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DRŽAVNI SVET

681. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega
sveta

Na podlagi 101. člena ustave Republike Slovenije in
105. člena poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št.
44/93) je Državni svet Republike Slovenije na seji dne 3. 3.
1999 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Državnega sveta

1. člen
V 42. členu poslovnika Državnega sveta (Uradni list

RS, št. 44/93) se za četrtim odstavkom dodata nov peti in
šesti odstavek, ki se glasita:

“(5) Predsednik pristojne komisije in predsednik druge
komisije se lahko dogovorita za skupno sejo obeh komisij.

(6) V primeru skupne seje je glasovanje ločeno po
posameznih komisijah.“

2. člen
V drugem odstavku 99. člena se črta besedilo “oziro-

ma komisijo, pristojno za vprašanja političnega sistema“.
Prvi stavek tretjega odstavka tega člena se spremeni

tako, da se glasi:
“Delegacijo Državnega sveta za obisk pri organih v

drugih državah določi na predlog pristojne komisije Državni
svet, kadar pa iz časovnih razlogov to ni mogoče, določi
delegacijo predsednik Državnega sveta.“

V četrtem odstavku tega člena se na koncu stavka črta
pika in doda naslednje besedilo: “najkasneje v roku 30 dni.“

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) O programu obiska tuje delegacije so seznanjeni

državni svetniki ter se praviloma lahko vključijo k posamez-
nemu delu programa, če se predhodno prijavijo.“

3. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega sveta

začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 020-02/92-26
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

Predsednik
Državnega sveta

Republike Slovenije
Tone Hrovat l. r.

682. Sklep o imenovanju pomočnikov sekretarke
Državnega sveta

Na podlagi 86. člena poslovnika Državnega sveta (Urad-
ni list RS, št. 44/93) in 8. točke sklepa o organizaciji in delu
službe Državnega sveta Republike Slovenije je Državni svet
na seji dne 3. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju pomočnikov sekretarke

Državnega sveta
Za pomočnika sekretarke se imenujeta:
– za pomočnico sekretarke Državnega sveta za pravno

področje mag. Suzana Vičič;
– za pomočnika sekretarke Državnega sveta za po-

dročje lokalne samouprave Primož Hainz.

Št. 040-03/93-2/3
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

Predsednik
Državnega sveta

Republike Slovenije
Tone Hrovat l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
683. Odlok o pomilostitvi obsojenke

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije ter 1. člena zakona o pomilosti-
tvi (Uradni list RS, št. 45/95) izdajam

O D L O K
o pomilostitvi obsojenke

Ivici Udovič, roj. Dobrotinšek, roj. 21. 4. 1960 v Vr-
heh, Občina Celje, se: izrečena kazen 1 leta in 4 mesece
zapora spremeni v pogojno obsodbo s preiskusno dobo
5 let in pod posebnim pogojem, da najkasneje do 31. 2.
2000 oškodovancu povrne dolgovani znesek.

Št. 725-02-4/99-1
Ljubljana, dne 4. marca 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA

684. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Sao Paulu

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja
Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije

v Sao Paulu

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Sao Paulu na

čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje obsega brazilsko zvezno državo

Sao Paulo.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-

skih in kulturnih odnosov Republike Slovenije z brazilsko
zvezno državo Sao Paulo.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-06/98-1
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

685. Sklep o postavitvi častnega konzula v Sao Paulu

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja
Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Sao Paulu

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Sao Paulu

se postavi Vladimir Ovca.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-06/98-1
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

686. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in
laborantov v izobraževalnih programih gimnazije

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri izobrazbe učiteljev in laborantov

v izobraževalnih programih gimnazije

1. člen
Ta odredba določa smer izobrazbe, ki jo morajo imeti

učitelji in laboranti v izobraževalnih programih gimnazije,
klasične, ekonomske in tehniške gimnazije ter učitelji, labo-
ranti in korepetitorji v programu umetniške gimnazije.

2. člen
V tej odredbi se za čas, dokler visokošolski zavodi ne

uskladijo strokovnih naslovov z zakonom o strokovnih in
znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) uporabljajo
strokovni naslovi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.

3. člen
V tej odredbi izrazi pomenijo:
1. (in) – bodisi enopredmetni bodisi dvopredmetni štu-

dijski program, pri katerem je predpisani predmet prvi ali
drugi v povezavi,

2. in ... – dvopredmetni študijski program, pri katerem
je predpisani predmet prvi ali drugi v povezavi.

