavane
tudi ob vložitvi ustavne pritožbe zoper odločitev sodišča ob
preizkusu obtožnega akta. Po določbi drugega odstavka 51.
člena ZUstS lahko ustavno sodišče izjemoma obravnava
ustavno pritožbo pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev,
če pritožnik izkaže očitnost zatrjevane kršitve in če bi z
izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive posledice (nepopravljive posledice lahko pritožnik izkaže zlasti v primeru pripora ipd.). Ustava v 31. členu zagotavlja prepoved ponovnega sojenja o isti stvari tudi za primer
pravnomočne ustavitve kazenskega postopka. Ko senat pristojnega sodišča sklepa o ugovoru zoper obtožnico, mora po
določbi 4. točke prvega odstavka 277. člena ZKP ustaviti
kazenski postopek, če ugotovi, da ni zadosti dokazov, da bi
bil obdolženec utemeljeno sumljiv dejanja, ki je predmet
obtožbe. V okviru tega mora sodišče nedvomno presojati
tudi morebitno zahtevo po izključitvi dokazov, pridobljenih
s kršitvijo človekovih pravic, in o njej odločiti. Sodišče je
vezano na spoštovanje temeljnega načela, določenega v 18.
členu ZKP, in celo če zakonodajalec tega načela ne bi posebej uredil, bi bilo sodišče v vsakem primeru vezano na
določbo prvega in četrtega odstavka 15. člena ustave (125.
člen ustave). Senat pristojnega sodišča ima pri tem po določbi drugega odstavka 276. člena ZKP možnost v okviru reševanja ugovora zoper obtožnico zahtevati tudi dopolnitev
preiskave, če bi bila ta potrebna zaradi razjasnitve dejanskih
okoliščin zatrjevanih kršitev človekovih pravic.
11. Na podlagi navedenega je treba skleniti, da v pritožnikovem primeru niso izčrpana vsa pravna sredstva zoper
zatrjevane kršitve človekovih pravic. Pritožnik lahko zatrjevane kršitve uveljavlja v kazenskem postopku, ki je v teku.
Zato je bilo treba ustavno pritožbo zavreči.
C)
12. Senat ustavnega sodišča je ta sklep sprejel na podlagi druge alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Boštjan M. Zupančič in člana dr. Peter Jambrek in dr. Janez Šinkovec.
Št. Up-6/92-12
Ljubljana, dne 4. novembra 1996.
dr. Boštjan M. Zupančič l. r.
Predsednik senata
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4019.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Občine Zreče, na seji dne 5. decembra
1996
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Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr.
Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M.
Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-13/96
Ljubljana, dne 5. decembra 1996.

o d l o č i l o:
Prvi odstavek 11. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) ni v
neskladju z ustavo.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

Obrazložitev

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1. Predlagateljica Občina Zreče je vložila zahtevo za
oceno ustavnosti točk VI/1 in VI/2 tretjega člena zakona o
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95 – v nadaljevanju:
ZPDF), in za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (v
nadaljevanju: ZODPM) v delu, ki določa, da Ministrstvo za
okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo na prostorsko planiranje, posege v prostor, na graditev objektov ter na
premoženjskopravne zadeve v zvezi z nepremičninami. Iz
zahteve izhaja, da vlagateljica izpodbija navedene zakonske
določbe zato, ker meni, da bi moralo biti izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj v pristojnosti občinskih organov, ne pa v pristojnosti državnih organov.
Zahteva je bila vpisana pod št. U-I-7/96.
2. Državni zbor na zahtevo v določenem roku ni odgovoril.
3. Del zahteve, ki se nanaša na oceno ustavnosti določb
ZPDF, je bil zaradi skupnega obravnavanja in odločanja
pridružen zadevi št. U-I-98/95. Ustavno sodišče je z odločbo
v zadevi U-I-98/95 (Uradni list RS, št. 44/96) razveljavilo
točko VI/1 tretjega člena ZPDF, kolikor se je nanašala na
pripravo lokacijske dokumentacije, v preostalem delu pa
spoznalo navedeno določbo za skladno z ustavo. Glede točke VI/2 tretjega člena ZPDF je prav tako ugotovilo, da je v
skladu z ustavo. Z navedeno odločbo je ustavno sodišče v
celoti odgovorilo na navedbe predlagateljice glede pristojnosti za odločanje o lokacijskih in gradbenih dovoljenjih.
4. Del zahteve Občine Zreče, ki se nanaša na prvi odstavek 11. člena ZODPM, je ustavno sodišče izločilo iz
zadeve št. U-I-7/96 in ga sklenilo obravnavati posebej.
5. ZODPM je organizacijski zakon, ki ureja organizacijo državne uprave ter delitev delovnih področij med ministrstvi in organi ter organizacijami v njihovi sestavi. Ta
zakon ne razmejuje pristojnosti med organi državne uprave
na eni strani in organi lokalne samouprave na drugi strani,
temveč opredeljuje le delovna področja oziroma stvarno pristojnost posameznih ministrstev, organov in organizacij v
sestavi na področju nalog državne uprave. Mnenje vlagateljice, da izpodbijani del prvega odstavka 11. člena ZODPM
razmejuje pristojnost med državno upravo in organi lokalne
samouprave, je zmotno. Izpodbijana določba določa le, katere zadeve državne uprave opravlja Ministrstvo za okolje in
prostor. Razlogi za vložitev zahteve, ki jih navaja vlagateljica, so se nanašali samo na izpodbijane določbe ZPDF, tako
da je zahteva v delu, ki se nanaša na del prvega odstavka 11.
člena ZODPM, neutemeljena.
6. 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 dr.

4020.
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu o volilnem sistemu,
ki je bil 8. decembra 1996
Na podlagi pete alinee 39. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odločba US RS, 38/96 in 43/96 – odločba US RS) je Republiška volilna komisija, na 44. seji dne 12. decembra 1996,
skladno z zakonom o načinu glasovanja in o ugotavljanju
izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni
list RS, št. 57/96), na podlagi zapisnikov o delu okrajnih
volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja objavlja
A) Na referendumu o volilnem sistemu, razpisanim z
odlokom Državnega zbora (Uradni list RS, št. 44/96, 51/96 –
odločba US RS in 53/96), je imelo pravico glasovati:
1. 1.537.459 volivcev, vpisanih v splošne volilne imenike;
2. 70 volivcev, ki so glasovali s potrdili, ker pomotoma
niso bili vpisani v volilni imenik;
3. skupno število volivcev, ki so imeli pravico glasovati: 1.537.529.
B) Na referendumu je glasovalo:
1. 583.310 volivcev, vpisanih v splošne volilne imenike;
2. 70 volivcev, ki so glasovali s potrdili, ker pomotoma
niso bili vpisani v volilni imenik;
3. skupno število volivcev, ki so glasovali: 583.380.
C) Oddanih je bilo 583.297 glasovnic.
D) Neveljavnih glasovnic je bilo: 56.907.
E) Veljavnih glasovnic je bilo: 526.390, od tega 23.974
glasovnic, na katerih je volivec glasoval “proti” pri vseh treh
referendumskih vprašanjih ter 502.416 preostalih veljavnih
glasovnic.
F) Pri posameznih referendumskih vprašanjih je izid
glasovanja naslednji:
a) Referendumsko vprašanje, postavljeno na zahtevo
državnega sveta:
ZA 83.864 oziroma 14,4% od števila oddanih glasovnic
PROTI 237.041
b) Referendumsko vprašanje, postavljeno na zahtevo
43.710 volivk in volivcev:
ZA 259.687 oziroma 44,5% od števila oddanih glasovnic
PROTI 139.384
c) Referendumsko vprašanje, postavljeno na zahtevo
30 poslank in poslancev:
ZA 152.784 oziroma 26,2% od števila oddanih glasovnic
PROTI 207.965

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 75 – 20. XII. 1996

G) Republiška volilna komisija je ugotovila, da volilne
komisije volilnih enot in okrajne volilne komisije pri delu
volilnih odborov niso ugotovile nepravilnosti, ki bi bistveno
vplivale na izid glasovanja.
Št. 1-1/92-96/R
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Predsednica RVK
Marija Ude Marinček l. r.
Člani:
Janez Srebot l. r.
Slobodan Rakočevič l. r.
Peter Juren l. r.
dr. Rafael Cijan l. r.
Rudolf Videtič l. r

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4021.
Na podlagi 20. člena zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) in 9. člena pravilnika o
finančnem poslovanju Gospodarske zbornice Slovenije je
upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije dne 12. 12.
1996 sprejel
SKLEP
o začasnem financiranju Gospodarske zbornice
Slovenije za obdobje januar–april 1997
Do sprejetja finančnega načrta Gospodarske zbornice
Slovenije za leto 1997 člani Gospodarske zbornice Slovenije
za obdobje januar–april 1997 plačujejo akontacije članarine
v skladu s sklepom o stopnji članarine Gospodarski zbornici
Slovenije za leto 1996, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
23/96.
Predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije
mag. Jožko Čuk l. r.

4022.
Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
SKLEP
o dopolnitvi sklepa o vsebini in načinu vodenja
knjige naročil
1. člen
V sklepu o vsebini in načinu vodenja knjige naročil
(Uradni list RS, št. 17/94) se za 5. členom doda nov 5.a člen,
ki se glasi:
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“Pooblaščeni udeleženec mora naročniku pisno potrditi
prejem naročila, spremembo naročila ali preklic naročila, ki
se nanaša na posle posredovanja in upravljanja s finančnim
premoženjem strank. Potrdilo mora pooblaščeni udeleženec
posredovati naročniku najkasneje naslednji delovni dan po
prejemu naročila, spremembe ali preklica naročila.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj
naslednje podatke:
– oznako predmeta potrditve (prejem naročila, spremembe naročila ali preklica naročila),
– ime naročnika,
– ime oziroma oznaka stranke, če se naročilo, preklic
ali sprememba naročila nanaša na upravljanje finančnega
premoženja stranke,
– datum, čas (ura in minuta) in način prejema naročila,
spremembe naročila ali preklica naročila,
– predmet (vrednostni papir) naročila, spremembe naročila ali preklica naročila,
– vrsta naročila (nakupno, prodajno),
– tip naročila glede na ceno,
– količina,
– drugi pogoji za izvršitev naročila,
– ime in podpis odgovorne osebe pri pooblaščenem
udeležencu.
Kopije potrdil iz tega člena se hranijo najmanj 5 let.”
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 47/96
Ljubljana, dne 4. decembra 1996.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Dušan Mramor l. r.

4023.
Na podlagi 41. člena zakona o lukah (Uradni list SRS,
št. 7/77), družba Piloti Koper, pomorska pilotaža d.o.o. Koper določa
TARIFO
za opravljanje pomorske pilotaže na območju
teritorialnega morja in notranjih morskih voda
Republike Slovenije
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta tarifa določa način oblikovanja cen storitev pomorske pilotaže in njihovega obračunavanja uporabnikom storitev pomorske pilotaže.
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OSNOVNA TARIFA (LESTVICA PO BT)
2. člen
Razred

Razpon BT

Tarifa (V USD)

1

0 –2.000

85

2
3

2.001–3.000
3.001–4.000

103
120

4

4.001–5.000

134

5
6

5.001–10.000
10.001–20.000

148
202

7

20.001–30.000

340

8

30.001–50.000

398

9
10

50.001–70.000
70.001–100.000

472
704

11

100.001–150.000

936

12

150.001 à

1.053

3. člen
Ladjam se tarifa obračunava po mednarodni bruto tonaži (BT), kot izhaja iz mednarodnega spričevala o izmeritvi
tonaže (1969) izdanega na podlagi mednarodne konvencije o
izmeritvi ladijske tonaže – London 1969.
Kolikor pa ladje s takim spričevalom ne razpolagajo se
jim tarifa obračuna po BT izračunani po formuli, IMO iz
okrožnice MSC/circ.653 z dne 8. 6. 1994, in sicer:
GT=VE × a
kjer:
VE=L × B × H
L = dolžina v skladu z mednarodnim spričevalom o
tovorni vodni liniji (1966) v metrih*
B = največja širina v metrih*
H = višina ob boku od dna do najvišjega neprekinjenega krova v metrih*
a = f (VE) se določi z linearno interpolacijo v skladu s
spodnjo tabelo
VE
do 400
1.000
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000 in preko

a
0.58
0.43
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28

* v skladu z objavo v registrih ali statutarnih listinah na
ladji.
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4. člen
Za delovni čas ob delovnikih od ponedeljka do vključno petka od 6. do 21. ure se zaračunava osnovna tarifa.
Za delovni čas ob delovnikih od 21. do 6. ure in v
sobotah od 6. do 14. ure se osnovna tarifa poveča za 50%. V
sobotah od 14. do 21. ure se osnovna tarifa poveča za 75%, v
sobotah od 21. ure do ponedeljka do 6. ure se osnovna tarifa
poveča za 100%. Za delo na dan pred prazniki od 21. ure do
24. ure in za delo na dan po praznikih od 24. do 6., kakor tudi
za delo na dneve državnih praznikov, se osnovna tarifa poveča za 150%.
5. člen
Osnovna tarifa se poveča za 20% ladjam, ki:
– prevažajo nevarne snovi uvrščene v 1. razred IMDG
kodeksa,
– prevažajo stisnjene pline, utekočinjene pline in pline
raztopljene pod pritiskom uvrščene v 2. razred IMDG kodeksa, katerih količina presega 25% nosilnosti ladje,
– prevažajo vnetljive tekočine uvrščene v 3. razred
IMDG kodeksa, katerih količina presega 25% nosilnosti ladje,
– prevažajo vnetljive snovi uvrščene v 4. razred IMDG
kodeksa, katerih količina presega 25% nosilnosti ladje,
– so tankerji, ki prevažajo naftne derivate,
– so tankerji, ki prevažajo kemikalije v tekočem ali
plinastem stanju,
– so prazni tankerji brez potrdila “gas free”, ki so pred
tem prevažali nevarne snovi, določene po IMDG kodeksu ter
druge.
6. člen
Če manever zaradi okoliščin, ki niso odvisne od pilota,
traja več kot 3 ure, se tarifa poviša za 25% osnovne tarife za
vsako naslednjo uro.
7. člen
Kolikor se manever ne prične v roku 30 minut od takrat, ko pride pilot na poziv poveljnika oziroma agenta na
ladjo, se ladji zaračunava 50% osnovne tarife. Če pilot ostane na zahtevo poveljnika še naprej na ladji, je ladja dolžna
plačati 25% osnovne tarife za vsake nadaljnje pol ure čakanja preden prične z manevrom.
8. člen
Za pilotiranje ladje brez lastnega pogona ali s krmilnim
mehanizmom v havariji ali brez sidrnih ali priteznih vitel, se
osnovna tarifa poveča za 50%.
9. člen
Premik ladje z obale na obalo ali obračanje ladje ob
obali se šteje za dva manevra.
10. člen
Za ladje z ugrezom preko 16,50 m se osnovna tarifa
poveča za 10%.
11. člen
Tujim vojaškim ladjam, ki zahtevajo pilota, se zaračunava tarifa enako kot za trgovske ladje.
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12. člen
Ladjam posameznega ladjarja, ki v koledarskem trimesečju opravijo več vplovitev se bo obračunavala naslednja
tarifa:
– od 1. do 5.
– od 6. do 15.
– od 16. do 25.
– nad 25.

vplovitev ladje 100% osnovne tarife iz 2. člena
vplovitev ladje 90% osnovne tarife iz 2. člena
vplovitev ladje 85% osnovne tarife iz 2. člena
vplovitev ladje 75% osnovne tarife iz 2. člena

Za uveljavitev tarife iz prejšnjega odstavka mora ladjar
na družbo Piloti nasloviti pisno vlogo najkasneje do odhoda
posamezne ladje iz pristanišča. V vlogi morajo biti podana
dokazila o upravičenosti do te tarife ter dokazilo o tem, da je
ladjar te ladje.
Kolikor ladjar ne poda vloge v skladu z prejšnjim odstavkom se mu zaračuna celotna tarifa iz 2. člena.
Kot začetek koledarskega trimesečja se šteje mesec januar.
Kot eno vplovitev ladje se šteje skupek storitev, ki
zajema en prihod in odhod ladje (z opravljenimi formalnostmi pristaniških oblasti), morebitni premiki izvršeni med prihodom in odhodom, se štejejo kot sestavni del iste vplovitve.
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14. člen
Cene tarife vključujejo tudi uporabo pilotskega čolna.
15. člen
Prometni davek oziroma posebni davek od prometa
izvoznih storitev ni vštet v ceno storitve in se uporabnikom
zaračunava posebej.
16. člen
Po tej tarifi so cene izražene v USD, uporabnikom pa se
zaračunavajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila storitve pomorske pilotaže.
17. člen
Ta tarifa se uporablja od 1. januarja 1997 dalje.
18. člen
Z dnem 1. januarja 1997 preneha veljati tarifa za opravljanje pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in
notranjih morskih voda Republike Slovenije, objavljena v
Uradnem listu RS, št. 45/96 z dne 19. 8. 1996.
Koper, dne 5. decembra 1996.

13. člen
Poveljnik ali v njegovem imenu agent je dolžan najaviti
prihod, premik ali odhod ladje najmanj 2 uri pred pričetkom
predvidenega manevra.

Direktor
pomorske pilotaže
kap. Valentin Valenčič l. r.

OBČINE

BREŽICE
4024.
Na podlagi 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 99/86 in Uradni list
RS, št. 1/91) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 25. seji dne
2. 12. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Brežice
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice (v nadaljnjem besedilu: OSPV) in določi sestava ter naloge sveta.
2. člen
OSPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za
večjo varnost na cesti, za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela in humanejše odnose v prometu ter resno sodeluje
s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

3. člen
OSPV opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje učencev
v cestnem prometu,
– sodeluje in usklajuje delo organov in organizacij, ki
se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi
področji, pomembnimi za varnost prometa,
– razširja prometnovzgojne publikacije in druga gradiva, ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja,
pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,
– organizira razne vzgojno-preventivne akcije,
– razvija in pospešuje aktivnosti šolskih in predšolskih
prometnih dejavnosti,
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah,
– sodeluje z republiškim svetom za PVCP,
– opravlja tudi druge naloge s področja preventive in
vzgoje v cestnem prometu.
4. člen
OSPV šteje sedem članov, katerih mandat traja 4 leta.
Člane OSPV imenuje občinski svet izmed predstavnikov

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 7614

zainteresiranih državnih in lokalnih organov oblasti, zavodov, inštitucij, zvez, organizacij in drugih, ki delajo na področjih pomembnih za varnost prometa.
Poimenski predlog za člane OSPV poda komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. člen
Predsednika in podpredsednika imenuje OSPV izmed
svojih članov, tajnika, ki skrbi za administrativno-tehnične
naloge, pa imenuje župan, izmed delavcev občinske uprave.
6. člen
Način dela OSPV se po potrebi uredi s poslovnikom, ki
ga sprejme OSPV z večino vseh članov.
7. člen
OSPV je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
Občinski svet sprejema letni program dela in potrjuje letna
poročila. Sredstva za izvajanje nalog OSPV se določijo v
vsakoletnem proračunu.
Del sredstev za dejavnost se lahko zagotovi tudi iz
drugih virov.
8. člen
OSPV se pri svojem delu posvetuje z županom Občine
Brežice in predsednikom občinskega sveta.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se začne izvajati 1. 1. 1997.
Št. 403-309/95
Brežice, dne 2. decembra 1996.
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II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vrtec Mavrica Brežice.
Sedež zavoda: Šolska Ulica 5, 8250 Brežice.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Mavrica.
Vrtec posluje na več lokacijah:
– Vrtec Oblaček, Maistrova 4, Brežice,
– Vrtec Sonček, Kregarjeva 7 in 11, Brežice,
– Oddelek v bolnišnici Brežice,
– Varstvene družine.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so
zato podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Krškem na registrskem vložku št.: 1-2208/00 Srg 265/92.
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 v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda

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

4025.
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 57. člena statuta Občine Brežice je Občinski svet
občine Brežice na 25. seji dne 2. 12. 1996 sprejel
ODLOK
o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice
v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice

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: Vrtec Mavrica Brežice.
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, 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 uničevanje določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, s sedežem Cesta prvih
borcev 18 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), preoblikuje na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok, Vzgojnovarstveni zavod Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod
Vrtec Mavrica Brežice.

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.
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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.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem statutu.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javno veljavni program za predšolske
otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z
zakonom.
12. člen
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Organizira tudi vzgojno-varstveno delo za otroke s posebnimi
potrebami, dnevno varstvo otrok v varstvenih družinah, predvsem do 3. leta starosti ter vzgojno delo na pediatričnem
oddelku bolnice v Brežicah.
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-varstvenega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
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1. Svet zavoda
15. 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 se voli izmed delavcev vrtca,
štirje člani izmed strokovnih delavcev ter en član izmed
upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo
starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
16.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 vzgojno-varstvenim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kredita,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča o soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. 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.
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S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.
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 volilno pravico. Volilno
komisijo se imenuje za dobo 4 let.
18. 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 morajo imeti pasivno volilno pravico.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot
jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata dobila isto 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 izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. 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 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 volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.
22. člen
Za 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.
2. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-varstvenem 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,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
24. 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
občine.
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Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja
glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20
dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda
imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
25. 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
26. 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 zbora.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
28. 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 in 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,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskem zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
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4. Svet staršev
30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.
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-varstveni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnovarstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
31. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje
z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju
in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnovarstvenega dela in svetuje.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU
32. 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 nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotovijo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na
slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.
33. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
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uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
34. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
35. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski
vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in 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 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.
36. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali skupine vrtca, ki
niso sestavina vzgojno-varstvenega programa oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerega so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
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VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
38. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
39. 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
40. 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.
41. 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
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela skupščina
občine Brežice, voden pod št. 601-7/91-1, z dne 23. 12. 1991
in objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/92, ki se nanašajo na
vrtec oziroma predšolsko vzgojo.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 23. 3. 1992 in potrjen z
odlokom Občine Brežice št. 013-11/92-1 dne 6. 4. 1992.
43. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
44. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
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opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 24. 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 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 vsaj tri mandate, je lahko
imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne
glede na določbo prvega odstavka 24. člena oziroma drugega odstavka 26. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 24. člena oziroma
drugega odstavka 26. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja manj kot 10 let do pravice do starostne pokojnine ter
je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja
oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega
odstavka 24. člena oziroma drugega odstavka 26. člena tega
odloka.
45. 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.
46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Slovenije.
Št. 602-674/96-2/7
Brežice, dne 2. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

CANKOVA-TIŠINA
4026.
Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/96, 7/70, 7/72, 18/91,
3. in 25. člena zakona o prekrških, 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/93, 57/94 in 14/95)
ter 85. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS,
št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 21. seji
dne 7. 12. 1996 sprejel
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ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Cankova-Tišina
1. člen
V Občini Cankova-Tišina se s tem odlokom predpisujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
– za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih
lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni
avtomati, biljard, igralne karte in podobno);
– za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine
pred poslovnimi in drugimi prostori za opravljanje gostinske, trgovske in promotivne dejavnosti na teh površinah;
– za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov za rastavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev za gostinske namene;
– za uporabo javnih površin za začasne namene (za
stojnice, točilnice, cirkuse in podobne druge namene);
– za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni organ Občine Cankova-Tišina ter za druge reklamne napise,
objave in oglase, pritrjeni ali kako drugače označeni na
javnih mestih in
– za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe.
2. člen
Takse se določijo 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 sprejme občinski svet do konca meseca
decembra za naslednje leto.
3. 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 in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti
pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja, pobira in izterjuje za pravne in fizične osebe Davčni
urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.
Pobiranje takse za enkratne prodaje: sejmi in druge
prodaje, taksni zavezanec taksno obveznost prijavi na občinski upravi Občine Cankova-Tišina in tam plača takso.
4. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v
letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v
katerem je zavezanec Občino Cankova-Tišina obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan Davčnemu uradu Murska Sobota,
izpostava Murska Sobota prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
5. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku,
je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti Občino Cankova-Tišina.
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6. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa
dejstva ter okoliščine, ki so pomembne za določitev višine
komunalne takse.
7. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v
tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača
takse v naprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso
je dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je potrebno takso plačati pred izdajo dovoljenja.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se oprablja po zakonu o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne
osebe.
Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
9. člen
Komunalna taksa je prihodek občine.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Davčni
urad Murska Sobota, izpostava Murska Sobota.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, z
denarno kaznijo 55.000 do 150.000 tolarjev pa pravna oseba
ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim
opravljanjem dejavnosti, če ravna z nasprotju s:
– tretjim odstavkom 4. člena tega odloka;
– 5. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo v znesku od 15.000 SIT do 30.000
SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe
ali posameznik, z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 90.000
SIT pa pravna oseba ali posameznik, če ravna z nasprotju s
6. členom tega odloka.
12. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka
taksne obveznosti, se odmeri po podatkih, ki jih ugotovi
Davčna uprava Republike Slovenije, izpostava Murska Sobota.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1028/96
Tišina, dne 9. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

Št. 75 – 20. XII. 1996

TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1 (igralna sredstva in glasbeni avtomati)
Za uporabo igralnih sredtev v javnih lokalih se plača
letna taksa:
1. Elektronski igralni avtomat
4.000 točk
2. Biljard (navaden ali avtomatski)
3.000 točk
3. Glasbeni avtomati
1.500 točk
4. Druga igralna sredstva
1.500 točk
razen, če ni drugače določeno z zakonom.
Opomba:
Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne
naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
Za uporabo igralnih sredstev v društevnih prostorih se
taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
Opomba:
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v
svojem lokalu igralno sredstvo ne glede na to ali je lastnik
igralnega sredstva ali ne.
Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati ipd.) kot tudi k tem lokalom
pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Tarifna številka 2 (uporaba javnih površin)
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori
ter za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti se plača
taksa po naslednjih kriterijih:
Dnevno od m 2 površine v uporabi se določi število
točk:
a) za gostinstvo, slaščičarstvo
3 točke
b) za trgovino
2 točki
c) glede na opremljenost
nadstrešek, ograja, v tur. sez.
1 točka
č) površina za namene gradbeništva
(adaptacija posl. in stan. prostorov)
– v turistični sezoni
2 točki
– izven sezone
1 točko.
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni postavki.
Opombe:
Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna
površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi prostori in
drugimi objekti.
Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prejšnjega odstavka.
Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine v
nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača pristojno
takso v dvojnem znesku.
Višina komunalne takse v točki se izračuna tako, da se
število točk pod a), b), c) in č) sešteje in dobljeni seštevek
točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v m2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo
točke.
Tarifna številka 3 ( uporaba trgov in drugih javnih
površin)
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje rastav in drugih
zabavnih prireditev za gospodarske namene se plača taksa:
2 točki
– za vsak uporabljeni m2 površine, dnevno
Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
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Opomba:
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve za gostinske namene.
Tarifna številka 4 (uporaba javnega prostora – začasno)
Za uporabo javnega prostora za začasne namen se plača
taksa:
15 točk
– za kioske in stojnice nad 10 m2 /m 2/
10 točk
– za stojnice do 10 m2 /m2/
– za premične gostinske prikolice
200 točk
4 točk
– za cirkus in zabavni park /m2/
– za priložnostna parkirišča, dnevno
50 točk
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine
Cankova-Tišina so oproščeni plačila takse, če so prostori
uporabljeni za dejavnost, ki jo financira proračun.
Taksni zavezanec plača tako pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Opomba:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
Tarifna številka 5 (reklamni napisi, objave, oglasi)
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:
če so trajnega značaja – letno glede na velikost:
Točk
enostransko

– do 0, 5 m2
– od 0,5 m2–2,5 m2
– od 2,5 m2–12 m2

1.500 točk
4.000 točk
10.000 točk

Točk
dvostransko

3.000 točk
8 000 točk
20.000 točk.

Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav, oglasov
ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost, na dan:
Točk
enostransko

– 0, 5 m 2
– od 0,5m2–2,5 m2
– od 2,5 m2–12 m2

4 točke
10 točk
30 točk
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Če se zavezanec ne ravna po določilih iz prejšnjega
odstavka, mu Davčni urad R Slovenije, izpostava Murska
Sobota odmeri letno takso v dvojni višini za tekočo leto.
Tarifna številka 6 (uporaba vitrine)
Za vsako vitrino v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
1.500 točk letno
– do 2 m2
– nad 2 m2
4.000 točk letno.
Opomba:
Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo
Davčnemu uradu RS, izpostava Murska Sobota do 28. februarja v letu sporočiti število in velikost vitrin, sproti pa
vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
Če zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega odstavka, mu Davčni urad RS, izpostava Murska Sobota odmeri
komunalno takso v dvojni višini za tekoče leto.
Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine
Cankova-Tišina, so oproščeni plačila takse po tej tarifni
številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jih finacira
proračun.
Opomba:
Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
Tarifna številka 7 (priložnostna sporočila)
Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokalnih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim
oklicem in podobnimi sredstvi se plača dnevno 500 točk.
Opombe:
Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja
sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.
Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in poravnati pri Davčnem uradu RS, izpostava Murska Sobota
pred pričetkom izvajanja.
Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno uporablja drugi in šesti odstavek tarifne številke 5.
Vrednost točke znaša 10 SIT.

Točk
dvostransko

8 točk
20 točk
60 točk.

Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni 7 točk.
Opomba:
Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za
reklamiranje, objavo oziroma oglase.
Plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije, ko opravljajo dejavnost nekomercialnega
namena (RK, Karitas, občinska PGD in občinska športna
društva).
Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise
firm, ko so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni.
V primeru, da je na poslovni stavbi več označb firm, se taksa
ne plača od ene označbe, nadaljne označbe pa se štejejo kot
reklamni napisi v smislu te tarifne postavke.
Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci) plačajo komunalno takso po tej tarifni postavki v
višini 50 % predpisane komunalne takse.
Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki morajo
Občini Cankova-Tišina do 28. februarja v letu sporočiti število, velikost in vrsto reklamnih napisov, objav in oglasov,
sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za
odmero komunalne takse.

CELJE
4027.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto 1996, ki ga je
Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 3.
decembra 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet mestne občine
Celje na seji dne 3. 12. 1996 sprejel

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 7622

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Mestne občine Celje za leto 1996
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Mestne občine
Celje za leto 1996 in se glasi:
“Skupni prihodki proračuna Mestne občine Celje znašajo 3.502,344.528 SIT in se razporejajo na:
– razporejeni prihodki
3.478,432.220 SIT
– rezerve Mestne občine Celje
17,512.308 SIT
– tekoča proračunska rezerva
6,400.000 SIT
Sestavni del tega odloka je bilanca prihodkov in odhodkov po glavnih virih in namenih porabe ter račun financiranja, ki se objavita sočasno s tem odlokom.
2. člen
Ta, z rebalansom spremenjeni odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40100-0001/96-23
Celje, dne 3. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO GLAVNIH
VIRIH IN NAMENIH PORABE
PRIHODKI
I. Prihodki za zagotovljeno porabo
1.Prihodki,ki se razporejajo med
občino in republiko (dohodnina)
2. Prihodki, ki pripadajo občini
3. Finančna izravnava

Proračun
1.955,437.120

Rebalans
2.357,439.000

1.404,518.483
208,744.000
342,174.637

1.633,556.000
234,896.000
488,987.000

II. Ostala dopolnilna sredstva
III. Skupni prihodki za druge naloge
4. Prihodki za druge naloge
5. Prihodki določeni z drugimi predpisi
6. Prihodki od premoženja
7. Prihodki iz naslova sofinanciranj
A) SKUPAJ VSI JAVNOFINANČNI
PRIHODKI
ODHODKI
1. Sredstva za delo obč. uprave in obč. org.
2. Odhodki za delo na podr. zaščite
3. Subvencije in transferi v gospodarstvu
4. Plačila storitev in dotacij jav. zav.
5. Odhodki investicijskega značaja
6. Sredstva za druge javne potrebe
7. Sredstva rezerv
8. Plačilo obresti od posojil
9. Prenos sredstev na sklade
B) SKUPAJ ODHODKI
C) PRIMANJKLJAJ
D) RAČUN FINANCIRANJA
10. Zadolževanje
11. Odplačilo posojil
12. Neto odplačila
E) SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA
+ ZADOLŽEVANJE
F) SKUPAJ ODHODKI + ODPLAČILA
G) ZMANJŠANJE (POVEČANJE)

1.160,207.655
381,533.922
158,630.571
197,143.162
422,900.000

1.069,712.528
380,600.000
116,530.571
183,998.957
388,583.000

3.115,644.775

3.427,151.528

379,264.810
544,717.800
1.162,797.201
692,557.212
208,244.808
21,938.224
57,370.721
210,000.000
3.276,890.776
161,246.001

381,233.810
10,695.056
666,216.800
1.228,509.274
734,008.708
208,350.402
23,912.308
58,951.121
272,393.000
3.584,270.479
157,118.951

–
102,977.999
–102,977.999

75,193.000
105,347.599
–30,154.599

3.115,644.775
3.379,868.775

3.502,344.528
3.689,618.078

264,224.000

187,273.550
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4028.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o davku od premoženja v Mestni občini Celje
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o davku od premoženja v Mestni občini Celje, ki ga je
Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 3.
decembra 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena in 37. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17.
in 61. člena statuta Mestne občine Celje, je Občinski svet
mestne občine Celje na seji dne 3. 12. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o davku od
premoženja v Mestni občini Celje
1. člen
V odloku o davku od premoženja v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 80/94) se 1. člen spremeni, tako, da se
glasi:
“Zavezancem, ki plačujejo na območju Mestne občine
Celje davek od premoženja iz 156. člena zakona o davkih
občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89, Uradni list RS, št.
48/90, 7/93), se izračunani davek na podlagi 159. in 165.
člena istega zakona, poveča za 100%.”
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 01200/0003/96
Celje, dne 3. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Alojz Oset l. r.

4029.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi odloka o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Šmarjeta
Objavljam odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Šmarjeta, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje
sprejel na seji dne 5. decembra 1996.
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Celje, dne 5. decembra 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 17. člena
statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 5.
12. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
1. člen
Zazidalni načrt Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87,
2/88 in Uradni list RS, št. 39/94 in 49/95) se spremeni in
dopolni po projektu RC – Planiranje, d.o.o. Celje, št. 519/95.
2. člen
Na koncu 3. člena odloka o ZN Šmarjeta (Uradni list
SRS, št. 29/87) se doda nova alinea:
– gradnja poslovno-stanovanjskega objekta za prodajo
avtomobilov in skladišče rezervnih delov na zemljišču parc.
št. 129 in 130/2 k. o. Sp. Hudinja.
3. člen
Na koncu 4. člena se pogojem za urbanistično oblikovanje območja in za arhitektonsko oblikovanje doda nov
odstavek
(h) za zazidavo poslovno-stanovanjskih objektov za
nehrupno dejavnost,
– poslovno-stanovanjski objekt za prodajo avtomobilov in skladišče rezervnih delov tlorisnih dimenzij 40 x 14 m
s pritličjem in nadstropjem oziroma pritličjem in izzidanim
podstrešjem,
– streha dvokapnica v naklonu 30° in temno kritino,
– členitev fasade objektov do linije maksimalnega gabarita.
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6. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-112/94
Celje, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

4030.
Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradi list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
SKLEP
o objavi sprememb in dopolnitev poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje
Objavljam spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje, ki jih je Občinski svet
mestne občine Celje sprejel na seji dne 5. decembra 1996.
Celje, dne 5. decembra 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

4. člen
Na koncu 5. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
(13) za prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo za poslovno-stanovanjski objekt za prodajo avtomobilov in skladišče rezervnih delov:
– izvedba priključkov na servisno cesto in Levčevo
ulico,
– komunalni in energetski priključki morajo biti izvedeni v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– obvezno upoštevanje 30 m odmika od magistralnega
plinovoda.

Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 17.
člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95)
na seji dne 5. decembra 1996 sprejel

5. člen
Na koncu drugega odstavka 8. člena se doda naslednji
tekst:
Pri gabaritih in namembnosti poslovno-stanovanjskega
objekta za prodajo avtomobilov ter skladišče rezervnih delov so pri gabaritih in namembnostih objekta dopustne tolerance, ki pa ne smejo poslabševati bivalnih pogojev stanovalcev v soseski in posegati v varovalne koridorje komunalne
in energetske infrastrukture.

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 66/95, 1/96 in 46/96) se 8. člen spremeni,
tako da se glasi:
“Svetniki imajo za svoje delo v svetu in organih sveta
pravico do denarnega nadomestila.
Denarno nadomestilo za delo v organih sveta prejmejo
tudi člani teh organov, ki niso svetniki.”

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje
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2. člen
Ta sprememba oziroma dopolnitev poslovnika začne
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 012200-5/95
Celje, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

GORNJA RADGONA
4031.
Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 40/95) in 52. člena statuta
Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95)
RAZPISUJEM
volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine
Gornja Radgona
1. Volitve v KS Negova, Stogovci, Sp. Ivanjci, bodo v
nedeljo, dne 23. februarja 1997
– v KS Stogovci se v 1. volilni enoti voli en član sveta,
– v KS Negova se v 2. volilni enoti voli en član,
– v KS Sp. Ivanjci se v 1. volilni enoti voli en član sveta
ter v 3. volilni enoti voli en član sveta.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 22. december 1996.
3. Volitve v svete krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih
skupnosti.
Št. 1415/96
Gornja Radgona, dne 9. decembra 1996.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
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1. člen
Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje
adaptacije kulturnega spomenika in izgradnjo prireditvenega
prostora v Mali Ilovi gori (Uradni list RS, št. 78/94, v nadaljevanju: sklep) se podaljša za leto 1996.
2. člen
Dopolni se 3. člen sklepa tako da se doda stavek: Tretji
del obveznosti zapade v plačilo do 31. 12. 1996.
3. člen
Posebni samoprispevek plačajo občani, ki so navedeni
v naslednjem seznamu:
Priimek in ime

Bivališče

Obveznost v DEM
do 31. 12. 1996

Cimerman Slavka
Cimerman Tone
Culjkar Anton in Ana
Godec Franc in Frančiška
Godec Marko
Jamnik Alojz in Renata
Jamnik Janez in Damijana
Kastelic Anton in Ana
Kastelic Janez
Pajk Janez
Pečjak Slavko
Perko Štefan
Strah Ivana
Tomšič Tadej in Olga

Mala Ilova gora 6
Mala Ilova gora 6
Mala Ilova gora 1
Mala Ilova gora 5
Mala Ilova gora 5
Mala Ilova gora 14
Mala Ilova gora 10
Mala Ilova gora 7
Mala Ilova gora 24
Mala Ilova gora 4
Mala Ilova gora 19
Mala Ilova gora 8
Mala Ilova gora 2
Mala Ilova gora 17

100
200
200
200
200
7.000
7.000
200
200
500
100
200
100
200

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati od dneva objave.
Predsednik
Sveta KS Ilova gora
Jože Anžič l. r.

IDRIJA
4033.
Občinska volilna komisija Idrija na podlagi 90. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94 in 70/95) in na podlagi zapisnika volilne komisije
Krajevne skupnosti Spodnja Idrija daje
POROČILO
o izidu volitev članov Sveta krajevne skupnosti
Spodnja Idrija

GROSUPLJE
4032.
Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in
Uradni list RS, št. 8/90), 3. člena zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta KS Ilova gora je dne
22. 11. 1996 sprejel
SKLEP
o podaljšanju sklepa o uvedbi posebnega prispevka
za financiranje adaptacije kulturnega spomenika
in izgradnjo prireditvenega prostora v Mali Ilovi gori

I
V volilni enoti II Pustota in Grič se je volitev skupaj
udeležilo 92 volilcev od skupno 212 v volilne imenike vpisanih volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila 43,4%.
II
Za člana Sveta KS Spodnja Idrija je bil izvoljen: Marko
Skvarča, Spodnja Idrija, Pustota 32.
Predsednik
Občinske volilne komisije Idrija
Andrej Rozman l. r.
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na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Antona Medveda (v nadaljevanju: vrtec).

4034.
Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 17. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95), je Občinski svet občine
Kamnik na 20. seji dne 27. 11. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Kamnik za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 1996
(Uradni list RS, št. 27/96) se prvi odstavek 1. člena spremeni
tako, da se glasi:
“Skupni prihodki proračuna Občine Kamnik za leto
1996 so predvideni v višini 1.812,157.000 SIT in se razporedijo na odhodke za:
– tekoči del proračuna
966.231.089 SIT.”
– investicijski del proračuna
396.226.480 SIT.”
– sklade proračuna
449.699.431 SIT.”
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V rezervni sklad Občine Kamnik se izloča 0,5 % doseženih izvirnih prihodkov proračuna, kar bo predvidoma znašalo 5.424.485 SIT.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 40301-196/96
Kamnik, dne 27. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

4035.

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Vrtec posluje pod imenom: Vzgojno-varstveni zavod
Anton Medved Kamnik, skrajšano ime VVZ Antona Medveda.
Sedež vrtca: Novi trg 26/b, Kamnik.
V sestavo vrtca sodijo naslednje enote:
1. Nova Duplica – Pestrna, Groharjeva 1;
2. Bakovnik – Tinkara, Klavčičeva 1;
3. Centrala – Rožle, Novi trg 26/b;
4. Komenda – Mehurčki, Glavarjeva 3;
5. Nevlje – Cepetavček; Nevlje 18;
6. Zaprice – Marjetica, Ljubljanska 3/a;
7. Stranje – Kekec, Zg. Stranje 22;
8. Svilanit – Mojca, Matije Blejca 14;
9. Stara Duplica – Pedenjped, Jakopičeva 27;
10. Šmarca – Sonček, Trg padlih borcev.
3. člen
V okviru vrtca so lahko organizirane tudi naslednje
strokovne službe:
– svetovalna služba;
– računovodstvo;
– tajništvo in
– tehnična služba.
4. člen
Vrtec je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so
v pravnem prometu.
Vrtec je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
5. člen
Vrtec je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču
v Ljubljani, pod reg. št. Srg 229/0.

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 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 20. seji dne
27. 11. 1996 sprejel

6. člen
Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva
predšolskih otrok – vzgojno-varstvenega zavoda
Antona Medveda Kamnik

7. člen
Vrtec ima pečat okrogle oblike premera 35 mm, v njegovi sredini je grb Republike Slovenije, na obodu pa je
izpisano: Republika Slovenija, Vzgojno-varstveni zavod Antona Medveda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja vrtec 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 drugega odstavka tega člena uporablja vrtec za
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg
24, Kamnik (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanavlja

2. Pečat vrtca
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8. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec vrtca, ki ga za nadomeščanje pooblasti
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec vrtca
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
10. člen
Za vrtec 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 ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi
ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce vrtca, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za vrtec v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja po vzgoji in varstvu
predšolskih otrok
11. člen
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebo po vzgoji in varstvu predšolskih otrok, na območju celotne Občine
Kamnik.
Matična enota je enota Rožle v Novem trgu. V matični
enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike
vzgojne dejavnosti otrok za celoten vrtec.
12. člen
Vrtec lahko v soglasju z ustanoviteljem organizira nove
enote vrtca.
III. DEJAVNOST VRTCA
13. člen
Vrtec opravlja javno veljaven program za predšolske
otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z
zakonom.
Dejavnost vrtca je M/80.101.
Dejavnost vrtca je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
IV. ORGANI VRTCA
14. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca;
– ravnatelj;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Vrtec ima lahko tudi druge organe. Delovno področje,
sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili
vrtca.
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15. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki
staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja;
– pet predstavnikov delavcev vrtca;
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po
postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Mandat članov sveta je 4 leta.
16. člen
Svet vrtca ima poleg pristojnosti določenih z zakonom
še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične obračune vrtca;
– predlaga ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov v svet vrtca;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– odloča o najemanju kreditov;
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti določene
naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
17. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu vrtca.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot vrtca). 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.
18. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta vrtca imajo
najmanj trije delavci vrtca z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, 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 vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidate za predstavnike
delavcev v svetu vrtca predlagajo po enotah vrtca.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
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delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli
izmed kandidatov posamezne enote in izmed kandidatov
upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se
tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov (iz
posamezne enote ali izmed upravno administrativnih in tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca z aktivno volilno pravico.
Vrtec lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih
vrtca.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca, kot
je predstavnikov delavcev v svetu vrtca iz posameznih enot
in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni
so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata iz iste enote dobila enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
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 vrtca
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca 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 vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je
za odpoklic glasovalo večina delavcev vrtca, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
vrtca 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 o sodelovanju delavcev
v upravljanju.
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– pripravlja program razvoja vrtca;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in njihovih
staršev;
– vodi delo vzgojiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojnem 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 vrtca s starši;
– obvešča starše o delu vrtca in o vseh pomembnih
spremembah;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in organizacijskega vodja;
– skrbi za sodelovanje vrtca z zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
24. člen
Ravnatelja imenuje svet vrtca po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
26. člen
Pomočnik ravnatelja opravlja svoje delo v skladu z
normativi in standardi po aktu o sistemizaciji delovnih mest.
2. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi zavoda so:
– vzgojiteljski zbor vrtca;
– strokovni aktiv vzgojiteljev;
– drugi z zakonom določeni organi.
28. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov vrtca se
neposredno uporabljajo zakonske določbe.

1. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj,
ki organizira, vodi delo in poslovanje vrtca ter vrtec zastopa
in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca;

V. ZAPOSLENI V VRTCU
29. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi delavci, ki z njimi sodelujejo pri
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izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (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.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, po tem, 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.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO VRTCA
30. člen
Vrtec pridobiva sredstva iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– plačil staršev,
– donacij ter drugih virov.
31. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo vrtca. Ustanovitelj zagotavlja vrtcu sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi ter sredstva in premoženje enot,
ki so sestavni del vrtca.
Vrtec opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do
uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.
32. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, v skladu z bilanco in spremembami
stanja.
Vrtec je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
33. člen
Vrtec nastopa v pravnem prometu, povezanem z dejavnostjo za katero je ustanovljen, samostojno.
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pri opravljanju vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni
za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi
predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet vrtca določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih vrtcu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga organizacija.

VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOST VRTCA
36. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja vrtec.
IX. NADZOR
37. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva v
vrtcu izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela vrtca iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena izvajajo druge institucije, določene z zakonom.
X. SPLOŠNI AKTI VRTCA
38. člen
Vrtec 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 vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
39. člen
Splošne akte vrtca sprejema svet vrtca in ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
vrtca se določi s pravili vrtca.