4. člen
Splošno izobraževalni predmeti
1. Slovenščina
Učitelj slovenščine je lahko, kdor je končal enopred-

metni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz slo-
venskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor slovenskega jezika (in),
– profesor slovenskega jezika s književnostjo (in),
– diplomirani slovenist (in).
2. Matematika
Učitelj matematike je lahko, kdor je končal enopred-

metni univerzitetni študijski program iz matematike in si pri-
dobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor matematike,
– diplomirani inženir matematike,
– profesor računalništva z matematiko.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lah-

ko matematiko uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univer-
zitetni študijski program, si pridobil strokovni naslov

– profesor matematike in ...
in ima ustrezno dopolnilno znanje. Ima ga, kdor je

opravil:
– ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz mate-

matike ali
– izpit iz specialne didaktike in po svoji izbiri še najmanj

iz štirih drugih strokovnih predmetov. Določijo jih visokošol-
ski zavodi, ki izvajajo študijske programe iz prvega odstavka
te točke.

3. Angleščina
Učitelj angleščine je lahko, kdor je končal enopred-

metni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz an-
gleškega jezika ali angleškega jezika s književnostjo in ... in
si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:
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– profesor angleškega jezika (in),
– profesor angleškega jezika s književnostjo (in),
– diplomirani anglist (in).
4. Nemščina
Učitelj nemščine je lahko, kdor je končal enopredmet-

ni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz nemš-
kega jezika ali nemškega jezika s književnostjo in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor nemškega jezika (in),
– profesor nemškega jezika s književnostjo (in),
– diplomirani nemcist (in).
5. Francoščina
Učitelj francoščine je lahko, kdor je končal dvopred-

metni univerzitetni študijski program iz francoskega jezika s
književnostjo in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor francoskega jezika s književnostjo in ...,
– diplomirani francist in ....
6. Italijanščina
Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal dvopred-

metni univerzitetni študijski program iz italijanskega jezika s
književnostjo in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor italijanskega jezika s književnostjo in ...,
– diplomirani italijanist in ....
7. Španščina
Učitelj španščine je lahko, kdor je končal dvopredmet-

ni univerzitetni študijski program iz španskega jezika in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor španskega jezika s književnostjo in ...,
– diplomirani hispanist in ....
8. Ruščina
Učitelj ruščine je lahko, kdor je končal dvopredmetni

univerzitetni študijski program iz ruskega jezika s književ-
nostjo in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslo-
vov:

– profesor ruskega jezika s književnostjo in ...,
– diplomirani rusist in ....
9. Latinščina
Učitelj latinščine je lahko, kdor je končal dvopredmetni

univerzitetni študijski program iz latinskega jezika s književ-
nostjo in si pridobil strokovni naslov

– profesor latinskega jezika in ....
10. Grščina
Učitelj grščine je lahko, kdor je končal dvopredmetni

univerzitetni študijski program iz grškega jezika s književ-
nostjo in si pridobil strokovni naslov

– profesor grškega jezika in ....
11. Madžarščina
Učitelj madžarščine je lahko, kdor je končal dvopred-

metni univerzitetni študijski program iz madžarskega jezika s
književnostjo in si pridobil strokovni naslov

– profesor madžarskega jezika s književnostjo in ....
12. Zgodovina
Učitelj zgodovine je lahko, kdor je končal enopredmetni

ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz zgodovine
in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor zgodovine (in),
– diplomirani zgodovinar (in).
13. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje je lahko, kdor je končal enopred-

metni univerzitetni študijski program iz športne vzgoje in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor športne vzgoje in organizator športne re-
kreacije,

– profesor športne vzgoje in trener,
– profesor posebne športne vzgoje.