VII. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

40. člen
Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v
roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega akta.

Delo vrtca je javno.
Javnost dela se zagotavlja s tem, da so seje sveta vrtca
javne in s sporočili staršem, novinarjem ter drugim predstavnikom javnosti.
O delu vrtca obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.
35. člen
Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo

41. člen
Javni vzgojno-varstveni zavod Antona Medveda je
pravni naslednik, z odločbo LO Mestne občine Kamnik, št.
405, dne 30. 3. 1953, ustanovljenega otroškega vrtca, ki je
vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču v Ljubljani,
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na registrskem vložku št. SRG 229/0 in prevzame vse pravice in obveznosti tega vrtca.

III. ZLATO, SREBRNO, BRONASTO IN SPOMINSKO
PRIZNANJE

42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 52/92).

4. člen
Zlato priznanje se podeljuje posameznikom, podjetjem,
zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so
pomembni za razvoj in ugled Občine Kamnik.

43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02101-65/96 (1361/96-4)
Kamnik, dne 27. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

4036.
Na podlagi 9. in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 20.
seji dne 27. 11. 1996 sprejel
ODLOK
o priznanjih Občine Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in
način podeljevanja priznanj Občine Kamnik ter njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj.
Priznanja Občine Kamnik se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k
razvoju in ugledu Občine Kamnik in Republike Slovenije.
2. člen
Priznanja Občine Kamnik so:
– naziv častni občan Občine Kamnik,
– zlato priznanje Občine Kamnik,
– srebrno priznanje Občine Kamnik,
– bronasto priznanje Občine Kamnik,
– spominsko priznanje Občine Kamnik.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
3. člen
Naziv častni občan Občine Kamnik se podeli posamezniku za njegov izjemni prispevek na področju gospodarstva,
znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in
promocijo Občine Kamnik.
Listina o podelitvi naziva častni občan Občine Kamnik
je umetniško oblikovana in vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Naziv častni občan lahko dobi tudi tuji državljan.

5. člen
Srebrno priznanje se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za
zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo
za nadaljnje ustvarjalno delo.
6. člen
Bronasto priznanje se podeljuje podjetjem, zavodom,
organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
7. člen
Spominsko priznanje Občine Kamnik se podeljuje vidnim znanstvenim, kulturnim, športnim in drugim javnim delavcem, ki obiščejo Kamnik.
8. člen
Vsa priznanja Občine Kamnik so umetniško oblikovana listina z lesorezom Malega gradu v sredini. Priznanja se
na zunaj ločijo po barvah:
– listina o podelitvi naziva častni občan je modre barve,
kakršna je kamniška zastava,
– zlato priznanje je zlate barve,
– srebrno priznanje je srebrne barve,
– bronasto priznanje je bronaste barve,
– spominsko priznanje je zelene barve.
Ob vseh priznanjih se podeli tudi posebna listina, ki
vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpišeta predsednik
občinskega sveta na levi strani in župan Občine Kamnik na
desni strani. Tudi priznanja podpišeta oba.

IV. POSTOPEK PODELJEVANJA
9. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Kamnik lahko
podajo: posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge
organizacije in skupnosti, društva ter organi lokalne skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.
10. člen
Priznanja Občine Kamnik se praviloma podeljujejo na
podlagi razpisa, ki ga objavi komisija za volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja (v nadaljevanju: komisija). Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj, ki jih na podlagi tega
odloka izdela komisija,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta.
Sklep o podelitvi priznanj sprejme občinski svet.
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11. člen
Če se priznanje predlaga za izredno požrtvovalnost,
hrabrost ali človekoljubje, se podeli brez razpisa, takoj ko je
mogoče.
12. člen
Brez javnega razpisa se priznanje po prejšnjem odstavku podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu, krajevni skupnosti ali drugi pravni osebi.
13. člen
V enem letu se lahko podeli največ tri priznanja, v
izjemnih primerih tudi več. Enako priznanje se lahko podeli
samo enkrat.
14. člen
Priznanja Občine Kamnik izroča praviloma župan na
slavnostni seji Občinskega sveta občine Kamnik ob praznovanju občinskega praznika. Priznanja iz 11. člena tega odloka se praviloma podelijo ob prvi možni slovesnosti. Obrazložitev prebere predsednik komisije.
15. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Kamnik vodi
urad občinskega sveta.
16. člen
Sredstva za podeljevanje priznanj Občine Kamnik se
zagotovijo v občinskem proračunu.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Priznanja, podeljena po dosedanjih predpisih, ostanejo
v veljavi in se uvedejo v evidenco, skladno s 15. členom tega
odloka.
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 32/91 in 4/92).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KOMEN
4037.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organiziranju
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) je Občinski svet občine Komen na podlagi 16. člena
statuta Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/96 in Uradni list RS, št. 14/96) na seji dne 4. decembra 1996 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi Osnovne šole Antona Šibelja–Stjenka
Komen
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen je Občine
Komen s sedežem v Komnu 86.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Osnovna šola Antona ŠibeljaStjenka Komen.
Skrajšano ime: OŠ Komen.
Sedež: Komen 6l A.
3. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem
soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
4. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje vasi:
Brestovica pri Komnu, Brje pri Komnu, Coljava, Divči, Gabrovica pri Komnu, Gorjansko, Ivanji grad, Klanec pri Komnu, Komen, Mali dol, Nadrožica, Preserje pri Komnu, Rubije, Sveto, Šibelji, Škofi, Škrbina, Tomačevica, Vale, Volčji
grad in Zagrajec.
5. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za obveznosti s
sredstvi, s katerim razpolaga.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije,
na obodu pa izpisano ime zavoda, Osnovna šola Antona
Šibelja-Stjenka Komen.
Pečat premera 35 mm uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih
pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in njihovim staršem.
Pečat premera 20 mm uporablja zavod za žigosanje
predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi pečatov in določi delavce, ki so zanje odgovorni.
II. ORGANIZIRANOST ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja javno službo na področju.
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
M/80.422 Drugo izobraževanje;
M/55.51 Storitve menz;
K/75.60 Druge računalniške dejavnosti.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti brez
soglasja ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
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– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Pristojnosti organov so določene z zakonom o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96 in 23/96).
9. člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja;
– pet predstavnikov delavcev osnovne šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Komen.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
Mandat predstanikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok v zavodu.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski zbor,
reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Izvoljeni
so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so
volili.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev
v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov na more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega
člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon
še:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
– sprejme program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah.
11. člen
Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo zavoda in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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12. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.
Če učiteljski zbor ali ustanovitelj ne podata mnenja v
roku 20 dni od dneva, ko so bile zanj zaprošene, lahko svet
zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
13. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj, zavodu
nepremičnine in opremo, s katero je upravljal in jo uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka.
Zavod izkazuje opremo in nepremičnine v bilanci stanja za
zadnje leto poslovanja, ki je sestavni del tega odloka.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem iz prejšnjega
odstavka kot dober gospodar in ne more ga odtujiti brez
soglasja ustanovitelja.
14. člen
Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda in v skladu z zakonom s posebnim sklepom določi, za katere druge
dejavnosti se lahko uporabljajo prostori in naprave zavoda.
V sklepu določi tudi pogoje in način uporabe prostorov
in naprav.
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in proračuna občine v skladu z veljavno zakonodajo, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, 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 opravljanem 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.
V. ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI ZAVODA
IN USTANOVITELJA
16. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno in odgovarja za
svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 15. členom tega akta.
17. člen
Kadar zavod v skladu z zakonom ali s tem odlokom
zaprosi ustanovitelja za izdajo soglasja, mora ustanovitelj
odločiti v roku 60 dni od vložitve zahtevka. Če ne odloči se
šteje, da je soglasje izdal.
VI. DELOVANJE ZAVODA
18. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
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Starši, novinarji in drugi predstavniki ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter
vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, ko
je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.
VII. POSLOVNA TAJNOST
19. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju osnovnošolske izobraževalne dejavnosti in
so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma osnovni
šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
20. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok uredi
svojo notranjo organizacijo s pravili. Pravila sprejme svet
zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta šole v skladu s tem odlokom.
22. člen
Po uveljavitvi tega odloka ravnatelj zavoda nadaljuje z
delom do izteka sedaj veljavnega mandata.
23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok, ki ga
je sprejela skupščina Občine Sežana, z dne 20. februarja
1992.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 276-18/96
Komen, dne 4. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
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4038.
Na podlagi l. člena začasnega sklepa o razvrstitvi občin v
skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v
posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95), 3. člena zakona o
funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90,
18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in 16. člena statuta Občine Komen
(Uradne objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96)
je Občinski svet občine Komen na seji dne 4. decembra 1996
sprejel
PRAVILNIK
o plačah ter povračilih stroškov za poklicno
in nepoklicno opravljanje funkcij v organih
Občine Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plača, nadomestila in povračila stroškov občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo
poklicno in nepoklicno ter za zunanje člane delovnih teles občinskega sveta ter člane nadzornega odbora, ki se skladno z
zakonom ne štejejo za funkcionarje.
2. člen
Funkcionarji občine so: župan, podžupan, predsednik, podpredsednik in člani občinskega sveta ter tajnik občinske uprave.
Funkcionarji opravljajo svojo funkcijo praviloma nepoklicno, razen tajnika občinske uprave, ki opravlja funkcijo poklicno.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo poklicno, ima pravico do
plače, določene za funkcijo, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače za čas odsotnosti z dela ter do povračila
stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.
Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo, se plača 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.
Funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno ima pravico
do:
– nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka,
– dela plače za opravljanje funkcije v sorazmerju z obsegom opravljenega dela, za katerega funkcionar ni prejel nadomestila plače in znaša največ 33% plače, ki bi pripadal funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas –
nagrada,
– povračila stroškov (prevozni in drugi).
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
4. člen
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun
plač in količnikov v skladu z zakonom.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni
razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti. Del plače za delovno uspešnost ne pripada funkcionarju, ki prejema funkcijski dodatek.
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5. člen
Količnik za določitev osnovne plače v Občini Komen
znaša 6,5. Za posamezne funkcije so določeni naslednji najvišji
koeficienti za določitev plače:
– župan
6,5
– predsednik občinskega sveta
5,8
– podžupan
5,5
– podpredsednik občinskega sveta
4,5
– člani, ki so obenem predsedniki
delovnih teles občinskega sveta
4,5
– člani občinskega sveta
4,2
Količnik za določitev osnovne plače tajnika občinske uprave, ki poklicno opravlja to funkcijo, znaša 5,2.

organizacija, organ ali delodajalec, kjer je funkcionar v delovnem razmerju in sicer tako, da predloži zahtevek za povračilo
izgubljene plače pristojnemu organu občine.

6. člen
Funkcionarju, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada
del plače – nagrada za opravljanje funkcije v sorazmerju z
obsegom opravljenega dela, za katerega funkcionar ni prejel
nadomestila plače, in sicer:
– župan: 33% plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas v sorazmerju s
količnikom,
– predsednik občinskega sveta: 25% plače, ki bi pripadala
funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni
čas v sorazmerju s količnikom,
– podžupan, podpredsednik občinskega sveta in člani občinskega sveta, ki so obenem predsedniki delovnih teles: 20%
plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas v sorazmerju s količnikom,
– člani občinskega sveta: 13% plače, ki bi pripadala funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas v
sorazmerju s količnikom.
Županu in podžupanu pripada tudi del plače za delovno
uspešnost. Delovno uspešnost župana in podžupana določa občinski svet s sklepom vsake tri mesece. Višina uspešnosti se
določa v višini do 50% osnovne plače mesečno.
Predsedniku delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta
ter predsedniku nadzornega odbora pripada za opravljanje posamezne funkcije del plače (nagrada) v neto znesku 4.500 SIT
mesečno. Zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta
in članom nadzornega odbora pa pripada za opravljanje posamezne funkcije del plače (nagrada) v neto znesku 3.000 SIT
mesečno.

IV. DRUGE PRAVICE

7. člen
Tajniku občinske uprave, ki poklicno opravlja funkcijo
pripada del plače za delovno uspešnost v višini 50% osnovne
plače. O delovni uspešnosti tajnika odloča župan.
8. člen
Del plače – nagrada se določi funkcionarju v pavšalnem
znesku.
Nepoklicni funkcionar je upravičen do dela plače – nagrade le v primeru, če se občinski svet, delovno telo ali drugi stalni
organ katerega član je, sestane vsaj enkrat mesečno in je funkcionar na seji prisoten.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za predsednika in
člane nadzornega odbora ter za zunanje člane delovnih teles
občinskega sveta.
Evidenco o obsegu opravljenega dela nepoklicnih funkcionarjev vodi občinska uprava.
9. člen
Nepoklicni funkcionar prejema del plače določene za funkcijo in prejemke, določene v tretjem členu tega pravilnika,
razen nadomestila plače, v organu v katerem opravlja funkcijo.
10. člen
Nadomestilo plače izplača za čas, ko zaradi dela pri organih občine izgubi plačo ne delovnem mestu, podjetje, druga

11. člen
Funkcionarju, ki kot samostojni podjetnik in podjetnik v
družbi opravlja dejavnost, se na njegovo zahtevo izplača nadomestilo izgubljenega zaslužka.
Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova, od
katere funkcionar plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

12. člen
Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih
prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Za funkcionarje se uporabljajo zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki jih z uredbo določi Vlada Republike Slovenije.
13. člen
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na
službeni poti, dnevnic za službena potovanja in stroškov prenočevanja na službeni poti.
Do povračila stroškov iz predhodnega odstavka so upravičeni tudi predsednik in člani nadzornega odbora ter zunanji
člani delovnih teles občinskega sveta.
14. člen
Pravice iz 14. člena lahko funkcionar uveljavlja le na
podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki
ga izda župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občinske
uprave.
Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda potni nalog predsednik občinskega sveta ali tajnik občinske uprave.
15. člen
Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo pripadajo po
prenehanju funkcije pravice določene z zakonom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Prejemki določeni na način, ki ga določa ta pravilnik se
obračunavajo od 1. 1. 1996 dalje oziroma od dneva izvolitve ali
imenovanja.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
začasni pravilnik o plačah, nadomestilih in povračilih stroškov
občinskim funkcionarjem, članom občinskih delovnih teles in
nadzornega odbora, št. 145/OS-95 z dne 16. 11. 1995.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1997 dalje.
Št. 277/18-96
Komen, dne 4. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
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KRANJ
4039.
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 8. 12. 1996
V svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj so
bili izvoljeni naslednji kandidati:
Krajevna skupnost Žabnica:
Zap.
št.

Priimek in ime

Rojen

Stanujoč

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

Orešnik Irena
Šifrer Tomaž
Hafner Franc
Šifrer Boštjan
Maček Janez
Hafner Vinko
Cof Iztok

18. 9. 1960
26. 9. 1954
31. 1. 1934
24. 1. 1969
30. 6. 1941
26. 4. 1952
24. 10. 1963

Šutna 94
Žabnica 19
Šutna 38
Žabnica 41
Šutna 98
Žabnica 14
Šutna 11

Glasov

252
204
202
181
179
157
155

Št. 181/96
Kranj, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Kranj
Alojz Marolt l. r.

KRŠKO
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3. člen
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje gostov na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne
in fizične osebe) so dolžne predložiti mesečno poročilo o
plačani krajevni turistični taksi tudi Občini Krško, in sicer
najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, mesec in
leto, na katerega se poročilo nanaša, število prenočitev, število domačih in tujih gostov, število gostov, ki jim po zakonu ni potrebno plačevati turistične takse, število gostov, ki
po zakonu plačajo 50% takso in znesek obračunane krajevne
turistične takse.
Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati
vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da
gostov ni bilo na prenočevanju.
4. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor predvideva zakon o
turistični taksi, opravlja nadzor tudi pristojna občinska služba za nadzor v skladu s pooblastili. Le-ta na podlagi oddanega poročila o obračunani krajevni turistični taksi izvede nadzor pravilno obračunane in odvedene krajevne turistične takse
po knjigi domačih in tujih gostov. Pravna oseba in fizična
oseba je dolžna izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti
knjige na vpogled.
5. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali fizična oseba, ki stori prekršek, če do
10. dne v mesecu za pretekli mesec Občini Krško ne poda
poročila ali poda pomanjkljivo poročilo o plačani krajevni
turistični taksi (3. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali fizična oseba, ki ne omogočita opravljanja
nadzora nadzorni službi na osnovi njenih pooblastil
(4. člen).

4040.
Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odločba US RS), druge točke 7. člena zakona o turistični
taksi (Uradni list RS, št. 18/91) ter 16. in 79. člena statuta
občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 22. seji dne 12. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Krško
1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne turistične
takse v Občini Krško, način poročanja ter dodaten nadzor.
2. člen
Krajevna turistična taksa v Občini Krško znaša 10 točk
in je enotna za domače in tuje goste na vseh območjih občine
ne glede na sezono.
Višina krajevne turistične takse se izračuna tako, da se
število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke
določa Vlada Republike Slovenije.
Krajevno turistično takso plača gost skupaj s prenočitveno takso ob plačilu storitev.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
določitvi višine krajevne takse v Občini Krško z dne 14. 6.
1991 (Uradni list RS, št. 2/91-I).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne v
naslednjem mesecu.
Št. 417-1/96-1/18
Krško, dne 12. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

4041.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –
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odločba US RS), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in 26/90) ter 16. in 79. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine
Krško na seji dne 12. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so določeni prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Krško. Določila tega odloka veljajo
za območja za katera je na podlagi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/94) predvidena izdelava prostorskih
ureditvenih pogojev za Občino Krško.
2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo besedilo odloka
soglasja in grafične priloge, ki so sestavni del sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/94) – 66 kart v M 1:5000 – TTN
in TKN.
II. MEJA OBMOČJA PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV
3. člen
Meja območja prostorskih ureditvenih pogojev je za
celotno območje Občine Krško, razen za območja za katera
so že sprejeti prostorsko izvedbeni akti, zazidalni načrti sprejeti po zakonu o urbanističnem planiranju, za območja za
katera je že določena izdelava prostorsko izvedbenega načrta
in za območja za katera bo izdelava PIA določena glede na
stopnjo zahtevnosti prostorske problematike posega v prostor, ki ga določi župan na podlagi mnenja komisije za
urejanje prostora in varstvo okolja.
III. SPLOŠNI POGOJI
4. člen
V ureditvenih območjih naselij, ki so grafično prikazana v TTN M 1:5000 je dovoljena:
– novogradnja stanovanjskih hiš,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov v prostore za razvoj gospodarskih dejavnosti ali v stanovanjske
prostore,
– gradnja gospodarskih objektov za razvoj kmetijske
dejavnosti. Izjemna je možna gradnja izven tega območja ob
pogoju, da je gospodarsko dvorišče kmetije tik ob robu
naselja,
– gradnja pomožnih objektov, po določilih odloka. O
določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list SRS, št. 9/97 in Uradni list RS, št. 62/95),
– gradnja javnih objektov lokalnega pomena,
– gradnja nadomestnih objektov s funkcijo, ki jo objekt
ima,
– gradnja objektov za opravljanje gospodarskih dejavnosti oziroma dejavnosti, katerih tehnologija ne zahteva do-
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datnih ukrepov in pogojev za ekološko ravnovesje v naravi
ali krajinskih značilnosti naselja in ne bo negativnih vplivov
na funkcijo naselja,
– adaptacija, vzdrževalna dela na objektih in napravah,
rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objektov,
– ureditev površin za šport in rekreacijo,
– rekonstrukcija in sanacija prometnega omrežja.
5. člen
V območjih, ki so izven določenih mej ureditvenega
območja naselja (razpršena gradnja) je dovoljena:
– gradnja nadomestnih objektov s funkcijo, ki jo objekt
ima, v sklopu gospodarskega dvorišča pa ni zadostnega prostora za nadomestno gradnjo, je le-ta izjemoma dopustna na
kmetijskem zemljišču,
– novogradnja gospodarskega objekta za potrebe kmetijske dejavnosti v sklopu gospodarskih dvorišč,
– gradnja pomožnih objektov po določilih odloka o
določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin (Uradni list SRS, št. 9/97 in Uradni list RS, št. 62/95),
– gradnja zidanic in lop na osnovi agrokarte in odloka o
določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop (Uradni list
SRS, št. 48/87),
– sprememba namembnosti objekta znotraj gospodarskega dvorišča za gospodarske dejavnosti,
– adaptacija, vzdrževalna dela na objektih in napravah,
rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta,
– gradnja objekta za potrebe dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji, v sklopu gospodarskega dvorišča,
– rekonstrukcija in sanacija prometnega omrežja.
6. člen
Nadomestna gradnja je gradnja, ko se objekt, ki je v
prostoru še zgrajen nadomesti z novim. Stari objekt se po
izgradnji oziroma vselitvi v novega odstrani. Pri gradnji
nadomestne stanovanjske hiše se lahko stara hiša na kmetiji
še nadalje uporablja kot gospodarsko poslopje ali preuredi v
prostore za dopolnilne dejavnosti. Starega objekta, ki se
nadomesti z novim, se ne odstrani, če to narekujeta vidika
varovanja naravne in kulturne dediščine.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
TER DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
7. člen
Novogradnje objektov morajo upoštevati obstoječe
gradbene linije, urbanistične, krajinske in arhitektonske značilnosti območja oziroma naselja, da so podolgovate oblike,
višinsko prilagojene obstoječi pozidavi, da so smeri slemenov usklajene z obstoječo zasnovo oziroma pozidavo, praviloma vzporedno s plastnicami na terenu, da so strehe dvokapnice z naklonom 30–45° z možnostjo frčad in čopov ter
kritino opečne ali rjave barve.
8. člen
Odmiki od objektov in parcelne meje se določajo v
lokacijskem postopku na kraju samem in se določijo glede
na terenske in krajinske razmere v skladu s sanitarno-tehničnimi, veterinarskimi, požarno-varstvenimi in obrambnimi
predpisi ob upoštevanju funkcionalnih in likovnih kvalitet
morfologije naselja.
9. člen
Gradbena parcela se določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost
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zemljišča in glede na posestne meje. Gradbena parcela za
gradnjo individualne stanovanjske hiše meri med 600 m2 do
850 m2. Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost
in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi potrebami, razen v primeru, da je del teh
potreb zagotovljen na drugem zemljišču. Za stanovanjske
hiše je širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta najmanj 2,5 m, širina dovoza do objekta pa najmanj 3,5 m.
Navedeni kriteriji se smiselno uporabljajo tudi za druge objekte.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE PROSTORA
10. člen
Pri načrtovanju rekonstrukcije in sanacijskih del obstoječega prometnega omrežja se morajo upoštevati predpisi, ki
urejajo to področje.
Vsak objekt mora imeti urejen dostop in dovoz na cesto
ali pot v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji vzdrževalca
ceste ali poti.
Pri objektih, v katerih se opravljajo gospodarske dejavnosti, morajo biti predvidene parkirne površine in prostor za
dostavo v okviru funkcionalnega zemljišča oziroma v neposredni bližini.
V okviru prometnega omrežja je možna gradnja avtobusnih postajališč.
11. člen
Za potrebe komunalnega urejanja, kot so energetika,
vodooskrba, kanalizacija in sistemi zvez so možne novogradnje, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna
dela na objektih in napravah v skladu s predpisi, ki urejajo ta
področja.
Komunalne naprave izvajati v čim večjem obsegu pod
zemljo.
Odpadne vode iz manjših naselij je možno z izgradnjo
preko kanalizacijskega omrežja voditi na manjše čistilne
naprave kjer se pred izpustom očistijo v skladu z veljavnimi
predpisi.
Za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se upošteva
Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list
SRS, št. 10/85).
Na območju varovanja vodnih virov je obvezna gradnja
nepretočnih greznic in gnojišč.
Za gradnjo plinovodnega omrežja, daljnovodov nad
20kV določila tega odloka ne veljajo.
12. člen
Pri obstoječih pokopališčih, ki nimajo urejenih vseh
potrebnih zunanjih površin so dopustne ureditve za parkirišče, zelenice, ploščadi za poslovilni obred, itd. Poslovilni
objekt se lahko dozida, rekonstruira, adaptira, oziroma izvršijo vzdrževalna dela.
VI. POGOJI UREJANJA NA KMETIJSKIH
IN GOZDNIH ZEMLJIŠČIH
13. člen
Kmetijska zemljišča se urejajo na podlagi agrokarte
Občine Krško, ki jo je v skladu z 15. členom pravilnika o
agrokarti (Uradni list SRS, št. 7/86) sprejela skupščina kmetijske zemljiške skupnosti Občine Krško ter izdelal Geodetski zavod SRS Ljubljana.
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Možne so agromelioracije kmetijskih zemljišč.
Za hidromelioracije določila tega odloka ne veljajo.
Posegi v gozdni prostor se urejajo ob upoštevanju določil zakona o gozdovih.
Za potrebe urejanja gozdnih zemljišč je možna gradnja
gozdne infrastrukture – /gozdne poti, vleka/.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
14. člen
Naravno in kulturno dediščino je potrebno varovati, na
objektih so dopustni posegi in oblikovanja v skladu z veljavnimi predpisi in mnenji strokovnih služb ob upoštevanju
usmeritev iz planskih dokumentov ter določil sprejetih odlokov o razglasitvah spomenikov in dediščine.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
15. člen
Pred posegom v prostor, ki ima lahko vpliv na okolje,
mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93) in druge predpise, ki urejajo
varstvo okolja.
Območja virov pitne vode se varujejo v skladu s pogoji
in varstvenimi režimi na območju varstvenih pasov, ki so
podani v strokovnih podlagah za varovanje posameznega
vodnega vira.
Kamnolomi in peskokopi se morajo postopoma sanirati
v skladu z načrti sanacije.
Na vodotokih so dovoljene ureditve vodotokov na naraven način. Možna je ureditev ribnikov in ribogojnici ter ob
vodotokih ureditve za potrebe ohranjanja ogroženih vrst divjadi po programih lovskih družin v skladu s pogoji pristojnih
služb za varstvo in uporabo voda.
V poplavnem območju, na vodnih zemljiščih, na brežinah in v strugah rek in potokov gradnja ni dovoljena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za:
– spremembe namembnosti zidanic oziroma zidanic z
bivalnimi prostori in vikendov v stanovanjske hiše ali druge
namene v območjih, ki nimajo značaj ureditvenega območja
naselja;
– za vse posege, ki so opredeljeni z dolgoročnim planom Republike Slovenije in so povzeta v obveznih izhodiščih občinskega plana občine;
– za gradnjo nove prometne in komunalne infrastrukture republiškega, regionalnega in občinskega pomena;
– posege, katerega območje nove pozidave predhodno
zahteva ureditev prometne in komunalne infrastrukture ali
druge presoje.
17. člen
Za posege, ki so skladni z določili tega odloka se izdela
lokacijska dokumentacija.
18. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati:
– odlok o gradnji zidanic (Skup. Dolenjski list, št.
22/76),
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– odlok o urbanističnem programu in urbanističnem
redu za območje Občine Krško (Skup. Dolenjski list, št.
6/68),
– odlok o spremembi odloka o urbanističnem programu
in urbanističnem redu za območje Občine Krško (Skup. Dolenjski list, št. 24/79), razen za naselja, za katera so že v
izdelavi prostorsko izvedbeni načrti,
– odlok o uvedbi nadomestila za ureditev sistema za
odvod in čiščenje sanitarnih odpadnih voda (Uradni list SRS,
št. 28/87).
19. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-11/96-1/15
Krško, dne 12. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.
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LENART
4043.
Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72-2629/93, 57-2035/94, 14-677/95 in
20-905/95), 21. in 127. člena statuta Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 33-1619/95) je Občinski svet občine Lenart na
seji, dne 3. oktobra 1996 sprejel
SPREMEMBE STATUTA
Občine Lenart
1. člen
V statutu Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33-1619/95)
se spremeni 9. člen tako, da se namesto imena Krajevne
skupnosti “Jurovski Dol” nadomesti z imenom “Sv. Jurij v
Slov. goricah” ter se uvrsti v besedilu pred besedama “in
Voličina”.
2. člen
Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06107-13/96
Lenart, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

4042.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odločba US RS), 17. in 19. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 3/86, Uradni list RS, št. 1/87, 17/87, 43/87,
21/89 in 22/92) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na
seji dne 12. 12. 1996 sprejel
ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 1997 znaša 0,172 SIT.
Ta vrednost se za proizvodno-poslovne prostore valorizira vsake tri mesece.
2. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 do
spremembe.
Št. 414-109/96-1/18
Krško, dne 12. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

LOŠKI POTOK
4044.
Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Občinska volilna
komisija Občine Loški Potok objavlja
IZID NADOMESTNIH VOLITEV
za enega člana Občinskega
sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti,
dne 8. 12. 1996
I
Na nadomestnih volitvah za enega člana Občinskega
sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti je dne 8. 12. 1996
od 528 volilnih upravičencev glasovalo 378, kar je 71,59%.
Od oddanih glasovnic je bilo neveljavnih 9, veljavnih pa 369.
II
Kandidata za člana občinskega sveta sta prejela naslednje število glasov:
1. Ivan Debeljak, roj. 16. 1. 1955, Mali Log 31 – predlagatelj: SDS, je prejel 100 glasov.
2. Stanislav Mišič, roj. 2. 10. 1956, Retje l34 – predlagatelj: SLS, je prejel 269 glasov.
III
Občinska volilna komisija občine Loški Potok ugotavlja, da je za nadomestnega člana Občinskega sveta občine
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Loški Potok iz I. volilne enote izvoljen kandidat Stanislav
Mišič, rojen 2. 10. 1956, Retje 134, 1318 Loški Potok.
Št. 008-1/96
Loški Potok, dne 9. decembra 1996.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Loški Potok
Zvone Janež, dipl. prav. l. r.

METLIKA
4045.
Na podlagi 35. člena statuta Občine Metlika in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) je župan Občine Metlika
sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi programske zasnove za širše območje
mednarodnega mejnega prehoda Metlika
1. člen
Javno se razgrne osnutek programske zasnove za ureditev širšega območja mednarodnega mejnega prehoda Metlika, kot dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana
Občine Metlike za obdobje 1986–1990, dopolnjen 1993
(Uradni list RS, št. 63/93).
2. člen
Osnutek programske zasnove za širše območje mednarodnega mejnega prehoda bo razgrnjen v prostorih Občine Metlika, Mestni trg 24, I. nadstropje, vsak delovni dan
od 7. do 15. ure, in sicer 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju
razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Metlika.
Št. 352-16/96
Metlika, dne 11. decembra 1996.
Župan
Občine Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.

PIVKA
4046.
Na podlagi sklepa o razpisu referenduma o uvedbi
občinskega samoprispevka v Občini Pivka (Uradni list RS,
št. 62/96) daje Občinska volilna komisija občine Pivka
naslednje
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POROČILO
o izidu glasovanja o uvedbi občinskega samoprispevka
za območje Občine Pivka
Na referendumu dne 8. 12. 1996 o uvedbi samoprispevka za območje Občine Pivka so bili ugotovljeni naslednji
izidi glasovanja:
1. v volilni imenik je bilo vpisanih 4640 volilcev,
2. po volilnem imeniku je glasovalo 3257 volilcev, kar
je 70,19% volilcev,
3. za samoprispevek je glasovalo 707 volilcev, kar je
21,71% volilcev,
4. proti samoprispevku je glasovalo 2458 volilcev, kar
je 75,47% volilcev,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 92 ali 2,82%.
Na podlagi izida glasovanja občinska volilna komisija
skladno z zakonom o referendumu ugotavlja, da občinski
samoprispevek v Občini Pivka ni izglasovan.
Št. 195/96
Pivka, dne 9. decembra 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Pivka
Nadja Čeligoj l. r.

POSTOJNA
4047.
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), 36. in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/95), 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 26/90, 18/93 in 71/93) izdajam
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
Peskokop Lepena Planina
1
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta Peskokop
Lepena Planina, ki ga je izdelal PA Prostor Ljubljana, pod št.
1057/95 v oktobru 1996.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v I.
nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na
sedežu Krajevne skupnosti Planina, 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.
3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Krajevni skupnosti Planina ali Občini Postojna.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.
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4048.
Na podlagi 91. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 74/93, 7/94, 33/94 in 70/95) izdaja Občinska
volilna komisija občine Postojna
OBVESTILO
o izidu volitev za člane Sveta krajevne skupnosti
Razdrto in Hrenovice
Občinska volilna komisija občine Postojna, je na seji,
dne 8. 12. 1996 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki
sta vodila volitve za člane Sveta krajevne skupnosti Razdrto
in Hrenovice, ki so bile izvedene, dne 8. 12. 1996, ugotovila,
da so bili v svet posamezne krajevne skupnosti izvoljeni:
KS Razdrto:
1. Boštjan Blažek, roj. 6. 2. 1974, Razdrto 46,
2. Božidar Blažek, roj. 1. 11. 1975, Razdrto 14,
3. Franc Sedej, roj. 11. 12. 1946, Razdrto 30,
4. Rudolf Blažek, roj. 12. 6. 1941, Razdrto 46,
5. Dušan Barut, roj. 6. 9. 1950, Razdrto 9,
6. Tone Jerič, roj. 23. 11. 1955, Razdrto,
7. Robert Blažek, roj. 12. 4. 1969, Razdrto 20;
KS Hrenovice:
1. Jože Tomažič, roj. 5. 2. 1943, Goriče 26,
2. Franc Turk, roj. 16. 9. 1962, Goriče 17,
3. Tone Geržina, roj. 24. 3. 1954, Studenec 14,
4. Stane Valič, roj. 31. 5. 1956, Dilce 18,
5. Stojan Ucin, roj. 8. 6. 1962, Studenec 3A,
6. Drago Pangerc, roj. 18.11. 1950, Hrenovice 28A,
7. Albin Bajc, roj. 20. 4. 1946, Goriče 9,
8. Andrej Vovk, roj. 4. 11. 1958, Hrenovice 8.
Št. 00800/0002/96
Postojna, dne 8. decembra 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Postojna
Margareta Srebotnjak
Borsellino l. r.

ROGAŠOVCI
4049.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 22. člena statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je dne 9. 12.
1996 Občinski svet občine Rogašovci sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Rogašovci za leto 1996
(Uradni list RS, št. 46/96)
1. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen odloka tako, da se novi
tekst člena glasi:
“Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za
leto 1996 se določijo skupni prihodki in odhodki proračuna
za leto 1996 v višini 164,600.000 SIT.
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Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 164,600.000 SIT, sredstva razporedijo za:
– tekočo porabo v znesku 74,100.000;
– investicijsko porabo v znesku 90,500.000.”
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 127/96
Rogašovci, dne 9. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.

ROGATEC
4050.
Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 70. člena statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine
Rogatec na 18. redni seji dne 3. 12. 1996 sprejel
O D L OK
o popravku odloka o proračunu Občine Rogatec
za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 1996
(Uradni list RS, št. 27/96) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1996
znašajo 190,039.865,71 SIT.”
2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Od odhodkov iz 2. člena izločamo 0,5% v rezervni
sklad Občine Rogatec.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06100-104/96
Rogatec, dne 4. decembra 1996.
Predsedujoči
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Bukšek l. r.

4051.
Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95),
17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS,
št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/95) in
17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, 42/95 in
19/96) je Občinski svet občine Rogatec na 18. redni seji dne
3. 12. 1996 sprejel
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O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Rogatec
v letu 1997
1. člen
Do sprejetja občinskega proračuna za leto 1997 se javna poraba Občine Rogatec začasno financira po proračunu za
leto 1996.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti mesečno poprečno 1/12 sredstev proračuna za leto 1996.
3. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem odlokom, pri
čemer morajo upoštevati postopke za uporabo teh sredstev
ter druga določila, opredeljena v odloku o proračunu Občine
Rogatec za leto 1996.
4. člen
Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del občinskega proračuna za leto 1997 in se morajo izkazati v
njegovem zaključnem računu.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06100-105/96
Rogatec, dne 4. decembra 1996.
Predsedujoči
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Bukšek l. r.

4052.
Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št.
8/90 in 26/92) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine Rogatec
na 18. redni seji dne 3. 12. 1996 sprejel
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3. člen
Trg ima osrednji, pravokotno zasnovan trški prostor, ob
katerem so nanizane pravokotne trške parcele. Vzporedno z
njimi se je za vzhodnim nizom trških stavb izoblikovala
gospodarska ulica s ponovljeno parcelacijo, ki se izteka v
obzidju. V trgu so Marijino znamenje in tri kapelice. Na
severnem obrobju trga stoji farna cerkev sv. Jerneja, vzhodno od naselja pa cerkv sv. Hijacinte. Zahodni trški niz se
izteka v obrežni pas ob potoku Draganji.
Meje srednjeveškega trga so ohranjene na severu in se
skupaj z območjem grajskega parka iztekajo v obrežne travnike in gozdnata pobočja, proti jugu pa je raširjeno naselje v
novejši dobi.
4. člen
Srednjeveško trško jedro Rogatca je ohranjeno v vseh
svojih bistvenih sestavinah: tlorisni zasnovi, parcelaciji,
stavbni dediščini, višinskem gabaritu, dominantah, kar vse
utemeljuje njegovo razglasitev za kulturni spomenik.
II. VARSTVENI REŽIM
5. člen
Trško jedro se mora ohraniti v vseh svojih bistvenih
sestavinah. Dejavnosti v zavarovanem delu naselja se lahko
opravljajo v skladu s spomeniško vrednostjo območja. Kakršnikoli posegi so mogoči le s soglasjem in pod pogoji, ki jih
določi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju.
III. RAZVOJNE USMERITVE
6. člen
Razvoj naselbinskega območja se bo urejal v skladu s
planskim izvedbenim aktom občine, za katerega bo Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju izdelal strokovne osnove.
7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naselbinskega
območja kot kulturnega spomenika opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju.
IV. KAZENSKA DOLOČBA

ODLOK
o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni
spomenik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Naselbinsko območje Rogatec se z namenom, da se
ohranijo kulturna, zgodovinska in estetska vrednost srednjeveškega trga, razglaša za kulturni spomenik.
2. člen
Trg leži na nadmorski višini 220 m na levem bregu
potoka Draganje, ki teče v tesni dolini med dvema hriboma.
Severno od tod je Donačka gora, južno reka Sotla z državno
mejo. Območje, ki je razglašeno za kulturni spomenik, je
označeno na kartah TTK IN PK4 1:5000, ki sta sestavni del
tega odloka.

8. člen
Kršitve določb tega odloka se kaznujejo po zakonu, ki
ureja varovanje kulturne dediščine.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06100-106/96
Rogatec, dne 10. decembra 1996.
Predsedujoči
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Bukšek l. r.
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SEŽANA

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

4053.
Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 5. decembra 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 1996
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 1996 (Uradni list RS, št. 34/96) tako, da glasi:
SIT

Občinski proračun za leto 1996 obsega
in sicer v:
a) bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodkov
– odhodkov

863,596.000
863,596.000
863,596.000

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. januarja 1996 dalje.
Št. 401-18/96
Sežana, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.

SLOVENSKE KONJICE
4054.
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) ter statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Slovenske Konjice na seji dne 11. decembra 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu
Občine Slovenske Konjice za leto 1996
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za
leto 1996 (Uradni list RS, št. 19/96 in 55/96 se prvi odstavek
2. člena spremeni in glasi:
Prihodki občinskega proračuna za leto 1996 znašajo
705,000.000 SIT in se razporedijo za:
SIT

– tekoči del proračuna
– investicijski del proračuna
– račun financiranja
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567,129.000;
137,271.000;
600.000.

Št. 012-001/96
Slovenske Konjice, dne 11. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

4055.
Na podlagi 46. člena zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93) in na podlagi 71. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet
občine Slovenske Konjice na seji dne 11. 12. 1996 sprejel
ODLOK
o razglasitvi gozda s posebnim namenom
v Občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice na strokovni
podlagi Zavoda za gozdove Republike Slovenije, območne
enote Celje krajevne enote Slovenske Konjice razglaša gozd
s posebnim namenom v Občini Slovenske Konjice in sicer v
Prežigalu, ki spada v Krajevno skupnost Konjiška vas.
2. člen
Gozd na parc. št. 1648 in 1651 k.o. Konjiška vas predstavlja enega od redko ohranjenih ostankov nekdanjih nižinskih hrastovih gozdov. Zaradi svoje naravnosti, izjemnih
debelin debel ter velike starosti, ta gozd dobiva vse večjo
vlogo v estetskem, poučnem, raziskovalnem, klimatskem,
higienskozdravstvenem in biotopskem smislu.
3. člen
Omenjeni gozd je zajet v gozdnogospodarskem načrtu
Slovenske Konjice z dobo trajanja 1995–2004. V načrtu se
vodi kot odsek 81D. V tabelarnem delu načrta se nahaja opis
sestoja tega odseka. V tem načrtu je razvidno, da se v tem
gozdu ne predpisuje etata in drugo ukrepanje. Zapisani so
tudi podatki o drevesnih vrstah, lesni zalogi in prirastku.
Omenjene splošnokoristne funkcije gozda so zajete v tabeli
valorizacij splošnokoristnih funkcij gozda (tabelarni del
gozdnogospodarskega načrta, tabela št. 11).
4. člen
Območje zaščite obsega naslednje parc. št.:
– parc. št. 1648 gozd v izmeri 7231 m2 vl. št.78 k.o.
Konjiška vas,
– parc. št. 1651 gozd v izmeri 4904 m2 vl. št. 333 k.o.
Konjiška vas.
Skupaj: 12135 m2
5. člen
Občina Slovenske Konjice bo skupaj z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poravnavala letno
odškodnino za zaščito gozda vsakokratnim lastnikom in
njihovim pravnim naslednikom parc. št. 1648 in 1651 k.o.
Konjiška vas.
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Medsebojna razmerja med Občino Slovenske Konjice,
ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lastnikom bo urejala tripartitna pogodba.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46501-2/96-9202
Slovenske Konjice, dne 11. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

4056.
Na podlagi 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 34/95) in na podlagi 12. člena zakona o
cestah (Uradni list SRS, št. 2/82) je Občinski svet občine
Slovenske Konjice na seji dne 11. 12. 1996 sprejel
SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v
splošni rabi parc. št. 1323/8 dvorišče v izmeri 111 m2, vpisana v seznam javnega dobra ceste pota S010 k.o. Konjice. Ta
parcela postane družbena lastnina, imetnik pravice uporabe
Občina Slovenske Konjice in se odpiše od zemljiškoknjižnega vložka S010. k.o. Konjice in se zanjo odpre nov vložek v
isti k.o.
2. člen
Pristojno okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, po
uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino
na zemljišču, ki je navedeno v I. točki tega sklepa.
3. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46101-21/96-9202
Slovenske Konjice, dne 11. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

4057.
Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Zeče (Uradni list RS, št. 63/96) daje volilna komisija krajevne skupnosti
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POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996
za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Zeče
Na območju Krajevne skupnosti Zeče so bili na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi
glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 443 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 258 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 258 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 10.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 248.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 122 volivcev
ali 47,29% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 126 volivcev ali 48,83% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl.US, št. 34/96-odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 odl.US) Volilna komisija Krajevne skupnosti Zeče ugotavlja, da v Krajevni skupnosti Zeče na referendumu ni sprejeta
odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker ni za
uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
Zeče, dne 8. decembra 1996.
Predsednica
Volilne komisije
Krajevne skupnosti Zeče
Ivica Štolekar l. r.

4058.
Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Vešenik – Brdo (Uradni list RS, št. 63/96) daje
volilna komisija krajevne skupnosti
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996
za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Vešenik – Brdo
Na območju Krajevne skupnosti Vešenik – Brdo so bili
na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje krajevne skupnosti ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 353 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 173 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 173 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 6.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 167.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 74 volivcev
ali 42,77% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 93 volivcev
ali 53,76% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US) Volilna komisija Krajevne skupnosti Vešenik –
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Brdo ugotavlja, da v Krajevni skupnosti Vešenik – Brdo na
referendumu ni sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker ni za uvedbo samoprispevka glasovala
večina volivcev, ki so glasovali.
Vešenik, dne 8. decembra 1996.
Predsednik
Volilne komisije Krajevne
skupnosti
Vešenik – Brdo
Bogomir Kolarič l. r.

4059.
Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Tepanje (Uradni list RS, št. 63/96) daje volilna
komisija krajevne skupnosti
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996
za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Tepanje
Na območju Krajevne skupnosti Tepanje so bili na
referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 634 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 400 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 400 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 7.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 393.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 149 volivcev
ali 37,25% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 244 volivcev ali 61% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 odl. US) Volilna komisija Krajevne skupnosti Tepanje ugotavlja, da v krajevni skupnosti na referendumu ni sprejeta
odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker ni za
uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
Tepanje, dne 8. decembra 1996.
Predsednik
Volilne komisije
Krajevne skupnosti
Tepanje
Karel Črešnar l. r.

4060.
Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 63/96) daje
Volilna komisija krajevne skupnosti
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POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Slovenske Konjice
Na območju Krajevne skupnosti Slovenske Konjice so
bili na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje krajevne skupnosti ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 4101 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 2249 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 2249 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 42.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 2207.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 972 volivcev
ali 43,22% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 1235 volivcev ali 54,91% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
13/95 - odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 odl. US) Volilna komisija Krajevne skupnosti Slovenske
Konjice ugotavlja, da v Krajevni skupnosti Slovenske Konjice na referendumu ni sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker ni za uvedbo samoprispevka glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
Slovenske Konjice, dne 8. 12. 1996.
Predsednik
Volilne komisije
Krajevne skupnosti
Slovenske Konjice
Marijan Stramšak l. r.