14. Glasba
Učitelj glasbe je lahko, kdor je končal enopredmetni

univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike ali
enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski pro-
gram iz muzikologije in si pridobil katerega od naslednjih
strokovnih naslovov:

– profesor glasbe,
– diplomirani muzikolog (in).
15. Likovna umetnost
Učitelj likovne umetnosti je lahko, kdor je končal eno-

predmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
umetnostne zgodovine ali katerega od enopredmetnih štu-
dijskih programov iz likovne pedagogike, slikarstva, kipars-
tva, oblikovanja ali arhitekture in si pridobil katerega od
naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor umetnostne zgodovine in ...,
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in),
– profesor likovne pedagogike,
– akademski slikar,
– akademski kipar,
– diplomirani industrijski oblikovalec,
– diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij,
– diplomirani inženir arhitekture.
16. Geografija
Učitelj geografije je lahko, kdor je končal enopredmet-

ni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geogra-
fije in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor geografije (in),
– diplomirani geograf (in).
17. Biologija
Učitelj biologije je lahko, kdor je končal enopredmetni

univerzitetni študijski program iz biologije in si pridobil kate-
rega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor biologije,
– diplomirani biolog.
Če učitelja z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lahko

biologijo v izobraževalnem programu gimnazije in klasične
gimnazija uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz biologije in ..., si pridobil strokovni na-
slov

– profesor biologije in ... ter opravil:
– ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz biolo-

gije ali
– izpit iz specialne didaktike in po svoji izbiri še najmanj

iz štirih drugih strokovnih predmetov. Določijo jih visokošol-
ski zavodi, ki izvajajo študijske programe iz prvega odstavka
te točke.

V izobraževalnih programih umetniške, ekonomske ali
tehniške gimnazije, ki vsebujejo od 70 do 175 ur biologije z
ekologijo, jo lahko uči tudi profesor biologije in ....

17.1. Laborant pri biologiji je lahko, kdor je
– opravil maturo z izbirnim predmetom biologija ali
– končal štiriletni srednješolski program, ki je vseboval

najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološ-
kega predmetnega področja.

18. Kemija
Učitelj kemije je lahko, kdor je končal enopredmetni

univerzitetni študijski program iz kemije ali kemijske tehno-
logije in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih na-
slovov:

– profesor kemije,
– diplomirani inženir kemije,
– diplomirani inženir kemijske tehnologije.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, ke-

mijo v izobraževalnih programih gimnazije in klasične gimna-
zije lahko uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz kemije in ..., si pridobil strokovni naslov
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– profesor kemije in ... ter opravil:
– ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz kemi-

je ali
– izpit iz specialne didaktike in po svoji izbiri še najmanj

iz štirih drugih strokovnih predmetov. Določijo jih visokošol-
ski zavodi, ki izvajajo študijske programe iz prvega odstavka
te točke.

V izobraževalnih programih ekonomske, tehniške ali
umetniške gimnazije, ki vsebujejo od 70 do 175 ur kemije,
jo lahko uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz kemije in ... in si pridobil strokovni
naslov

– profesor kemije in fizike ali
– profesor kemije in biologije.
18.1. Laborant pri kemiji je lahko, kdor
– je opravil maturo z izbirnim predmetom kemija ali
– je končal štiriletni srednješolski program kemijski teh-

nik ali drug štiriletni srednješolski program, ki je vseboval
najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega
predmetnega področja.

19. Fizika
Učitelj fizike je lahko, kdor je končal enopredmetni

univerzitetni študijski program iz fizike in si pridobil katerega
od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor fizike,
– diplomirani inženir fizike,
– diplomirani astronom,
– diplomirani inženir meteorologije.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lah-

ko fiziko uči tudi, kdor je končal dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz fizike in ..., si pridobil strokovni naslov

– profesor fizike in ... ter opravil:
– ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz fizike

ali
– izpit iz specialne didaktike in po svoji izbiri še najmanj

iz štirih drugih strokovnih predmetov. Določijo jih visokošol-
ski zavodi, ki izvajajo študijske programe iz prvega odstavka
te točke.

19.1. Laborant pri fiziki je lahko, kdor
– je opravil maturo z izbirnim predmetom fizika ali
– je končal štiriletni srednješolski program elektroteh-

nik ali drug štiriletni srednješolski program, ki je vseboval
najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega
predmetnega področja.