4061.
Na podlagi 3. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Konjiška vas (Uradni list RS, št. 63/96) daje volilna komisija krajevne skupnosti
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996
za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Konjiška vas
Na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas so bili na
referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje krajevne skupnosti ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 376 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 213 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Glasovalo je skupno 213 volivcev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 4.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 209.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 99 volivcev
ali 46,48% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 110 volivcev ali 51,64% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja in 23. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št.
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13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 –
odl. US) Volilna komisija Krajevne skupnosti Konjiška vas
ugotavlja, da v Krajevni skupnosti Konjiška vas na referendumu ni sprejeta odločitev za uvedbo krajevnega samoprispevka, ker ni za uvedbo samoprispevka glasovala večina
volivcev, ki so glasovali.
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Št. 352-36/96-1
Šentjur pri Celju, dne 28. novembra 1996.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

Konjiška vas, dne 8. decembra 1996.
Predsednica
Volilne komisije Krajevne
skupnosti
Konjiška vas
Polona Kolar l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
4062.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 71/93) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 34/95) izdaja župan Občine Šentjur
pri Celju.
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka razširitve zazidalnega načrta
za stanovanjsko cono Nova vas–Črnolica
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev
osnutka razširitve zazidalnega načrta za stanovanjsko cono
Nova vas–Črnolica. Projekt je izdelalo podjetje URBANA,
Kočar in Kočar, d.n.o., Velenje, št. proj. 18/96, v avgustu
1996.
II
Osnutek obsega razširitev zazidalnega načrta Nova vas–
Črnolica v njegovem SZ delu in sicer na območju zemljišča
parcele št. 147/1 in dele parcel št. 149/1, 151/1 in 161/25,
k.o. Tratna.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Šentjur-okolica ter na Občini Šentjur
pri Celju, na Oddelku za okolje in prostor, soba št. 49.
V času javne razgrnitve mora Krajevna skupnost Šentjur-okolica organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora svet Krajevne skupnosti Šentjur-okolica v 15 dneh oblikovati svoje stališče, in ga
skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu
občine, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

4063.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93 in 71/93) ter 40. člena statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) izdaja župan
Občine Šentjur pri Celju
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Dramlje
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dramlje. Projekt je izdelalo podjetje Urbana, Kočar in Kočar,
d.n.o., Velenje, št. proj. 08/95, v juniju 1996.
II
Osnutek obsega spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Dramlje v danih mejah območja.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnsoti Dramlje ter na Občini Šentjur pri
Celju, na Oddelku za okolje in prostor, soba št. 49.
V času javne razgrnitve mora Krajevna skupnost Dramlje organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Dramlje v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z
ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki
poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu
svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-35/96-1
Šentjur, dne 28. novembra 1996.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

TREBNJE
4064.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba USRS, 45/94 –
odločba USRS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in na
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podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na 20. seji dne
29. 11. 1996 sprejel
OD LOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 1996
1. člen
3. člen odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1996
(Uradni list RS, št. 32/96) se spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V račun financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov,
pokrivanje primanjkljaja iz leta 1995 in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov
in odhodkov.
Občinski proračun za leto 1996 se določa v naslednjih
zneskih:

Prihodki
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj

Bilanca prihodkov in odhodkov

Račun financiranja

931,235.000 SIT
982,905.000 SIT

83,000.000 SIT
31,330.000 SIT
51,670.000 SIT

51,670.000 SIT

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 401-2/96-10
Trebnje, dne 29. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

4065.
Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 80. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 8. tč. 14. člena
zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82
ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št.
50/95), je Občinski svet občine Trebnje, na 20 seji dne
29. 11. 1996 sprejel
ODLOK
o taksah za priključitev na komunalne objekte
in naprave individualne rabe v Občini Trebnje
1. člen
Taksa za priključitev na javno vodovodno omrežje znaša za:
1. počitniške hiše, zidanice, individualne stanovanjske
hiše, enote dvojčkov ali vrstne hiše in stanovanjske enote v
bloku (za uporabno tlorisno površino) 500 SIT/m 2
2. vsi ostali uporabniki plačajo takso, ki je odvisna od
vgrajenega vodomera oziroma profila cevi s katero je stranka
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priključena na javno vodovodno omrežje, vendar se pri obračunu ne upošteva požarna voda.
Če je profil cevi ali vodomera
(v colah)

1/2”
3/4”
1”
5/4”
6/4”
2”
2 1/2”
3”

Znaša prispevek v SIT

50.000
59.560
114.350
201.310
320.430
541.990
929.136
1,518.780

2. člen
Taksa za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
znaša za:
1. počitniške hišice, zidanice
75.000
2. stanovanjske hiše, enote dvojčkov
ali vrstne hiše
86.000
3. stanovanj. enote v bloku
86.000
4. vsi ostali uporabniki plačajo takso, ki je odvisna od
vgrajenega vodomera, oziroma porabe vode, vendar se pri
obračunu ne upošteva požarna voda:
Če je profil vodomera

1/2”
3/4”
1”
5/4”
6/4”
2”
2 1/2”
3”

Znaša prispevek v SIT

75.000
86.000
165.380
292.000
463.100
780.620
1,342.900
2,196.310

3. člen
Zavezanci posredujejo vloge s pripadajočo tehnično
dokumentacijo upravljalcu vodovodnega oziroma kanalizacijskega omrežja, ki izda ustrezno soglasje.
V primeru morebitnih sporov pa pritožbe rešuje odbor
za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo.
4. člen
Plačila takse pred priključitvijo na javno vodovodno ali
kanalizacijsko omrežje so lahko oproščeni tisti zavezanci,
kateri so že vlagali v izgradnjo primarne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) in so njihovi vložki bili enaki ali večji
od zneska predpisanega v 1. ali 2. členu tega odloka. Dokazilo o tem dobijo zavezanci pri posamezni krajevni skupnosti,
pri kateri so z delom ali plačili sodelovali pri izgradnji te
infrastrukture.
Plačila takse so oproščeni tudi investitorji gradenj gasilskih domov in mrliških vežic.
5. člen
Zavezanci plačajo takso za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo pred izdajo gradbenega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo ali pred izdajo soglasja za priključitev že zgrajenih objektov.
Taksa se plača na žiro račun Občine Trebnje, št.
52120-630-40206.
Priključne takse se revalorizirajo skladno z rastjo gradbenih storitev na podlagi Metodologije GZS – Združenja za
gradbeništvo in IGM za ostalo nizko gradnjo.
6. člen
Sredstva taks za priključitev na komunalne objekte in
naprave individualne rabe se uporabljajo za razširjeno reprodukcijo teh naprav.
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7. člen
Odlok o taksah za priključitev na komunalne objekte in
naprave individualne rabe v Občini Trebnje začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o prispevku za priključitev na komunalne objekte in naprave
individualne rabe v Občini Trebnje, objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 62, z dne 27. 10. 1993.
Št. 417-89/96-10
Trebnje, dne 29. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

4066.
Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 38/81 – prečiščeno besedilo, 29/86 in Uradni list RS/I.,
št. 15/91, 32/93), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/93 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93
in 66/93) in na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje,
na 20. seji dne 29. 11. 1996 sprejel
ODLOK
o varstvu virov pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih
za zavarovanje kakovosti in količini vode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa območja varstvenih pasov in ukrepe za
zavarovanje pred onesnaženjem naslednjih virov pitne vode
v Občini Trebnje:
Mkg22-1
Mkg45-1
Nm7
Mkg31-1
Mkg31-2
Mkg22-2
Mkg32
Mkg23
Mkg24
Mkg14
Mkg42-1
Nm5
Nm6
Nm15
Mkg45-2
Nm7
Mkg46-1
Mkg46-2
Mkg47
Mkg48
Mkg34
Mkg35
Mkg12
Mkg15

zajetja za Mirno
zajetji v dolini Bačjega potoka
zajetja v Mirni dolini
zajetje za Ravne
zajetje za Škrjanče in Ševnico
zajetje za Selo pri Mirni
zajetje za Migolico-Migolsko goro
zajetje za Ravnik in Škrljevo
zajetji za Šentrupert (drenaža, vrtina)
zajetje za Hrastno
zajetje za Rodine pri Trebnjem
zajetje za Češnjice
zajetje za Štatenberk
zajetje za Brezje pri Trebelnem
zajetja za Trebelno in Vrh pri Trebelnem
zajetje za Blečji vrh-Jelševec
zajetje za Gorenji Mokronog
zajetje za G. Laknice
zajetje za Laknice
zajetje za Čužnjo vas
zajetje z vrtino MD-2 za KPD Dob
zajetje z vrtinama MO-1 in MO-2/94 pri
Mokronogu
zajetje za Zaloko
zajetje pod Dolom za G. Jesenice

Zajetja:
VG40
Mkg41
Mkg42-2
Nm3
Nm4
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zajetje za Škovec
zajetje za Hudeje
zajetje za Dol pri Trebnjem
zajetje za Češnjevek
zajetje za Dolenjo Dobravo

se zavaruje samo s širšim varstvenim pasom (cona 3).
2. člen
Gospodarjenje z viri pitne vode iz 1. člena mora biti
skladno z določbami tega odloka.
II. VARSTVENI PASOVI
3. člen
Varstveni pasovi so:
– najožji varstveni pas (cona 1) z najstrožjim režimom
varovanja;
– ožji varstveni pas (cona 2) s strogim režimom varovanja;
– širši varstveni pas (cona 3) z blažjim režimom varovanja.
Obseg varstvenih pasov virov pitne vode je grafično
prikazan v predlogu varstvenih pasov za potrebe zaščite
vodnih zajetij v dolini Bačjega potoka in Mirni dolini v
Občini Trebnje, predlog varovanja pitne vode zajetja Rebolj
severno do Jesenic in predlogu varovanja vodnih virov v
dolini Ribjeka med Trebelnim in Vrhom pri Trebelnem, ki
jih je izdelal Geološki zavod Ljubljana; v poročilu o rezultatih študijske naloge: strokovne podlage za varovanje pomembnejših vodnih virov v Občini Trebnje, v poročilu varovanje pitne vode zajetij za Mirno, v poročilu varovanje pitne
vode zajete z vrtino MD-2 v Dobu, Strokovnih podlag za
zavarovanje zajetja pitne vode Zaloka v dolini Bistrice pri
Šentrupetu in strokovne podlage za varovanje zajetij z vrtinama MO-1/94 in MO-2/94 – oskrba Mokronoga, ki jih je
izdelal Hidroconsulting d.o.o. Dragomer.
Seznam strokovnih podlog, na podlagi katerih so določene meje varstvenih pasov, je sestavni del tega odloka.
Meje varstvenih pasov so vrisane v prostorskih katastrskih
načrtih v M 1:5000. Strokovne osnove z mejami varstvenih
pasov so na vpogled na Oddelku za okolje in prostor občine
Trebnje in upravni enoti Trebnje – oddelku za okolje in
prostor.
4. člen
Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih omogoča in
dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja
investitor pridobiti oceno vpliva posega na vir pitne vode pri
pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost pitne vode na
območju Občine Trebnje. Ocena je podlaga za izdajo
zdravstvenega soglasja.
III. VARSTVENI UKREPI
5. člen
Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za
zunanji varstveni pas, veljajo za oba znotraj le-tega ležeča
pasova.
IV. VARSTVENI UKREPI V NAJOŽJEM
VARSTVENEM PASU
6. člen
V najožjem varstvenem pasu (v grafični prilogi cona 1)
je dovoljena le dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno
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vodo. Upravljalec vodovoda mora biti lastnik zemljišča. Območje najožjega varstvenega pasu, ki je prikazano v grafičnih prilogah in v pisnem delu, mora biti fizično zavarovano
in opremljeno z opozorilno tablo, iz katere je razvidno, da je
vstop dovoljen samo zaposlenim in pooblaščenim osebam.
Za zajetje v dolini Bačjega potoka se cona 1b spremeni
v cono 1. Fizično naj se zavaruje le dosedanje območje
cone 1a.
V. VARSTVENI UKREPI V OŽJEM VARSTVENEM
PASU
7. člen
V ožjem varstvenem pasu (v grafični prilogi cona 2) s
strogim režimom varovanje je prepovedano graditi:
– proizvodne in obrtne objekte,
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir,
– stanovanjske hiše in poslovne objekte,
– magistralne in regionalne ceste in železnice,
– skladišča nafte, naftnih derivatov ter drugih nevarnih
in škodljivih snovi,
– naftovode,
– ponikovalnice za odpadne vode,
– komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira,
– odlagališča komunalnih in posebnih odpadkov ter začasna skladišča odpadkov,
– pokopališča.
Locirati:
– odlagališča komunalnih in posebnih odpadkov ter začasna skladišča odpadkov,
– drevesnice.
Izvajati:
– cestni in železniški tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih
snovi po nezaščitenih cestah in železnicah,
– eksploatacijo kamna v kamnolomih in peskokopih,
– izkop gramoza ob in iz vodotokov,
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– povečanje obdelovalnih kmetijskih površin,
– sečnjo in spravilo lesa ter obdelovanje zemlje z mehanizacijo na tekoča goriva, kjer obstoji nevarnost izlitja nafte
in naftnih derivatov v tla,
– posek lesa na večji površini, če obstaja možnost
zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,
– razstreljevanje v kamnolomih,
– melioracije, ki bi lahko vplivale na količino in kvaliteto vodnega vira,
– proizvodno in drugo dejavnost, katere emisije bi škodljivo vplivale na vodni vir.
Uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo
strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncentraciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti
pitne vode,
– za vodo nevarne in škodljive snovi pri vzdrževanju
železniških tirov in drugih zunanjih objektov.
Opredeljevati:
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa.
Odlagati:
– odpadke.
8. člen
V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
– graditi neprepustno javno in interno kanalizacijsko
omrežje in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost mora
izvajalec dokazati z atestom,
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– izpuščati v javno kanalizacijsko omrežje fekalne in
tehnološke odpadne vode,
– opremiti ceste z ustrezno signalizacijo in opozorilnimi tablami,
– graditi lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je moč ujeti tudi rabljeno požarno vodo,
– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov,
nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s
predpisi o gradnjah le-teh,
– sanirati nevarne odseke cest.
9. člen
V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno pod določenimi
pogoji graditi:
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih površin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na
tem območju in pod pogojem, da je ustrezno urejeno odvajanje odplak,
– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega
varstvenega pasu,
– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev,
– skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3 (s I.
stopnjo zaščite), ki morajo biti tehnično pregledana vsaka tri
leta.
Adaptirati, nadzidati:
– stanovanjske in gospodarske objekte, če se s tem
izboljšujejo obstoječe higienske razmere, vendar se skupna
koristna površina stavb ne sme povečati; vse le pod pogojem, da je že zgrajena kanalizacija ali pa se ta sočasno gradi.
10. člen
V ožjem varstvenem pasu se:
– preuredijo greznice in gnojišča, tako da ni nevarnosti
pronicanja v podzemno vodo oziroma prelivanja na površino.
11. člen
V ožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija obstoječih cest in železniških prog izvedena na podlagi predhodno izdelanega elaborata, tako da v primeru nesreč morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati do podzemne vode.
VI. VARSTVENI UKREPI V ŠIRŠEM
VARSTVENEM PASU
12. člen
V širšem varstvenem pasu (v grafični prilogi cona 3) z
blagim režimom varovanja je prepovedano graditi:
– proizvodne, obrtne in servisne objekte, ki pomenijo
nevarnost za vir pitne vode,
– energetske objekte, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar
(200 m3 v zaključni celoti),
– nove komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– ponikovalnice za odpadno vodo,
– nova pokopališča.
Izvajati:
– cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi,
ki so navedene v zakonu o prevozu nevarnih snovi,
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– izkop peska in kamna (z izjemo kamnolomov, ki so
opredeljeni kot kamnolomi posebnega družbenega pomena),
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vednosti
upravljalca vodovoda,
– posek lesa na večji površini, tako da obstoji možnost
zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,
– množično vzrejo živali.
Uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo
strupene snovi, ki ogrožajo vodni vir in so opredeljene v
predpisih o higienski neoporečnosti pitne vode (dovoljeno je
zmerno gnojenje).
Odlagati:
– odpadke.

Za onesnaževalce na varstvenih pasovih mora občina
na podlagi predlaganih sanacijskih ukrepov izdelati sanacijske programe, ki morajo vsebovati tudi roke za izvedbo,
način financiranja in obveznosti onesnaževalcev. Ti morajo
biti izdelani dve leti po uveljavitvi tega odloka.
Sredstva za izdelavo sanacijskih programov zagotavlja
občina.
Izvajanje sanacijskih programov mora biti vključeno v
letne plane onesnaževalcev.

13. člen
V širšem varstvenem pasu je dovoljeno graditi:
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih strjenih naselij
ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev in če je
ustrezno urejeno odvajanje odplak,
– adaptirati objekte brez spremembe namembnosti in
dejavnosti v smislu izboljšanja higienskih razmer.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
V širšem varstvenem pasu je obvezno:
– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov in
nevarnih in škodljivih snovi (II. stopnja zaščite),
– graditi vodotesno javno in interno kanalizacijsko
omrežje in priključiti nanj vse objekte; vodotesnost mora
izvajalec dokazati z atestom,
– graditi greznice za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni mogoče odvajati fekalne vode v glavno
kanalizacijo skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Te greznice so
začasne, in sicer do zgraditve javne kanalizacije,
– odvajati v javno kanalizacijo odpadne in tehnološke
odpadne vode.
VII. POSEBNI UKREPI
15. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na območju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo ogrožen vodni vir.
16. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi, po cestah in železnici na območju
ožjega in širšega varstvenega pasu, je omejena na 40 km/h.
17. člen
Varstveni pasovi vodnih virov se označijo z opozorilnimi tablami. Table se postavijo na meji posameznega pasu ob
cestah in poteh.
18. člen
O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posameznih varstvenih pasovih obvestijo njihove lastnike pristojne
službe Občine Trebnje.
19. člen
Za sanacijo obstoječega stanja v varstvenih pasovih
virov pitne vodne je potrebno izdelati predloge sanacijskih
ukrepov. Ti morajo biti izdelani eno leto po uveljavitvi tega
odloka.

20. člen
Uvede se kataster skladišč nafte, naftnih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi in drugih nevarnih onesnaževalcev, ki so v območju varstvenih pasov virov pitne vode. Ta
mora biti izdelan v enem letu po uveljavitvi odloka.

21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in krši določila 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
in 14. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
IX. PREHODNE DOLOČBE
22. člen
Če se z ukrepi iz 6., 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka
omeji obstoječe izkoriščanje kmetijskega zemljišča, je lastnik kmetijskega zemljišča upravičen do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.
Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec vodovoda.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
zdravstvena inšpekcija.
24. člen
Vsi lokacijski postopki, pričeti v varstvenih območjih
pred sprejetjem tega odloka, se nadaljujejo v skladu s pogoji
zdravstvene zaščite, ki je predvidena v varstvenem pasu, v
katerem je lokacija.
25. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o varstvenih pasovih zajetja v Bačjem potoku in Mirni dolini
(Skupščinski Dolenjski list, št. 16, leto XXV, 28. 11. 1988)
in odlok o varstvenem območju ter ukrepih za varstvo virov
pitne vode zajetij vodovoda Dana Mirna (SDL, št. 23/72).
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-33/96-10
Trebnje, dne 29. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.
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4067.
Svet Občine Trebnje je na podlagi 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in
na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št.
U-I-13/94-65, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št.
U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 50/95) na svoji
20. seji dne 29. 11. 1996 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega
plana Občine Trebnje
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana
Občine Trebnje, v delih, ki se nanašajo na zajetje pitne vode
Zaloka v dolini Bistrice pri Šentrupertu, ki ga je izdelal
Projektivni atelje – Prostor, d.o.o. iz Ljubljane v novembru
1996.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, v Trebnjem. Javna razgrnitev traja 30 dni
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Občina Trebnje sprejemala
pisne pripombe in dopolnitve na razgrnjeni osnutek. Pisne
pripombe je možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki se
nahaja na Občini Trebnje.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 004-1/96-10
Trebnje, dne 29. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

4068.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu
in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in pozitivne
odločitve na referendumu 8. decembra 1996 ter statuta Krajevne skupnosti Mokronog je Svet krajevne skupnosti Mokronog na seji dne 10. 12. 1996 sprejel
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SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Mokronog
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Mokronog se uvede
krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
– ureditev pločnikov,
– rekonstrukcija in asfaltiranje cest,
– preplastitve cest,
– rekonstrukcija in vzdrževanje krajevnih cest,
– ureditev mrliških vežic,
– ureditev obcestne kanalizacije v nekaterih vaseh,
– javna razsvetljava,
– sofinanciranje kulturnih, cestno-preventivnih, športnih in društvenih programov,
– obnovitvena dela v Kulturnem domu v Mokronogu,
– obnovitev mostu, pridobitev zemljišča in ureditev avtobusnega postajališča,
– stroški izvedbe programa.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
oktober 1996 ocenjen na 71,470.000 SIT in to:
– ureditev pločnikov 15,500.000 SIT,
– rekonstrukcija in asfaltiranje cest 26,270.000 SIT,
– preplastitve cest 12,300.000 SIT,
– rekonstrukcija in vzdrževanje krajevnih cest
1,450.000 SIT,
– ureditev mrliških vežic 1,850.000 SIT,
– ureditev obcestne kanalizacije v nekaterih vaseh
1,350.000 SIT,
– javna razsvetljava 1,700.000 SIT,
– sofinanciranje kulturnih, cestno-preventivnih, športnih in društvenih programov 6,400.000 SIT,
– obnovitvena dela v Kulturnem domu v Mokronogu
2,500.000 SIT,
– obnovitev mostu, pridobitev zemljišča in ureditev avtobusnega postajališča 1,150.000 SIT,
– stroški izvedbe programa 1,000.000 SIT.
Potrebna sredstva v višini 71,470.000 SIT bodo pokrita:
a) z zbranim krajevnim samoprispevkom 41,000.000
SIT,
b) s sredstvi občine 24,550.000 SIT,
c) s sredstvi krajanov v delu in materialu 5,920.000
SIT.
3. člen
Konkretne akcije v posameznem letu bo sprejel Svet
KS, odvisno od vplačanih sredstev in pripravljenosti krajanov za lastno udeležbo v denarju in delu.
O morebitnih zbranih presežkih bo odločal po izteku
obdobja, za katero bo samoprispevek uveden, Svet KS, po
predhodni pridobitvi mnenja na javnem zboru krajanov.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na redni račun
krajevne skupnosti št. 52120-840-130-82037. Z njimi bo v
skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O
realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora
svet krajevne skupnosti redno poročati zboru občanov Krajevne skupnosti Mokronog.
5. člen
Samoprispevek je uveden za obdobje petih let, in sicer
od 1. januarja 1997 do 31. decembra 2001.
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6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Mokronog, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače, po stopnji 2% od neto plače, oziroma nadomestila;
– 2% od neto zavarovalne osnove podjetnika posameznika in ostalih zavezancev s stalnim bivališčem oziroma
sedežem dejavnosti v KS Mokronog;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od
izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140% najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– 2% letno od katastrskega dohodka in gozdnih zemljišč;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem času, plačujejo samoprispevek za vsak vir
posebej.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS – Davčni urad
Novo mesto – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka,
se Krajevni skupnosti Mokronog dostavi seznam zaposlenih,
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
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4069.
POROČILO
volilne komisije Krajevne skupnosti Mokronog o izidu
glasovanja na referendumu dne 8. decembra 1996
za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Mokronog
Na območju Krajevne skupnosti Mokronog so bili na
referendumu, dne 8. decembra 1996, ki je bil razpisan s
sklepom o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog (Uradni list RS, št. 62/96), ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 1343 krajanov.
2. Na referendumu je glasovalo 844 krajanov ali
62,84%.
3. ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo
481 krajanov ali 57%.
4. PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo 338 krajanov ali 40,05%.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 25 ali 2,95%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Mokronog, ker se je “ZA” izreklo 481 krajanov ali 57%
krajanov, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja Svet KS Mokronog sprejme ustrezen sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v KS
Mokronog.
Št. 2/96
Mokronog, dne 9. decembra 1996.

8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij
učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad
in odpravnin.

Predsednica
volilne komisije
Krajevne skupnosti Mokronog
Mojca Vovk l. r.

9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira DURS – Davčni urad Novo mesto – izpostava
Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.

4070.

10. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/96
Mokronog, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Mokronog
Anton Maver l. r.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odločbi USRS
(Uradni list RS, št. 13/95), sklepa o razpisu referenduma o
uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Mirna
(Uradni list RS, št. 62/96) in izida glasovanja na referendumu z dne 8. 12. 1996, je Svet KS Mirna na seji dne 8. 12.
1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
za območje Krajevne skupnosti Mirna
1. člen
Za območje KS Mirna se po odločitvi krajanov na
referendumu dne 8. 12. 1996 uvede krajevni samoprispevek
v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek se za območje KS Mirna uvede za obdobje 5 let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom v KS Mirna se bodo
uporabljala:
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1. Na Mirni
– ureditev cestno-prometne infrastrukture po programu,
– rekonstrukcija mrliške vežice in ureditev parkirnih
prostorov,
– sofinanciranje razširitve šolskih zmogljivosti in zmogljivosti otroškega varstva,
– napeljava novega vodotoka v bazen iz reke Mirne,
– investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti KS;
2. Na Brezovici in Gomili
– ureditev cestnega priključka,
– ureditev pokritega avtobusnega postajališča,
– izvedba odvodnjavanja in preplastitve v Brezovici s
sanacijo vozišča;
3. Na Ševnici, Škrjančah, v Gorenji vasi in Zagorici
– preplastitev ceste Brezovica-Ševnica,
– asfaltiranje ceste Ševnica-Zagorica,
– izdelava muld na Ševnici in asfaltiranje ceste v Gorenji vasi;
4. Na Cirniku, Selski Gori in Ravnah
– asfaltiranje ceste na Cirnik in Selsko Goro;
5. Na Stanu in Debencu
– asfaltiranje ceste Debenec-Bačje,
– izdelava muld Zapuže-Stan,
– razširitev križišča na Stanu in izgradnja opornega
zidu,
– ureditev odsekov za Cirnik in Veliki Debenec;
6. V Glineku in Volčjih Njivah
– razširitev ceste od pokopališča do Otavic,
– izgradnja mostu,
– obnova gasilskega doma;
7. Na Migolici, Migolski Gori, Selu in Sajenicah
– rekonstrukcija vodovodnega sistema Selo-Sajenice,
– asfaltiranje vaških priključkov na glavno cesto v Migolici, Sajenicah in na Selu;
8. V Zabrdju, Praprotnici in Stari Gori
– izgradnja kanalizacije Grič-Zabrdje-Mirna,
– asfaltiranje spodnje poti Zabrdje-Mirna,
– preplastitev ceste Jersovec-Zabrdje-Praprotnica-Stara
Gora.
Finančna razdelitev sredstev za financiranje programa
je opredeljena v Krajanu št. 3.
4. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov ter od nadomestil osebnih dohodkov in plačil po pogodbah o delu,
– upokojenci po stopnji 2% od pokojnin, zmanjšane za
davke in prispevke,
– lastniki zemlljišč po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka,
– krajani, ki samostojno opravljajo gopodarske dejavnosti ali poklicno dejavnost in imajo stalno bivališče ali
sedež dejavnosti v KS Mirna ter samostojno podjetniki, ki
poslujejo na območju KS Mirna po stopnji 2% mesečno od
bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in
zaposlovanje,
– 400 DEM krajani KS Mirna, zaposleni v tujini (200
DEM do 31. 1. in 200 DEM do 31. 7. v letu) v tolarski
protivrednosti,
– 200 DEM letno (100 DEM do 31. 1. in 100 DEM do
31. 7. v letu) v tolarski protivrednosti lastniki počitniških
hišic, vikendov, vinskih kleti, tisti, ki nimajo stalnega bivališča v KS Mirna.

Stran 7651

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 ali
nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna
uprava RS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Mirna dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo v KS Mirna stanovanjske hiše oziroma so lastniki
počitniških hišic, vikendov in vinskih kleti in stalno bivajo
izven KS Mirna, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za
tekoče leto. V ta namen jim KS Mirna pošlje položnice v
juniju in decembru.
7. člen
Od zavezance, 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 strogonamenska
in se bodo zbirala na posebnem računu KS Mirna, številka
žiro računa 52120-842-130-82021. Nadzor nad zbiranjem in
porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet KS Mirna. O
realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka poroča Svet KS Mirna enkrat letno v Krajanu.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet – izpostava Trebnje.
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 RS.
Št. 14/96
Mirna, dne 8. decembra 1996.
Predsednik
Sveta KS Mirna
Pavel Jarc l. r.

4071.
POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mirna
1. Na območju Krajevne skupnosti Mirna je bil izid
glasovanja na referendumu dne 8. 12. 1996 naslednji:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 1892 volilcev,
– na referendumu je po volilnem imeniku glasovalo
1170 volilcev,
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– na referendumu ni s potrdilom glasoval nihče,
– na referendumu je skupaj glasovalo 1170 volilcev,
– veljavnih je bilo 1137 glasovnic,
– neveljavnih je bilo 33 glasovnic,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 613 volilcev,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 524 volilcev.
2. Na podlagi izida glasovanja na referendumu dne 8.
12. 1996 volilna komisija Krajevne skupnosti Mirna ugotavlja, da je bil krajevni samoprispevek na referendumu izglasovan.
Mirna, dne 9. decembra 1996.
Predsednik
Volilne KS Mirna
Milan Škufca l. r.

VOJNIK
4072.
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 9. člena statuta Občine Vojnik, je občinski svet na
23. seji, dne 4. 12. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Občine Vojnik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Vojnik, s sedežem Keršova 1,
(v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javne vzgojno-izobraževalne zavode,
in sicer:
– Osnovno šolo Dobrna,
– Osnovno šolo Frankolovo,
– Osnovno šolo Vojnik.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Imena, sedeži in pravni status zavodov
2. člen
Zavodi poslujejo pod naslednjimi imeni in imajo naslednje sedeže:
Osnovna šola Dobrna
Ime: Osnovna šola Dobrna.
Skrajšano ime: OŠ Dobrna.
Sedež: Dobrna 1, Dobrna.
Osnovna šola Frankolovo
Ime: Osnovna šola Frankolovo.
Skrajšano ime: OŠ Frankolovo.
Sedež: Frankolovo 11, Frankolovo.
Osnovna šola Vojnik
Ime: Osnovna šola Vojnik.
Skrajšano ime: OŠ Vojnik.
Sedež: Prušnikova 14, Vojnik.
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Osnovna šola Vojnik ima podružnične osnovne šole:
Podružnična osnovna šola Nova Cerkev
Ime: Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna
šola Nova Cerkev
Skrajšano ime: POŠ Nova Cerkev
Sedež: Nova Cerkev 41, Nova Cerkev
Podružnična osnovna šola Socka
Ime: Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna
šola Socka
Skrajšano ime: POŠ Socka
Sedež: Socka 70, Nova Cerkev
Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini
Ime: Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna
šola Šmartno v Rožni dolini
Skrajšano ime: POŠ Šmartno v Rožni dolini
Sedež: Šmartno v Rožni dolini 3, Šmartno v Rožni
dolini
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v podružnični šoli ali ga prekine, če so za to
podani zakonski razlogi.
3. člen
V okviru zavoda so lahko organizirane skladno z normativi in standardi tudi naslednje strokovne službe:
– svetovalna služba,
– računovodstvo,
– tajništvo,
– tehnična služba.
4. 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.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
5. člen
Vsak Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Celju pod svojo vložno številko:
– Osnovna šola Dobrna: vlož. št.: 1-3748-00,
– Osnovna šola Frankolovo: vlož. št.: 1-3747-00,
– Osnovna šola Vojnik: vlož. št.: 1-3838-00,
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
2. Pečati zavoda
7. 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 ime in sedež zavoda.
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 z vsebino kot
jo za posamezen zavod določa ta odlok.
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 oziroma njihovim staršem.
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Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
8. člen
Število posameznih pečatov zavoda, njihovo uporabo,
način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
10. 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,
podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki
jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb (šolski okoliš)
11. člen
Šolski okoliši ustanovljeni s tem odlokom zajemajo
naslednja naselja oziroma deli naselij:
Osnovna šola Frankolovo
Frankolovo, Stražica, Straža, Zabukovje, Lipa, Lindek,
Beli Potok, Verpete, Bezenškovo Bukovje, Rove, Rakova
Steza, Dol pod Gojko, Črešnjice, Brdce, Podgorje pod Čerinom
Osnovna šola Dobrna
Dobrna, Vinska Gorica, Vrba, Klanc, Loka pri Dobrni,
Zavrh nad Dobrno, Pristova, Rupe, Lokovina, Loka pri Dobrni, Parož, Strmec nad Dobrno, Brdce nad Dobrno, Visoko.
Šolski okoliš zajema tudi učence od petega razreda
dalje iz okoliša POŠ Nova Cerkev, POŠ Socka in POŠ
Šmartno v Rož. Dolini: Lemberg, Vine, Vizore v celoti, del
Hrenove del Polž, Landek in Rožni Vrh št. 18.
Osnovna šola Vojnik
Centralna šola Vojnik
Vojnik, Arclin, Pristava, Razgor, Koblek, Gradišče pri
Vojniku, Bovše, Bezovica, Tomaž nad Vojnikom, Želče,
Gabrovec pri Dramljah, Hrastnik, Črešnjevec, Razgorce,
Kladnart, Male Dole, Jankova, Globoče, Ivenca, Konjsko,
Lešje.
Podružnična šola Nova Cerkev
Nova Cerkev, Razdelj, Novake, Straža pri Novi Cerkvi,
Homec, Vine, Vizore, Lemberg pri Novi Cerkvi, Hrenova,
Polže, Višnja vas.
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Podružnična šola Socka
Socka, Trnovlje pri Socki, Selce, Velika Raven, Čreskova, Landek, Zlateče.
Podružnična šola Šmartno v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini, Loče, Brezova, Rožni Vrh,
Otemna, Jezerce pri Šmartnem, Pepelno, Zavrh pri Galiciji,
Šentjungert, Slatina v Rožni Dolini.
III. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnosti zavodov po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje.
13. člen
Zavodi opravljajo javno veljavni izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
14. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
15. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
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Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
18. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in
izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opavljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.
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.
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20. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije 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.
21. 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 iz vrst
pedagoško-strokovnih delavcev in upravno-administrativnih
in tehničnih delavcev po abecednem redu priimkov z navedbo koliko članov sveta se voli izmed kandidatov pedagoškostrokovnih delavcev in 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
izmed pedagoško-strokovnih delavcev ali izmed upravno
administrativnih ter tehničnih delavcev kot jih je potrebno
izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko postopek volitev podrobneje opredeli v
pravilih zavoda.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je s tem odlokom določenih predstavnikov delavcev v
svetu zavoda izmed pedagoško-strokovnih delavcev in izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati izmed kandidatov pedagoško-strokovnih delavcev in izmed kandidatov upravno-administrativnih
in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva kandidata izmed kandidatov pedagoško-strokovnih delavcev in izmed kandidatov upravno-administrativnih
in tehničnih delavcev 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
23. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral
sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
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Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic 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.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju
z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje ustanovitelja.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski zbor ali ustanovitelj ne poda mnenja v
roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

24. člen
Za 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.

27. 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.

2. Ravnatelj
25. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
26. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

a) Pomočnik ravnatelja
28. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, skladno s standardi in normativi za opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja podružnične šole
29. člen
Podružnična šola Osnovne šole Vojnik ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj 5 let naziv
mentor.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje v aktu o
sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
30. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljiski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
31. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
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– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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 učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
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-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
36. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodelu-
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je z učitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju
in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega 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-dokumentacijsko 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 učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda
(v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika
preverja pred prvo namestitvijo.
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.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.
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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.
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, 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.
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Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
45. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami
v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor
sklada, če je ustanovljen premoženjski (šolski) sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
46. 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.
47. člen
Splošne akte zavoda sprejma svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje
standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
43. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
44. 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.

48. člen
Ravnatelji zavodov ustanovljenih po tem odloku so
dolžni poleg nalog, za katere so pristojni po zakonu, opraviti
vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje
svet in druge organe zavoda v skladu s tem odlokom v roku
treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
49. člen
Ravnateljem zavodov preneha mandat z iztekom dobe,
za katero so bili imenovani. Po izteku mandata posameznemu ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na
način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 26. člena tega
odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi
kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 26. 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 vsaj tri mandate, je lahko
imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne
glede na določbo prvega odstavka 26. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 26. člena oziroma
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drugega odstavka 28. 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 26. člena oziroma drugega odstavka 28. člena tega odloka.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati statuti
zavodov ustanovljenih s tem odlokom.
51. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1107
Vojnik, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.
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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 kot pravna oseba s popolno odgovornostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Celju. 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 v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda

4073.
Na podlagi 3. člena zkona 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 9. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95),
je občinski svet na 23. seji dne 4. 12. 1996 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega
zavoda Vojnik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Vojnik, s sedežem v Vojniku,
Keršova ul. 1 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja za področje vzgoje in varstva predšolskih otrok Vrtec
Mavrica, Vojnik (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo
sodijo:
– enota Dobrna,
– enota Frankolovo,
– enota Vojnik,
– dislociran oddelek Vojnik.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom Vrtec Mavrica, Vojnik.
Sedež zavoda je v Vojniku, Prušnikova 29a, Vojnik.
V sestavo zavoda sodijo:
– Enota vrtca v Dobrni, Dobrna 1a, Dobrna.
– Enota vrtca v Frankolovem, Verpete 1b, Frankolovo.
– Enota vrtca v Vojniku, Prušnikova 29a, Vojnik.
– Dislocirana enota v Vojniku, Keršova 8, Vojnik.
Programi priprave na šolo se izvajajo tudi v prostorih
šole v Socki, Novi Cerkvi, Dobrni, Vojniku in Šmartnem v
Rožni dolini.

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: Vrtec Mavrica, Prušnikova 29a, Vojnik.
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, kot sta
vpisana pri registrskem sodišču.
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 in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne, knjigovodske in davčne
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 delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravnatelj.
Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja ravnatelja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pisno 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, agencijo za plačilni promet in davčno upravo podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in pod-
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pisniki z deponiranimi podpisi pri agenciji za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji
in varstvu predšolskih otrok na področju Občine Vojnik.
Matična enota je enota v Vojniku, Prušnikova 29a,
Vojnik, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje
otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok oziroma v druge programe vzgoje in varstva za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji je:
– M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolske vzgoje.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javno-veljavne vzgojno-varstvene programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po
postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Zavod
lahko organizira dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta
starosti, tudi v varstvenih družinah.
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 drugih
predpisanih pogojev.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo 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.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
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1. Svet zavoda
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 vsake enote
vrtca in izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev, in sicer:
– iz enote Vojnik en predstavnik pedagoških delavcev,
– iz enote Dobrna en predstavnik pedagoških delavcev,
– iz enote Frankolovo en predstavnik pedagoških delavcev,
– iz Socke in Nove Cerkve, en predstavnik,
– izmed administrativnih ter tehničnih delavcev en predstavnik.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje občinski svet v skladu s statutom Občine Vojnik.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat 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 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 vzgojno-varstveni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi z vpisom in izklučitvijo
otrok v oziroma iz zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom
v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opavljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
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a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu 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 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.
Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.

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 sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki
določajo postopek volitev.

19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije 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. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
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 po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote
vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov iz
posamezne enote vrtca ali izmed upravno administrativnih
ter tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posameznih
enot vrtca in upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati posameznih enot vrtca oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, ki so
dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste
enote vrtca oziroma izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev 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.

23. člen
Za 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.
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,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
otrok,
– 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

Št. 75 – 20. XII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

– 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 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 in standardi.
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 zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
28. 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
29. člen
Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.
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30. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojnovarstvenim 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,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki
vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem 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.
Prvi sklic sveta staršev organizira ravnatelj. Na prvem
sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega
namestnika.
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 vzgojnovarstvenim 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 in svetovalni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog,
potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v
skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da
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zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost svojega
dela 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 vzojiteljih, 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.
Strokovno-računovodska, administrativna, tehnična in
druga dela opravljajo računovodski, administrativni in tehnični 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, 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 izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja. Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
36. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja in s tem odlokom preda v upravljanje zavodu sredstva in premoženje, s katerim je bilo opravljeno vzgojno-varstveno delo v enoti Vojnik, enoti Dobrna,
enoti Frankolovo in dislocirani enoti v Vojniku.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest in upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
37. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve, 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 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 prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih de-
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javnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
38. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine
otrok, ki niso sestavina vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in
podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in varstva 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.
41. 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 občine, v katerega so vključene
nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
42. 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.
43. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka (ali s 1. 1. 1997) preneha veljati odločba Občinskega ljudskega odbora Celje,
št. 6065/1, sprejeta leta 1958 ter odlok o spremembah organiziranosti Vzgojno-varstvenega zavoda Tončke Čečeve
(Uradni list RS, št. 9/96).
45. člen
Občinski svet ob sprejemu tega odloka imenuje vršilca
dolžnosti ravnatelja zavoda za čas do imenovanja ravnatelja,
najdlje pa za dobo enega leta.
Za v.d. ravnatelja zavoda je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje za imenovanje ravnatelja zavoda.
46. člen
V. d. ravnatelja zavoda je dolžan poleg nalog, za katere
je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno za konstituiranje organov zavoda ter uskladiti organizacijo dela zavoda v
skladu s tem odlokom v roku osmih mesecev od dneva
uveljavitve tega odloka.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
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4. člen
V okviru toleranc so možna odstopanja v smislu zmanjševanja tlorisnega gabarita ali v smislu zamika dela objekta
toda ne več kot 3 m in s soglasjem mejašev.
5. člen
Pred gradnjo je obvezno mnenje geologa.
6. člen
Navedena sprememba odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Občine Vojnik.
7. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-152/95
Vojnik, dne 20. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

Št. 1108/12-96
Vojnik, dne 4. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

4074.
Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 9.
člena statutarnega sklepa Občine Vojnik dne 20. 11. 1996
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu Dobrna
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Dobrna (Uradni list RS, št. 17/92) se spremeni in dopolni po projektu št.
483/95, ki ga je v juniju 1995 izdelal Razvojni center –
Planiranje d. o. o. Celje.
2. člen
V 2. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
– spremembe in dopolnitve se nanašajo na gradnjo dveh
prostostoječih stanovanjskih hiš na parc. št. 1565/4 k. o.
Dobrna.
3. člen
V 4. členu se doda za drugim odstavkom:
– na parc. št. 1565/6 k. o. Dobrna je možna gradnja
dveh prostostoječih stanovanjskih objektov.

4075.
Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 9. člena statuta
Občine Vojnik sprejel na seji dne 20. 11. 1996
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih
pogojev za skupno območje Dobrna
(Vinska Gorica 107, Lokovina 106, Pristova 111 in
širše območje Dobrna 105)
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za skupno območje Dobrna (Razvojni center – Planiranje proj. št. 042/88) potrjeni z
odlokom, objavljenim v Uradnem listu SRS, št. 7/90, se v
skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje (velja za Občino Vojnik) 1986 do leta
2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91 in
54/94) dopolni po projektu RC – Planiranje d. o. o. Celje, št.
proj. 521/95.
2. člen
Dopolni se 1. člen odloka in doda alinea:
– parcele, obravnavane v spremembah in dopolnitvah
PUP za skupno območje Dobrne se nahajajo znotraj meje
PUP.
3. člen
Dopolni se 3. člen odloka in doda alinea:
– na obravnavanih parcelah je dovoljena novogradnja
objektov s pogoji oblikovanja, določenimi v spremembah in
dopolnitvah PUP.
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4. člen
Dopolni se 6. člen in doda alinea:
– tlorisne dimenzije novih objektov morajo poudariti
vzdolžno os objekta, glede na velikost parcele so dovoljene
tlorisne dimenzije objekta 9m x 14m do 10m x 16m.
5. člen
Projekt spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za skupno območje Dobrna je vsem zainteresiranim stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352A-204/96
Vojnik, dne 20. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