20. Psihologija
Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal enopred-

metni univerzitetni študijski program iz psihologije in si pri-
dobil strokovni naslov

– diplomirani psiholog.
21. Sociologija
Učitelj sociologije je lahko, kdor je končal enopred-

metni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz so-
ciologije in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor sociologije in ...,
– diplomirani sociolog.
22. Filozofija
Učitelj filozofije je lahko, kdor je končal enopredmetni

ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz filozofije in
si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor filozofije in ...,
– diplomirani filozof (in).
23. Informatika
Učitelj informatike je lahko, kdor je končal enopred-

metni univerzitetni študijski program iz računalništva in infor-
matike, matematike – smeri računalništvo z matematiko ali
uporabna matematika, organizacije dela – smer organizacij-

ska informatika, ekonomije – informacijsko-upravljalske
smer, sociologije – smer družboslovna informatika ali mate-
matike in računalništva in si pridobil katerega od naslednjih
strokovnih naslovov:

– profesor računalništva z matematiko,
– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– diplomirani inženir matematike (smer uporabna ma-

tematika),
– diplomirani organizator dela – informatik,
– diplomirani ekonomist (informacijsko-upravljalska

smer),
– diplomirani sociolog družboslovne informatike,
– profesor matematike in računalništva,
– diplomirani inženir računalništva.
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, lah-

ko informatiko uči tudi, kdor je končal študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe, če je imel v tem progra-
mu predmet računalništvo, in je opravil:

– ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz infor-
matike ali

– izpit iz specialne didaktike in po svoji izbiri še najmanj
iz štirih drugih strokovnih predmetov. Določijo jih visokošol-
ski zavodi, ki izvajajo študijske programe iz prvega odstavka
te točke.

Strokovno teoretični predmeti ekonomske gimnazije
24. Ekonomija
Učitelj ekonomije je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz ekonomije in si pridobil strokovni naslov
– diplomirani ekonomist.
25. Poslovna informatika
Učitelj poslovne informatike je lahko, kdor je končal

univerzitetni študijski program iz računalništva in informati-
ke, matematike – smeri računalništvo z matematiko ali
uporabna matematika, organizacije dela, ekonomije, so-
ciologije – smer družboslovna informatika ali matematike
in računalništva in si pridobil katerega od naslednjih stro-
kovnih naslovov:

– diplomirani ekonomist,
– diplomirani organizator dela,
– profesor računalništva z matematiko,
– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– diplomirani inženir matematike (smer uporabna ma-

tematika),
– diplomirani sociolog družboslovne informatike,
– profesor matematike in računalništva,
– diplomirani inženir računalništva.
26. Podjetništvo
Učitelj podjetništva je lahko, kdor je končal univerzitet-

ni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani ekonomist,
– diplomirani organizator dela.
Strokovno teoretični predmeti tehniške gimnazije
27. Mehanika
Učitelj mehanike je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz strojništva, gradbeništva ali fizike in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani inženir strojništva,
– diplomirani inženir gradbeništva,
– diplomirani inženir fizike.
28. Strojništvo
Učitelj strojništva je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz strojništva, gradbeništva, fizike ali pro-
izvodno-tehnične vzgoje in fizike in si pridobil katerega od
naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani inženir strojništva,
– diplomirani inženir gradbeništva,
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– diplomirani inženir fizike,
– profesor proizvodno tehnične vzgoje in fizike.
29. Laboratorijske vaje (mehanika in strojništvo)
Učitelj laboratorijskih vaj (mehanika in strojništvo) je

lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz stroj-
ništva, gradbeništva, fizike ali proizvodno-tehnične vzgoje
in fizike in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– diplomirani inženir strojništva,
– diplomirani inženir gradbeništva,
– diplomirani inženir fizike,
– profesor proizvodno-tehnične vzgoje in fizike.
30. Elektrotehnika
Učitelj elektrotehnike je lahko, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz elektrotehnike in si pridobil strokov-
ni naslov

– diplomirani inženir elektrotehnike.
31. Elektronika
Učitelj elektronike je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz elektrotehnike in si pridobil strokovni
naslov

– diplomirani inženir elektrotehnike.
32. Laboratorijske vaje (elektrotehnika in elektronika)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (elektrotehnika in elek-

tronika) je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski pro-
gram iz elektrotehnike in si pridobil strokovni naslov

– diplomirani inženir elektrotehnike.
32.1. Laborant pri laboratorijskih vajah (elektrotehnika

in elektronika) je lahko, kdor ima
– srednjo strokovno izobrazbo in pridobljen poklic ozi-

roma naziv srednje strokovne izobrazbe elektrotehnik elek-
tronik ali elektrotehnik energetik.