4076.
Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 3. in
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 21/86, 17/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
in 13/93) ter v skladu z 9. členom statuta Občine Vojnik na
seji sveta dne 20. 11. 1996 sprejel
ODLOK
o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju
neprometnih znakov v Občini Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja postavljanje (nameščanje), vzdrževanje in odstranjevanje reklamnih objektov (oglasnih mest)
in znakov, ki opozarjajo na kulturni spomenik, zgodovinsko
ali naravno znamenitost, obveščajo o napravah in objektih,
ki so v neposredni zvezi s prometom in turizmom, znakov, s
katerimi se udeležence usmerja k podjetjem oziroma ustanovam, znakov, s katerimi se zainteresirane obvešča o prireditvah in vseh drugih podobnih znakov, ki predstavljajo vizualne komunikacije (vnaprej: neprometni znaki).
2. člen
Za postavitev reklamnega objekta in za namestitev neprometnega znaka je potrebno dovoljenje, ki ga izda Občina
Vojnik najkasneje v 3 mesecih od prejema vloge.
Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas. Evidenco izdanih dovoljenj vodi izdajatelj.
3. člen
Pri izdaji dovoljenja za postavitev reklamnega objekta
oziroma namestitev neprometnega znaka, in s tem povezano
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izbiro ustrezne lokacije za postavitev ali namestitev, pristojni organ upošteva zlasti naslednje kriterije:
– značilnosti objekta oziroma znaka (npr. število, material, oblikovno ustreznost, čitljivost, vpliv na okolje ipd.);
– možnost dostopa do objekta oziroma znaka zaradi
vzdrževanja;
– potrebe po varovanju arhitekturno krajinske podobe
doline;
– potrebo po ohranitvi značilnih razgledov (vedut);
– varnost in vodljivost voznika;
– obstoječo degradiranost območja (npr. zasičenost doline s tovrstnimi objekti oziroma znaki, zakrivanje degradiranih območij);
– obstoječo zakonodajo.
4. člen
Reklamne objekte postavlja in neprometne znake v Občini Vojnik namešča in odstranjuje od občine pooblaščena
oseba.
Izjema je dopustna za 17. člen tega odloka.
Reklamne objekte in neprometne znake, ki so locirani v
varovalnem pasu magistralne ali regionalne ceste, postavlja
in namešča ter odstranjuje upravljalec ceste ali od njega
pooblaščena oseba.
5. člen
Vlogo za izdajo dovoljenja za postavitev reklamnega
objekta ali namestitev neprometnega znaka vloži stranka na
Občini Vojnik.
Vlogi je potrebno predložiti:
– soglasje lastnika ali posestnika nepremičnine (zemljišča, zgradbe), na kateri bo lociran objekt oziroma znak;
– opis, risbo ali primerek objekta oziroma znaka;
– mapno kopijo in posestni list;
– druge priloge na zahtevo občine.
II. REKLAMNI OBJEKTI
6. člen
Reklamni objekti (oglasna mesta) so namenski prostori
za nameščanje neprometnih znakov. Reklamni objekti so
stalni in začasni (prenosni).
Stalni reklamni objekti so reklamni kioski, reklamni
stebri in table, na stene pritrjene vitrine, fasade in avtobusna
postajališča.
Prenosni reklamni objekti so panoji in transparenti, javna prevozna sredstva ipd.
7. člen
Stalne reklamne objekte je dovoljeno postaviti, vgraditi
oziroma pritrditi:
– na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi
načrti, samo na območjih in pod pogoji, ki jih določajo ti
načrti,
– na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, pa v skladu z izdanim dovoljenjem,
– na območjih, ki so pod spomeniško varstvenim režimom – v skladu z zahtevami pristojne institucije, ki opravlja
nadzor;
– če ni nič predvidenega po gornjih treh alineah – v
skladu z mnenjem strokovnjaka – krajinskega arhitekta.
8. člen
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, Komisija
za razvoj turizma odbor za gospodarstvo sprejmejo pravilnik, s katerim se opredelijo vizuelni in funkcionalni izgled
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reklamnih objektov in neprometnih znakov ter njihova lokacija. Po potrebi se pridobi mnenje urbanista in arhitekta.
Evidenco o reklamnih objektih vodi Republiška uprava
za javne prihodke. Evidenca obsega vse potrebne podatke o
objektu (lastništvo, upravljalca, lokacijo, številko, datum izdaje dovoljenja).
9. člen
Stalni in začasni reklamni objekti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne
kazijo videza okolja. Objekti, ki niso postavljeni v skladu z
zahtevami iz prejšnjega odstavka ali so postavljeni v nasprotju z izdanim dovoljenjem, se nemudoma odstranijo, kar
opravi pooblaščena oseba iz 4. člena tega odloka.
10. člen
Z reklamnimi objekti upravljajo:
– lastniki (17. člen),
– pooblaščena oseba.
Upravljalci so dolžni reklamne objekte redno vzdrževati. Na reklamnih objektih mora biti na vidnem mestu označena firma upravljalca objekta.
Nenamenska uporaba in poškodovanje reklamnih objektov, reklam, plakatov in transparentov je prepovedana.
III. NEPROMETNI ZNAKI
11. člen
Neprometni znaki so sporočilne vizualne komunikacije
v tej ali oni pojavni obliki (npr. napisi, risbe, slike, fotografije, logotipi, obvestila, plakati, reklame ipd.), ki do te mere
posegajo v prostor, da je njihov status potrebno normativno
urediti.
12. člen
Neprometni znaki se načeloma nameščajo le na reklamne objekte. Izjeme se opredelijo v izdanem dovoljenju.
Na fasadah zgradb, prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah, drevju, znotraj ali zunaj izložbenih
stekel in na drugih objektih, ki ne predstavljajo reklamnega
objekta oziroma ki niso urejeni v ta namen, je nameščanje
neprometnih znakov prepovedano. Prav tako je prepovedano
metanje obvestil, reklam ipd. iz letala.
13. člen
Neprometni znak mora biti estetsko oblikovan in predstavljen tako, da je lahko prepoznaven in se po osnovnih
značilnostih jasno loči od prometnih znakov. Pri oblikovanju znaka morajo biti upoštevane značilnosti prostora, v
katerem bo postavljen.
Velikost znaka ali skupina znakov na eni lokaciji mora
biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti
prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču oziroma
preglednosti ceste ali kako drugače vplivati na zmanjšanje
varnosti cestnega prometa.
Napisi na neprometnem znaku morajo biti v slovenščini, vsebina pa mora biti v skladu z dobrimi običaji, moralo in
okusom. Napisi sporočilno namenjeni tujcem, so lahko tudi
v drugih jezikih, ob enakopravni udeležbi slovenščine.
14. člen
Zaradi evidence taksnih obveznosti mora biti na vsakem nameščenem neprometnem znaku žig pooblaščene osebe iz 4. člena tega odloka.
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15. člen
Neprometne znake odstrani pooblaščena oseba:
– iz varnostnih razlogov;
– ko preneha razlog, zaradi katerega je bil znak nameščen;
– ko znak ni več primeren, potreben, vzdrževan ali
rokovno aktualen;
– če je znak nameščen brez dovoljenja ali v nasprotju z
izdanim dovoljenjem;
– če lastnik znaka ne izpolnjuje v odloku ali dovoljenju
predpisanih obveznosti (npr. če ne plačuje takse ipd.).
IV. OSTALE DOLOČBE
16. člen
Višina in način plačila takse za objavo na reklamnih
objektih se ureja z odlokom o komunalnih taksah.
Stroški postavitve reklamnega objekta in nameščanja
oziroma odstranitve neprometnega znaka bremenijo stranko
(naročnika, upravičenca, lastnika...) poleg komunalne takse
iz prejšnjega odstavka.
Stroški pridobivanja soglasij in dovoljenj prav tako
bremenijo stranko.
17. člen
Lastniki zemljišč in zgradb so izjemoma pooblaščeni
na lastnih nepremičninah v svoji režiji (vendar po izdanem
dovoljenju) postaviti reklamni objekt ali namestiti neprometni znak, vendar le v lastne (reklamne oziroma druge
sporočilne) namene.
V lastni režiji postavljene objekte in znake so dolžni
lastniki redno vzdrževati in obnavljati, sicer se odstranijo na
njihove stroške.
18. člen
Za reklamne objekte in neprometne znake, ki so ob
uveljavitvi tega odloka že postavljeni oziroma nameščeni na
območju Občine Vojnik in ustrezajo kriterijem iz tega odloka, morajo njihovi lastniki v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka zahtevati izdajo dovoljenja iz 2. člena tega odloka.
V primeru, da lastnik že postavljenega reklamnega objekta ali nameščenega neprometnega znaka ni zahteval izdajo dovoljenja v roku iz prejšnjega odstavka pooblaščena
oseba pristojna za nadzor odredi odstranitev objekta ali znaka na stroške lastnika, lastnik pa bo kaznovan za prekršek po
22. členu tega odloka.
19. člen
Če se lastnik reklamnega objekta ne da ugotoviti ali bi
bilo ugotavljanje nesorazmerno zapleteno in stroškovno prezahtevno, se objekt ali znak odstrani na stroške občine, ki jih
je kasneje upravičena izterjati od zavezanca, če se ga naknadno ugotovi.
20. člen
Panoji in plakati z volilno propagandnimi sporočili se
lahko postavljajo v skladu s pravilnikom o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih znakov. Organizator jih je dolžan odstraniti v 15 dneh po dnevu glasovanja, sicer jih odstrani pooblaščena oseba na njegove stroške.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja od občine pooblaščena oseba.
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V. KAZENSKI DOLOČBI
22. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 360.000 SIT se za
prekršek kaznuje pravna ali fizična oseba, ki:
– postavi reklamni objekt ali namesti neprometni znak,
pa predhodno ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega
organa ( 2. člen);
– ima dovoljenje za postavitev reklamnega objekta ali
namestitev neprometnega znaka, pa le-tega postavi sam ne
pa po pooblaščeni osebi (4. člen).
– postavi reklamni objekt v nasprotju z izdanim dovoljenjem (9. in 17 člen);
– kot lastnik oziroma upravljalec reklamnega objekta
ne poskrbi za njegovo vzdrževanje (10. člen);
– namerno poškoduje reklamni objekt ali neprometni
znak (10. člen);
– namesti neprometni znak na nedovoljeno mesto ali ga
vrže iz letala (12. člen);
– postavi reklamni objekt oziroma namesti neprometni
znak, ki ne ustreza kriterijem tega odloka oziroma izdanemu
dovoljenju (8., 13. in 17. člen);
– na lastni nepremičnini postavi reklamni objekt oziroma namesti neprometni znak za tuj račun in interes (17.
člen);
– ne zahteva izdaje dovoljenja za že postavljeni reklamni objekt ali nameščeni neprometni znak v roku (18.
člen):
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 1075/11-96
Vojnik, dne 20. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

VRHNIKA
4077.
Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 7. 11.
1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Vrhnika za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine
Vrhnika za leto 1996.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1996 tako, da se glasi:
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Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1996
znašajo 1.052,259.000 tolarjev, predvideni odhodki pa
1.079,525.000 tolarjev. Primanjkljaj rednega dela proračuna
znaša 27,266.000 tolarjev.
Račun financiranja Občine Vrhnika ze leto 1996 obsega prihodke v višini 33,766.000 tolarjev in odhodke v višini
6,500.000 tolarjev.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta
sestavni del občinskega proračuna.
Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana Občine Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
3. člen
Odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
1996.
Št. 2/5-401-02/96
Vrhnika, dne 7. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

4078.
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 investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 64/96)
in izida glasovanja na referendumu dne 8. 12. 1996 je Občinski svet občine Vrhnika na 3. izredni seji dne 9. 12. 1996
sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo
za območje Občine Vrhnika
1. člen
Za območje Občine Vrhnika se po odločitvi na referendumu z dne 8. 12. 1996 uvede samoprispevek v denarju za
investicije v šolstvo v Občini Vrhnika.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom za investicije v šolstvo se bodo uporabila za izvajanje programa investicij v
šolstvo v Občini Vrhnika do leta 2000 in sicer za:
– gradnjo nove šole z večnamensko telovadnico na Vrhniki,
– gradnjo športnih površin pri Osnovni šoli Log Dragomer.
S samoprispevkom za investicije v šolstvo bo predvidoma zbrano 464,600.000 tolarjev.
Razliko do ocenjenega programa bo Občina Vrhnika
zagotovila s sredstvi proračuna Občine Vrhnika in s sredstvi
nakazanimi iz proračuna Republike Slovenije namenjenimi
za investicije v šolstvo.
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3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 4 let in sicer od
1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
4. člen
Samoprispevek za investicije v šolstvo bodo plačevali
občani, ki stalno prebivajo v Občini Vrhnika:
1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila in druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače po stopnji 1% od neto plače, nadomestila in
drugih osebnih prejemkov ter plačil po pogodbah o delu;
2. zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti:
– od povprečne neto plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje po stopnji 1%, če so zavarovani iz tega
naslova;
– od ugotovljenega dobička po stopnji 1%;
3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 1% od
izplačane pokojnine
4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin;
5. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem členu, plačujejo prispevek za vsak vir posebej.
5. člen
Samoprispevek za investicije v šolstvo obračunavajo in
odtegujejo podjetja, zavodi in zasebni delodajalci ter drugi
izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Lastnikom oziroma uporabnikom kmetijskih zemljišč
in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala
samoprispevek Davčna uprava RS – izpostava Vrhnika.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
izplačevalec dostavi splošni službi občinske uprave Vrhnika
seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki imajo
dohodke samo:
– od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči,
– od priznavalnin,
– od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o
vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne,
– od denarnega nadomestila za telesno okvaro,
– od dodatka za pomoč in postrežbo,
– od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov,
– od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih
prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma
na delovni praksi.
Samoprispevka se ne plačuje od plač delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska plače, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
7. člen
Sredstva samoprispevka za investicije v šolstvo se bodo zbirala strogo namensko na posebnem računu Občine
Vrhnika – OBČINSKI SAMOPRISPEVEK ZA INVESTICIJE V ŠOLSTVO – 50110-842-043-0082411.
8. člen
S sredstvi samoprispevka bo upravljal župan, ki je tudi
odgovoren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo
sredstev samoprispevka.
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Župan je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih ter o
gospodarjenju s sredstvi samoprispevka za investicije v šolstvo poročati občinskemu svetu vsakih 6 mesecev in podatke
tudi javno objaviti.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolirata Agencija RS za plačilni promet ter Davčna uprava RS – izpostava Vrhnika v okviru svojih pristojnosti.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.
9. člen
Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino po zakonu o dohodnini.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
Št. 11/3-SKL/96
Vrhnika, dne 10. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

4079.
POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka
za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika
1. Na območju Občine Vrhnika je bil izid glasovanja na
referendumu dne 8/12-1996, naslednji:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 12413 volivcev,
– na referendumu je po volilnem imeniku glasovalo
6754 volivcev oziroma 54,41%,
– na referendumu ni s potrdilom glasoval nihče,
– na referendumu je skupaj glasovalo 6754 volivcev
oziroma 54,41%,
– veljavnih je bilo 6601 glasovnic oziroma 97,30%,
– neveljavnih je bilo 153 glasovnic oziroma 2,27%,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 3620 volivcev oziroma 53,60%,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 2981 volivcev oziroma 44,14%.
2. Na podlagi izida glasovanja na referendumu dne,
8. 12. 1996 občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil
samoprispevek za investicije v šolstvo za območje Občine
Vrhnika izglasovan.
Vrhnika, dne 9. 12. 1996.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Vrhnika
Anton Plut l. r.
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ZREČE
4080.
Na podlagi 3. odstavka 22. in 37. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski
svet občine Zreče na seji dne 5. 12. 1996 sprejel
ODLOK
o davku od premoženja v Občini Zreče
1. člen
Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena zakona
o davkih občanov (Uradni list RS št. 8/91 in 7/93) se za
območje Občine Zreče v letu 1997 poveča za enkrat (100%).
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3. člen
Povračila se obračunavajo za vse pridobljene količine
gramoza, tehničnega gradbenega kamna in okrasnega kamna
(m3 ali tona) in znašajo v letu 1997 8% prodajne cene, od
leta 1998 dalje pa 10% prodajne cene.
Pravne in fizične osebe so dolžne podatke o pridobljenih in prodanih količinah do 15. v mesecu za pretekli mesec
prijaviti občinskemu uradu Občine Zreče.
4. člen
Povračilo iz 3. člena tega odloka obračunavajo pravne
ali fizične osebe pri eksterni in interni prodaji in ga do 15. v
mesecu na podlagi predloženega poročila o prodanih količinah nakažejo na žiro račun občine za pretekli mesec.
5. člen

2. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.
Št. 012-29/96
Zreče, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

Zbrana sredstva iz naslova povračil so prihodek proračuna Občine Zreče, ki se prikazuje na samostojni postavki.
Uporabljajo se v neposredno ogroženem okolju tistega
območja, kjer se nahaja gramoznica ali kamnolom.
6. člen
Povračilo za izkoriščanje in rabo naravnih dobrin se
lahko realizira tudi v obliki dobave materiala in opravljenih
storitev.
Ta način realizacije povračila se vrši na podlagi pogodbe med porabnikom naravne dobrine in občino.
7. člen

4081.
Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93) in 20. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 30/95, 48/95) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 5. 12. 1996 sprejel
ODLOK
o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin
v Občini Zreče
1. člen
Zaradi izkoriščanja naravnih dobrin v Občini Zreče, se
s tem odlokom določajo povračila za obremenjevanje okolja,
in sicer pri rabi gramoza, tehničnega gradbenega kamna in
okrasnega kamna.
2. člen
Zavezanci za plačilo povračil so vsi porabniki naravnih
dobrin v Občini Zreče, torej vse pravne in fizične osebe, ki
neposredno ali posredno posegajo v prostor zaradi pridobivanja gramoza, tehničnega gradbenega in okrasnega kamna.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena uradna oseba občinskega urada Občine Zreče.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, s 50.000 tolarjev pa odgovorna
oseba pravne osebe ter fizična oseba, ki ne prijavi količin v
skladu s 3. členom tega odloka.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 012-30/96
Zreče, dne 5. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 75 – 20. XII. 1996

4082.
VLADA
Na podlagi 98. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in 38. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) je Vlada
Republike Slovenije na 224. seji 19. decembra 1996 sprejela
SKLEP
o povišanju rejnin
1
Rejnine se s 1. novembrom 1996 povišajo za 2,9 odstotka, tako da znašajo:
1. Materialni stroški za rejenca
Starost otroka

Mesečna višina materialnih
stroškov v tolarjih

– do 12 mesecev
– od 1–7 let (predšolski)
– od 7–14 let (šoloobvezen)
– nad 14 let

26.600
20.460
24.560
30.690

2. Plačilo za delo rejnice za otroka znaša od 1. novembra
1996 11.900 tolarjev mesečno.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 554-02/93-3/7-8
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
4083.
Na podlagi 12. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 18. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
ODREDBO
o pošiljanju obvestila o spremembi cen
1. člen
Podjetja, ki proizvajajo določene proizvode ali opravljajo določene storitve, morajo istega dne, ko spremenijo
cene, poslati Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
obvestilo o spremembi cen. Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne cene in cene v prodaji na debelo oziroma cene v prodaji na drobno (brez davka na promet), če se
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ukvarjajo tudi s prodajo na debelo oziroma na drobno, storitvena podjetja pa drobnoprodajne cene (brez davka na promet) in sicer za naslednje proizvode in storitve:
Pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote
– premog za energetske potrebe,
– premog za široko potrošnjo.
Proizvodnja hrane, pijač in krmil
– sveže goveje, svinjsko in junčje meso po vseh kategorijah in stopnjah obdelave,
– sveže perutninsko meso,
– surove kože,
– sadni sirup,
– naravni sadni sok,
– konzervirane vrtnine,
– mešano rastlinsko olje,
– pasterizirano in sterilizirano mleko s 3,2% mlečne
maščobe,
– jogurt,
– maslo,
– vse vrste sira,
– sirni namazi,
– hrana za dojenčke,
– moka,
– kompletne krmilne zmesi za pitanje prašičev,
– kompletne krmilne zmesi za pitanje piščancev,
– dnevni pšenični kruh,
– ostale vrste kruha,
– slaščičarski izdelki,
– trajno pecivo,
– jajčne testenine,
– durum testenine,
– pražena kava,
– pivo,
– mineralna voda.
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz
papirja in kartona
– papir za proizvodnjo časopisov in knjig,
– toaletni papir.
Založništvo, tiskarstvo
– učbeniki,
– atlasi,
– priročniki,
– delovni listi in delovni zvezki,
– dnevno-politični informacijski tisk.
Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih
vlaken
– umetna gnojila,
– sredstva za varstvo rastlin,
– pralni praški za strojno pranje,
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– zdravila za humano rabo,
– veterinarska zdravila.
Proizvodnja strojev in naprav
– kmetijski stroji.
Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
– osebna vozila.
Oskrba z elektriko, plinom, paro in toplo vodo
– proizvodnja in distribucija plina,
– oskrba s toplo vodo in
– proizvodnja pare in vroče vode za ogrevanje.
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
– zbiranje, čiščenje in distribucija vode.
Kopenski prevoz; cevovodni transport
– prevoz potnikov in blaga v domačem železniškem
prometu,
– prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu
(samo redne linije),
– prevoz potnikov v mestnem in obmestnem cestnem
prometu (samo redne linije).
Pomožne prometne dejavnosti
– parkirnina za osebna vozila.
Poštne in telekomunikacijske storitve
– vse javne poštne storitve in
– javne telekomunikacijske storitve.
Finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
– stroški bančnih storitev pri poslovanju s pravnimi in
fizičnimi osebami.
Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja
– obvezno zavarovanje osebnih vozil.
Poslovanje z nepremičninami
– stanovanjska najemnina za neprofitna stanovanja.
Izobraževanje
– mesečna oskrba v vzgojno-varstvenih zavodih,
– mesečna oskrba v dijaških domovih,
– mesečna oskrba v študentskih domovih.
Zdravstvo in socialno varstvo
– dnevna oskrba v domovih starejših občanov.
Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti
– RTV naročnina.
Storitve javne higiene
– odvoz odpadkov in
– čiščenje in odvajanje odplak.
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Druge storitvene dejavnosti
– pogrebne storitve (klasični in žarni pokop),
– osnovne dimnikarske storitve,
– komunalna taksa za vozila in
– prodaja grobov ali dajanje grobov v najem.
2. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. ime in sedež podjetja,
2. ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta, ceno,
ki je bila v uporabi do dneva predložitve obvestila, ceno za
katero se pošilja obvestilo in vrsto cene,
4. stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev
v predhodnem letu, stopnjo skupno dosežene rasti cen proizvodov oziroma storitev v tekočem letu in stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,
5. prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
6. glavni razlogi za spremembo cen,
7. datum uporabe nove cene.
3. člen
Podatke iz 1. člena te odredbe morajo podjetja poslati
na način, ki je predstavljen na obrazcu, ki je sestavni del te
odredbe.
4. člen
Če obvestilo ne vsebuje podatkov iz 2. člena te odredbe, zahteva Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj njegovo dopolnitev.
5. člen
Posredovanje obvestila ni potrebno za cene proizvodov
in storitev navedenih v 1. členu te odredbe, če se te oblikujejo na podlagi 4., 5. ali 8. člena zakona o cenah (Uradni list
RS, št. 1/91-I).
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o pošiljanju podatkov o cenah (Uradni list RS, št.
19/91, 24/92, 32/92).
7. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 381-00-001/96-63/25
Ljubljana, dne 19. decembra 1996.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
Janko Deželak l. r.
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4084.
Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I in 21/94) izdaja minister za
okolje in prostor
ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 155,95 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 66/96).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 17. decembra 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
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“Ob prevzemu se ne overi ekoloških točk za tranzit
preko Avstrije.”
3. člen
V 12. členu se pred zadnjim odstavkom točke a) drugega odstavka, doda nov odstavek, ki se glasi:
“Vračilo uporabljenih ekoloških točk se dokazuje s pravilno izpolnjeno kopijo ekološke karte. Kopija ekološke karte
mora biti overjena z žigom pristojnega organa. Vračila uporabljenih ekoloških točk se prevozniku prištevajo v najstarejše obdobje iz katerega še ni 100 % vračila. Navodilo o
uporabi in izpolnjevanju ekološke karte izda minister, pristojen za promet.”
4. člen
V 16. členu se v prvemu odstavku na koncu besedila
doda nov stavek, ki se glasi:
“Prevoznik je vabljen na delitev v prvem naslednjem
obdobju.”
5. člen
V 17. členu se predzadnjemu odstavku na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
“Komisija posreduje vsake tri mesece poročilo o svojem delu ministru, pristojnemu za promet.”
6. člen
V 18. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Prevozniku po zanj opravljeni zadnji redni obdobni
delitvi v tekočem letu ni možno izdajati avansov.”
7. člen

4085.
Na podlagi prvega odstavka 33. člena in osme alinee
prvega odstavka 64. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in 54/96) ter 26. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih,
postopku in načinu delitve dovolilnic
1. člen
V 8. členu pravilnika o merilih, postopku in načinu
delitve dovolilnic (Uradni list RS, št. 51/96) se doda nov,
tretji odstavek, ki se glasi:
“Število porabljenih dovolilnic je pogoj za dodelitev
novih dovolilnic.
Na delitvi vrnjene, uporabljene dovolilnice, se ne upoštevajo za dodelitev novih dovolilnic.”
Dosedanji tretji odstavek tega člena postane četrti,
dosedanji četrti odstavek postane peti, dosedanji peti odstavek postane šesti in dosedanji šesti odstavek postane sedmi.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se na koncu besedila doda
nov stavek, ki se glasi:

V 21. členu se v prvem odstavku spremenita alinei pod
točko b) in c) tako, da se glasita:
K točki b):
“– kadar prevoznik ni uporabil dovolilnice v skladu z
njenim namenom in določili tega pravilnika in sicer za količino in vrsto dovolilnic, ki bi mu po planu pripadale za
naslednje delilno obdobje.”
K točki c):
“– kadar prevozniki predložijo nepravilne ali neresnične podatke o svojem stanju z namenom zavajanja ali kadar
se več kot dvakrat ugotovi, da prevoznik ni uporabil dovolilnice v skladu z njenim namenom in določili tega pravilnika.”
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-3/96
Ljubljana, dne 16. decembra 1996.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze
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SPREMEMBE KRITERIJEV ZA POSEBNA MERILA
Na podlagi 14. člena pravilnika o merilih, postopku in
načinu delitve dovolilnic določam
SPREMEMBO POSEBNIH MERIL ZA DELITEV
DOVOLILNIC
Spremenijo se posebna merila za delitev dovolilnic tako, da se besedilo v točki 1. prvega odstavka glasi:
“1. AVSTRIJA – dovolilnice – ekološke točke ( znamkice, ki jih slovenski prevozniki ob tranzitu avstrijskega
ozemlja uničijo),
– bilateralne dovolilnice.”
Preneha veljati poglavje: merila za delitev avstrijskih
univerzalnih dovolilnic in se nadomesti s poglavjima:
“MERILA ZA DELITEV EKOLOŠKIH TOČK ZA
TRANZIT AVSTRIJE
1. Izhodiščni kontingent za delitev tranzitnih voženj za
pridobitev ekoloških točk za tranzit Avstrije se določi na
podlagi meril iz pravilnika o merilih, postopku in načinu
delitve dovolilnic in teh meril:
Prevoznikov temeljni osnovni plan je v letu 1997 sestavljen iz:
– stalnega dela, ki se določi na podlagi števila avstrijskih univerzalnih dovolilnic, ki jih je prevoznik pridobil
in vrnil uporabljene za peto delilno obdobje v letu 1996 in
sicer za dovolilnice za “zelene tovornjake”, ki izpolnjujejo
določila EURO 1 in EURO 2 in za tovorna motorna vozila,
katerih predpisane dimenzije presegajo predpisane dimenzije vozil, ki lahko uporabljajo oprtni vlak.
Dovolilnice se preračuna v temeljni plan prevoznika
tako, da 2 tranzitni vožnji zamenjata 1 pridobljeno dovolilnico.
Prevozniku, ki je v petem delilnem obdobju leta 1996
posedoval CEMT dovolilnico za Avstrijo, se za vsako CEMT
dovolilnico poveča temeljni letni plan tranzitnih voženj za
dvajset voženj;
– spremenljivega dela, to je uporaba oprtnega vlaka v
posameznem obdobju na podlagi podatkov gospodarskih
družb pristojnih za izvedbo kombiniranega prevoza.
Letno razmerje 1 : 1 (prevoz po cesti : 1 oprtni prevoz 1 povratna vožnja ali 2 enosmerni vožnji) je stalno. Za vsaki
dve enosmerni vožnji ali 1 povratno vožnjo z oprtnim vlakom prevoznik pridobi 1 tranzitno vožnjo, ki se preračuna v
ekološke točke.
Roki za vračilo porabljenih ekoloških točk so enaki kot
v 12. členu pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve
dovolilnic.
Prevoznikom se določi kontingent tranzitnih voženj za
pridobitev ekoloških točk za tranzit Avstrije za posamezno
obdobje na osnovi uporabe oprtnega vlaka in sicer število
opravljenih prevozov z oprtnim vlakom v predpreteklem
obdobju.
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2. Prevozniku, ki je prejel tudi CEMT dovolilnico za
Avstrijo se za vsako dovolilnico CEMT, od zgoraj omenjenih tranzitnih voženj, odšteje deset tranzitnih voženj mesečno.
3. Prevoznikom, ki so lastniki motornih tovornih vozil
s priklopnim vozilom ali brez, katerih predpisane dimenzije
presegajo predpisane dimenzije vozil, ki lahko uporabljajo
oprtni vlak, to je širine 2,60 m in višine 4 m, se lahko
mesečno dodelijo ekološke točke na eno tranzitno vožnjo.
Prevozniki bodo lahko pridobili ekološke točke za tako
tovorno motorno vozilo, ko bodo o tem dostavili dokumentacijo v skladu s pravilnikom o dimenzijah, masah in opremi
vozil (Uradni list RS, št. 24/96), posebej z drugim odstavkom 3. člena navedenega pravilnika. Rok za dostavo te
dokumentacije je 10. 2. 1997.
Prevozniki bodo lahko pridobili ekološke točke za
tovorna motorna vozila iz točke a) drugega odstavka 3. člena za prvo delilno obdobje 1997 ob redni delitvi za drugo
delilno obdobje leta 1997.
Temeljni plan prevoznika za ta tovorna motorna vozila
se bo oblikoval po pridobitvi ustrezne dokumentacije.
4. Za prevoze v tranzitu Avstrije se ekološke točke ne
izdajajo za:
– samostojna vozila do 12 ton nosilnosti, razen tistih, ki
imajo vozilo opremljeno s hladilno komoro in vozila za
prevoz nevarnih snovi; o tem mora prevoznik predložiti dokumentacijo iz katere je razvidno, da gre za tovrstna vozila;
– skupino vozil do 12 ton nosilnosti;
– vozila za avtomatsko razkladanje (kiperji), razen tistih, ki imajo za priklopno vozilo potrdilo TIR.
5. Za prevoz v tranzitu se pri vračilu uporabljenih
ekoloških točk zahteva priložitev izvirnega, izpolnjenega in
potrjenega izvoda CMR.
6. Prevozniku se za vsako zmanjšanje števila “zelenih
tovornjakov” glede na stanje ob zaključku petega delilnega
obdobja leta 1996 temeljni plan iz 1. točke posebnih meril
zmanjša za 2 tranzitni vožnji na mesec.
Slovenskim prevoznikom bo priznano za tranzitno vožnjo toliko točk, kot znaša navzdol zaokrožena vrednost ciljnega števila ekoloških točk na tranzitno vožnjo v opazovalnem letu.
MERILA ZA DELITEV AVSTRIJSKIH BILATERALNIH
DOVOLILNIC
1. Izhodiščni kontingent za delitev avstrijskih bilateralnih dovolilnic se določi na podlagi meril iz pravilnika o
merilih, postopku in načinu delitve dovolilic in teh meril:
– prevoznikov temeljni plan se določi na podlagi števila avstrijskih univerzalnih dovolilnic, ki jih je prevoznik
pridobil in vrnil uporabljene po določilih tretjega odstavka
11. člena pravilnika, zmanjšane za število avstrijskih univerzalnih dovolilnic, ki jih je prevoznik pridobil na osnovi prve
točke meril za delitev avstrijskih univerzalnih dovolilnic
pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic
(Uradni list RS, št. 51/96).
– Za bilateralne prevoze v Avstrijo se pri vračilu dovolilnic zahteva priložitev izvirnega, izpolnjenega in potrjenega izvoda CMR.”
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Na podlagi prvega odstavka 3. člena in 11. člena zakona o ustanovah, izdajam naslednji

Na podlagi 3., 5. in 11. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije

SKLEP
Soglašam z aktom o ustanovitvi fundacije “Okolje smo
vsi”.
Št. 354-01-91/96
Ljubljana, dne 25. novembra 1996.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

4087.

SOGLASJE
k ustanovitvenemu aktu Ustanove za vzpodbujanje
ustvarjalnosti, Ljubljana
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije daje soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove za vzpodbujanje ustvarjalnosti, Ljubljana, Slomškova 15, z dne 30. 9. 1996.
Št. 028-71/96
Ljubljana, dne 11. oktobra 1996.
Minister
za kulturo
dr. Janez Dular l. r.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovitvah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 15. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št.71/94) minister za
zdravstvo izdaja
SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi Ustanove – Sklad za izgradnjo nove
pediatrične klinike
Minister za zdravstvo daje soglasje k aktu o ustanovitvi
Ustanove – Sklad za izgradnjo nove pediatrične klinike s
sedežem v Ljubljani, Vrazov trg 1.
Št. 352-11/96
Ljubljana, dne 16. decembra 1996.
Minister
za zdravstvo
dr. Božidar Voljč l. r.

4088.
Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in 12. člena
zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) minister za
zdravstvo izdaja
SOGLASJE
k aktu o ustanovitvi Ustanove Mali vitez – fundacije za
pomoč mladim, ozdravelim od raka
Minister za zdravstvo daje soglasje k ustanovitvenemu
aktu o ustanovitvi Ustanove Mali vitez – fundacije za pomoč
mladim, ozdravelim od raka, s sedežem v Ljubljani, Zaloška
cesta 2, Onkološki inštitut.
Št. 50-10/96
Ljubljana, dne 19. novembra 1996.
Minister
za zdravstvo
dr. Božidar Voljč l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4090.
Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,
št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
POROČILO
o gibanju plač za oktober 1996
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za oktober 1996 znaša 135.595 SIT in je
za 2,8 odstotka višja kot septembra 1996.
Povrečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za oktober 1996 znaša
125.230 SIT in je za 3 odstotke višja kot septembra 1996.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje avgust–oktober 1996 znaša 122.897 SIT.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje avgust–oktober 1996 znaša 78.782 SIT.
Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za oktober 1996 na povprečno bruto
plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje
november 1995–oktober 1996 znaša 107,8.
Št. 051-35-13/96
Ljubljana, dne 17. decembra 1996.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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V odredbi o krajevni pristojnosti carinskih organov,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 62-3507/96 z dne 8. XI.
1996 se 2. člen pravilno glasi:

V odredbi o prepovedi prometa za posamezne vrste
vozil na določenih odsekih magistralnih cest M 10 in M 105, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 69-3810/96 z dne 5.
XII. 1996, se prve tri vrste 1. in 2. člena pravilno glasijo:

“2. člen
Carinarnica Celje: Celje, Gornji Grad, Hrastnik, Kozje,
Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Radeče,
Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore,
Trbovlje, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zagorje ob Savi, Zreče,
Žalec.
Carinarnica Dravograd: Črna na Koroškem, Dravograd,
Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka-Ribnica, Radlje ob Dravi,
Ravne-Prevalje, Slovenj Gradec, Vuzenica.
Carinarnica Jesenice: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska
Gora, Preddvor, Radovljica, Tržič.

1. člen
Prepoveduje se promet tovornih motornih vozil nad
največjo dovoljeno maso 7,5 ton na magistralni cesti M-10
na odseku 306 in 307, magistralni cesti M-10-5 na delu
odseka 344...
2. člen
Organizacije za redno vzdrževanje cest morajo pravočasno označiti prepoved prometa, za tovorna motorna vozila
z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, razen za lokalni
promet, z...
Uredništvo

Carinarnica Koper: Izola, Koper, Piran.
Carinarnica Ljubljana: Borovnica, Brezovica, Brežice,
Cerknica, Cerklje na Gorenjskem, Črnomelj, Dobrepolje,
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Gorenja Vas, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik,
Krško, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Loška
Dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Metlika, Naklo, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič,
Sevnica, Šenčur, Šentjernej, Škocjan, Škofja Loka, Škofljica, Trebnje, Velike Lašče, Vrhnika, Vodice, Železniki, Žiri.
Carinarnica Maribor: Destrnik-Trnovska vas, Dornava,
Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart,
Majšperk, Maribor, Pesnica, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Zavrč.
Carinarnica Murska Sobota: Beltinci, Cankova-Tišina,
Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Hodoš-Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Rogaševci, Sveti Jurij, Turnišče.
Carinarnica Nova Gorica: Ajdovščina, Bovec, Brda,
Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova
Gorica, Tolmin, Vipava.
Carinarnica Sežana: Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, Postojna, Sežana.”
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

Popravek
V navodilu za opravljanje preventivnih zdravstvenih
pregledov delavcev, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
68-3739/96 z dne 29. XI. 1996, se 4. točka pravilno glasi:
“Ne glede na določilo 2. in 3. točke tega navodila lahko
preventivne preglede zaposlenih, ki ne opravljajo del z večjo
nevarnostjo poškodb in zdravstvenih okvar, določenih 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.”
Minister
za zdravstvo
dr. Božidar Voljč l. r.
Popravek
V sklepu o določitvi zneskov in drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov za mesec november 1996, objavljen v Uradnem listu RS, št. 62-3518/96 z dne 8. XI. 1996, se
druga alinea 3. točke pravilno glasi:
– 8 do 12 ur
3.012 SIT.
Uredništvo
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4003. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije
4004. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije
4005. Odlok o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije 26. decembru
1996
4006. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

7589
7589

7589

4009.
4010.
4011.
4012.
4013.
4014.
4083.
4084.
4085.
4086.
4087.
4088.
4089.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
4020. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o volilnem sistemu, ki je bil 8. decembra
7610
1996

7590

VLADA
4007. Uredba o dajanju soglasja k cenam storitev
tržnic in k cenam parkiranja in varovanja
7590
vozil
4008. Uredba o načinu oblikovanja cen pogreb7591
nih in dimnikarskih storitev
7669
4082. Sklep o povišanju rejnin
MINISTRSTVA
Pravilnik o vodenju in varovanju osebnih
podatkov v ministrstvu za obrambo
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
Navodilo o spremembah navodila za kakovost in nadzor kakovosti tolčenca za gramozno gredo železniških tirov
Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi
uporabe cestno-železniških prehodov
Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove “Za
življenje brez odvisnosti”
Ugotovitveni sklep minimalne plače za obdobje oktober–december 1996
Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o merilih, postopku in načinu
delitve dovolilnic
Sklep o soglašanju z aktom o ustanovitvi
fundacije “Okolje smo vsi”
Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove –
Sklad za izgradnjo nove pediatrične klinike
Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustavnove Mali vitez – fundacije za pomoč mladim, ozdravelim od raka
Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove
za vzpodbujanje ustvarjalnosti, Ljubljana

4018. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
7608
4019. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 11.
člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ni v neskladju z ustavo 7610

4021.
4022.
4023.
4090.

7591
4024.
7598
7601
7601

4025.
4026.
4027.

7601
7602

4028.

7669

4029.

7672

4030.

7672
7674

4031.
4032.

7674
4033.
7674

4034.

7674

4035.

USTAVNO SODIŠČE
4015. Odločba o ugotovitvi, da 13. člen zakona o
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter
vrnitvi njihovega premoženja in pravic ni v
7602
neskladju z ustavo
4016. Odločba o določitvi pristojnosti za odloča7604
nje o zahtevi za denacionalizacijo
4017. Odločba o ugotovitvi, da je določba 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku v
neskladju z ustavo
7606

4036.
4037.
4038.
4039.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
Sklep o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje januar–
april 1997
Sklep o dopolnitvi sklepa o vsebini in načinu vodenja knjige naročil
Tarifa za opravljanje pomorske pilotaže na
območju teritorialnega morja in notranjih
morskih voda Republike Slovenije
Poročilo o gibanju plač za oktober 1996
OBČINE
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice
Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice
Odlok o komunalnih taksah v Občini Cankova-Tišina
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto
1996
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davku od premoženja v Mestni občini
Celje
Odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu Šmarjeta (Celje)
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje
Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Gornja Radgona
Sklep o podaljšanju sklepa o uvedbi posebnega prispevka za financiranje adaptacije
kulturnega spomenika in izgradnjo prireditvenega prostora v Mali Ilovi gori
Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevne skupnosti Spodnja Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 1996
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda
(Kamnik)
Odlok o priznanjih Občine Kamnik
Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Antona
Šibelja-Stjenka Komen
Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov
za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Komen
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne obči-
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ne Kranj na volitvah
4040. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini
Krško
4041. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Krško
4042. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997 (Krško)
4043. Spremembe statuta Občine Lenart
4044. Izid nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Loški Potok v I. volilni enoti
4045. Sklep o javni razgrnitvi programske zasnove za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Metlika
4046. Poročilo o izidu glasovanja o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine
Pivka
4047. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Peskokop Lepena Planina (Postojna)
4048. Obvestilo o izidu volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Razdrto in Hrenovice (Postojna)
4049. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto
1996
4050. Odlok o popravku odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 1996
4051. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Rogatec v letu 1997
4052. Odlok o razglasitvi naselbinskega območja
Rogatec za kulturni spomenik
4053. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sežana za leto 1996
4054. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1996
4055. Odlok o razglasitvi gozda s posebnim namenom v Občini Slovenske Konjice
4056. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
(Slovenske Konjice)
4057. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Zeče (Slovenske Konjice)
4058. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Vešenik – Brdo (Slovenske Konjice)
4059. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Tepanje (Slovenske Konjice)
4060. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevska za območje Krajevne
skupnosti Slovenske Konjice
4061. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Konjiška vas (Slovenske Konjice)
4062. Sklep o javni razgrnitvi osnutka razširitve
zazidalnega načrta za stanovanjsko cono
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Nova vas–Črnolica (Šentjur pri Celju)
4063. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Dramlje
(Šentjur pri Celju)
4064. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1996
4065. Odlok o taksah za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v
Občini Trebnje
4066. Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini
Trebnje in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količini vode
4067. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine
Trebnje
4068. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Mokronog
(Trebnje)
4069. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Mokronog o izidu glasovanja na referendumu dne 8. decembra 1996 za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog (Trebnje)
4070. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
v denarju za območje Krajevne skupnosti
Mirna (Trebnje)
4071. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Mirna (Trebnje)
4072. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
4073. Odlok o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik
4074. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna (Vojnik)
4075. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za skupno območje Dobrna (Vojnik)
4076. Odlok o postavljanju reklamnih objektov
in nameščanju neprometnih znakov v Občini Vojnik
4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto
1996
4078. Sklep o uvedbi samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika
4079. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo za območje Občine Vrhnika
4080. Odlok o davku od premoženja v Občini Zreče
4081. Odlok o povračilih pri izkoriščanju in rabi
naravnih dobrin v Občini Zreče
–

7643

–
–

7643
–

Popravek odredbe o krajevni pristojnosti
carinskih organov
Popravek odredbe o prepovedi prometa za
posamezne vrste vozil na določenih odsekih
magistralnih cest M 10 in M 10-5
Popravek navodila za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
Popravek zneska in drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov za mesec november 1996

7644
7644
7645
7645
7646

7649
7649

7650
7650
7651
7652
7658
7663
7663
7664
7666
7666
7667
7668
7668
7675
7675
7675
7675
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Pravkar izšlo!
dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA III
Druga spremenjena in dopolnjena izdaja
Med uspešnice založniškega programa ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
vsekakor sodijo knjige dolgoletnega sodnika in bivšega predsednika slovenskega
vrhovnega sodišča prof. dr. Borisa Strohsacka o obligacijskih razmerjih. Tokrat smo
drugič izdali njegovo tretjo knjigo z naslovom OBLIGACIJSKA RAZMERJA III. Kakor
poudarja avtor, vse tri knjige sestavljajo zaključeno celoto o tako imenovanem splošnem
delu zakona o obligacijskih razmerjih. Namenjene pa so vsem tistim, ki želijo preizkusiti
svoja teoretična znanja o obligacijah v praksi.
Državni zbor se bo lotil sprejemanja prvega slovenskega obligacijskega zakonika šele leta
1997. Dosedanje delo pri pripravi tega obsežnega zakona pa je, opozarja avtor knjig,
pokazalo, da temeljnih inštitutov obligacijskega prava ne bo treba bistveno spreminjati.
ZOR je v bistvu moderen zakon, saj je vključen v sodobne tokove obligacijskega prava.
Zato bo treba nov zakonik le ustrezno prilagoditi lastninskemu konceptu in s tem novemu
pravnemu sistemu. To spoznanje je tudi opogumilo prof. dr. Strohsacka in založnika, da
sta pripravila nove izdaje priročnikov, ki naj bi zapolnili vrzel do uveljavitve slovenskega
obligacijskega zakonika.
Nekatera poglavja knjig je avtor napisal na novo, dopolnil je sodno prakso, v opombah pa
so omenjene rešitve, ki jih ponuja predlog obligacijskega zakonika.
10300 OBLIGACIJSKA RAZMERJA I – tretja spremenjena in dopolnjena izdaja

(cena 1743 SIT)

10341 OBLIGACIJSKA RAZMERJA II – Odškodninsko pravo in druge neposlovne
obveznosti - tretja spremenjena in dopolnjena izdaja
(cena 3360 SIT)
10342 OBLIGACIJSKA RAZMERJA III – druga spremenjena in dopolnjena izdaja

(cena 1890 SIT)
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Pravkar izšlo!
DR. ŠIME IVANJKO – DR. MARIJAN KOCBEK

PRAVO DRUŽB
STATUSNO GOSPODARSKO PRAVO
(druga spremenjena in dopolnjena izdaja)
Akademik prof. dr. Stojan Pretnar v predgovoru knjige Pravo družb poudarja, da pospremlja na trg in v javnost impozantno delo profesorjev mariborske pravne fakultete. To knjigo
je založba ČZ Uradni list Republike Slovenije izdala pred dvema letoma, druga spremenjena in dopolnjena izdaja pa te dni prihaja na knjižne police. Nova izdaja knjige Pravo družb
– statusno gospodarsko pravo – je še impozantnejša od prejšnje.
Avtorja sta v osmih delih knjige (uvod v gospodarsko statusno pravo, statusnopravne
značilnosti gospodarske družbe, podjetnik posameznik in osebne družbe, delniška in komanditna delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, združevanje in statusne spremembe družb, prenehanje družb, posebna ureditev statusa posameznih gospodarskih subjektov) pozornost namenila predvsem novim teoretičnim in praktičnim spoznanjem, saj je v
slovenski pravni teoriji, glede na zgodovinski razvoj, pravo družb po vsebini nova pravna
disciplina.
Cena 6.867 SIT

(10384)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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Uradni list RS na Internetu
Ob vse pogostoješih predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista
ga bo Časopisni zavod Uradni list RS s 1. januarjem 1997 pričel izdajati tudi
v elektronski obliki, dosegljiv pa bo na domači strani

http://www.uradni-list.si
Uradni listi bodo v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenski: PDF
format. To pomeni, da jih bo možno uporabljati in pregledovati s pomočjo
programa Acrobat Reader (družbe Adobe Systems), in sicer lokalno, po
prenosu celotne datoteke v lastni računalnik, ali pa po straneh neposredno s
spletnega strežnika. V vsakem primeru je potrebno imeti lokalno program
Acrobat Reader (ki je na voljo za brezplačen sprejem – download) in pa
seveda ustrezen Internetov brkljalnik. Uradni list bo sledil razvoju informacijskih tehnologij in bo sproti prilagajal način uporabe in distribucije dokumentov trenutnemu stanju programske in komunikacijske opreme. Tako bo
predvidoma možno dobivati uradne liste tudi prek elektronske pošte, posebnih agentov itd.
Prvih nekaj mesecev bo možna testna, prosta in brezplačna uporaba
uradnih listov v elektronski obliki, kasneje pa bo uvedena naročnina. Ta ne
bo višja od naročnine za natisnjeno obliko uradnega lista, posebno ugodno
pa bo dodatno naročništvo (poleg natisnjene izdaje). Večji sistemi bodo
lahko dobili licenco za večuporabniški način, bodisi lokalno ali sprotno.
Glede na to, da ČZ Uradni list RS izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na
zgoščenki, je treba poudariti, da se bosta obe elektronski obliki medsebojno
dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka namenjena za arhiviranje (izhajala bo
enkrat letno), Internet pa za sprotno distribucijo. Cenovna politika bo omogočala in spodbujala kombinacijo uporabe vseh treh oblik.

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)