33. Biotehnologija
Učitelj biotehnologije je lahko, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz biologije, mikrobiologije, živilske
tehnologije, kmetijstva, kemije, kemijske tehnologije, farma-
cije ali veterinarstva in si pridobil katerega od naslednjih
strokovnih naslovov:

– profesor biologije,
– diplomirani biolog,
– diplomirani mikrobiolog,
– diplomirani inženir živilske tehnologije,
– diplomirani inženir kmetijstva,
– diplomirani inženir kemije,
– profesor kemije,
– diplomirani inženir kemijske tehnologije,
– diplomirani inženir farmacije,
– doktor veterinarske medicine.
34. Mikrobiologija
Učitelj mikrobiologije je lahko, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz mikrobiologije, biologije, živilske
tehnologije, veterinarstva ali kmetijstva in si pridobil katere-
ga od naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani mikrobiolog,
– diplomirani biolog,
– profesor biologije,
– diplomirani inženir živilske tehnologije,
– doktor veterinarske medicine,
– diplomirani inženir kmetijstva.
35. Kmetijstvo
Učitelj kmetijstva je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program kmetijstvo in si pridobil strokovni naslov
– diplomirani inženir kmetijstva.
36. Laboratorijske vaje (biotehnologija in mikrobio-

logija)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (biotehnologija in mikro-

biologija) je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski pro-

gram iz biologije, mikrobiologije, živilske tehnologije, kemij-
ske tehnologije, kemije, veterinarstva, kmetijstva ali farmaci-
je in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor biologije,
– diplomirani biolog,
– diplomirani mikrobiolog,
– diplomirani inženir živilske tehnologije,
– diplomirani inženir kemijske tehnologije,
– profesor kemije,
– diplomirani inženir kemije,
– doktor veterinarske medicine,
– diplomirani inženir kmetijstva,
– diplomirani farmacevt.
36.1. Laborant pri laboratorijskih vajah (biotehnologija

in mikrobiologija), je lahko, kdor je
– opravil maturo z izbirnim predmetom iz biologije ali

kemije ali
– končal štiriletni srednješolski program živilski tehnik,

veterinarski tehnik, kmetijski tehnik ali kemijski tehnik.
37. Materiali
Učitelj materialov je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz metalurgije in materialov, lesarstva, arhi-
tekture, strojništva, gradbeništva ali kemijske tehnologije in
si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani inženir za materiale,
– diplomirani inženir lesarstva,
– diplomirani inženir arhitekture,
– diplomirani inženir strojništva,
– diplomirani inženir gradbeništva,
– diplomirani inženir kemijske tehnologije.
38. Lesarstvo
Učitelj lesarstva je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz lesarstva in si pridobil strokovni naslov
– diplomirani inženir lesarstva.
39. Opisna geometrija
Učitelj opisne geometrije je lahko, kdor je končal uni-

verzitetni študijski program iz strojništva, arhitekture in grad-
beništva in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– diplomirani inženir strojništva,
– diplomirani inženir arhitekture,
– diplomirani inženir gradbeništva.
40. Gradbeništvo
Učitelj gradbeništva je lahko, kdor je končal univerzitet-

ni študijski program iz arhitekture ali gradbeništva in si prido-
bil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani inženir arhitekture,
– diplomirani inženir gradbeništva.
41. Laboratorijske vaje (materiali in lesarstvo)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (materiali in lesarstvo) je

lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz meta-
lurgije in materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, ar-
hitekture ali kemijske tehnologije in si pridobil katerega od
naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani inženir za materiale,
– diplomirani inženir lesarstva,
– diplomirani inženir strojništva,
– diplomirani inženir gradbeništva,
– diplomirani inženir arhitekture,
– diplomirani inženir kemijske tehnologije.
41.1. Laborant pri laboratorijskih vajah (materiali in

lesarstvo) je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo
in pridobljen poklic oziroma naziv srednje strokovne izo-
brazbe:

– lesarski tehnik,
– gradbeni tehnik,
– kemijski tehnik,
– strojni tehnik.
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42. Računalništvo
Učitelj računalništva je lahko, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz računalništva in informatike ali ma-
tematike in si pridobil strokovnih naslovov:

– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor računalništva z matematiko,
– diplomirani inženir računalništva.
43. Računalniški sistemi in omrežja
Učitelj računalniških sistemov in omrežij je lahko, kdor

je končal univerzitetni študijski program iz računalništva in
informatike ali matematike in si pridobil katerega od nasled-
njih strokovnih naslovov:

– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor računalništva z matematiko,
– diplomirani inženir računalništva.
44. Laboratorijske vaje (računalništvo ter računalniški

sistemi in omrežja)
Učitelj pri laboratorijskih vajah (računalništvo ter raču-

nalniški sistemi in omrežja) je lahko, kdor je končal univerzi-
tetni študijski program iz računalništva in informatike ali ma-
tematike in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– diplomirani inženir računalništva in informatike,
– profesor računalništva z matematiko,
– diplomirani inženir računalništva.
44.1. Laborant pri laboratorijskih vajah pri predmetu

računalništvo ter računalniški sistemi in omrežja je lahko
kdor ima

– srednjo strokovno izobrazbo in pridobljen poklic ozi-
roma naziv srednje strokovne izobrazbe računalniški tehnik.

Strokovno teoretični predmeti umetniške gimnazije
Glasbena smer
45. Solfeggio
Učitelj solfeggia je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz kompozicije in glasbene teorije ali diri-
giranja in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih na-
slovov:

– profesor glasbe – teoretik,
– akademski glasbenik – komponist,
– akademski glasbenik – dirigent.
46. Glasbeni stavek
Učitelj glasbenega stavka je lahko, kdor je končal uni-

verzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teori-
je in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – teoretik,
– akademski glasbenik – komponist.
47. Zgodovina glasbe
Učitelj zgodovine glasbe je lahko, kdor je končal eno-

predmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
muzikologije in si pridobil strokovni naslov

– diplomirani muzikolog (in).
48. Klavir
Učitelj klavirja je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz instrumentov s tipkami – klavir in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pianist,
– akademski glasbenik – pianist.
49. Petje – instrument
a) Petje
Učitelj petja je lahko, kdor je končal univerzitetni študij-

ski program iz petja in si pridobil katerega od naslednjih
strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pevec,
– akademski glasbenik – pevec.
b) Orgle
Učitelj orgel je lahko, kdor je končal univerzitetni študij-

ski program iz instrumentov s tipkami – orgle in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – orglavec,
– akademski glasbenik – orglavec.
c) Harfa
Učitelj harfe je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz godal in drugih instrumentov s struna-
mi – harfa in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor glasbe – harfist,
– akademski glasbenik – harfist.
č) Harmonika
Učitelj harmonike je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz glasbene pedagogike ali ima ustrezno
izobrazbo za učitelja kateregakoli instrumenta in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe,
– profesor glasbe – ... (katerikoli instrument),
– akademski glasbenik – ... (katerikoli instrument),
pred tem pa je končal štiriletni srednješolski program

instrumentalist – harmonikar.
d) Violina
Učitelj violine je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz godal in drugih instrumentov s struna-
mi – violina in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor glasbe – violinist,
– akademski glasbenik – violinist.
e) Viola
Učitelj viole je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz godal in drugih instrumentov s struna-
mi – viola in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor glasbe – violist,
– akademski glasbenik – violist,
– profesor glasbe – violinist,
– akademski glasbenik – violinist.
f) Violončelo
Učitelj violončela je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz godal in drugih instrumentov s strunami
– violončelo in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor glasbe – violončelist,
– akademski glasbenik – violončelist.
g) Kontrabas
Učitelj kontrabasa je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz godal in drugih instrumentov s strunami
– kontrabas in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor glasbe – kontrabasist,
– akademski glasbenik- kontrabasist.
h) Kitara
Učitelj kitare je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz godal in drugih instrumentov s struna-
mi – kitara in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– profesor glasbe – kitarist,
– akademski glasbenik – kitarist.
i) Bobni
Učitelj bobnov je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz pihal, trobil in tolkal – tolkala in si prido-
bil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – tolkalec,
– akademski glasbenik – tolkalec,
pred tem pa je končal štiriletni srednješolski program

instrumentalist – bobnar.
j) Flavta
Učitelj flavte je lahko, kdor je končal univerzitetni študij-

ski program iz pihal, trobil in tolkal – flavta in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:
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– profesor glasbe – flavtist,
– akademski glasbenik – flavtist.
k) Klarinet
Učitelj klarineta je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz pihal, trobil in tolkal – klarinet in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – klarinetist,
– akademski glasbenik – klarinetist.
l) Oboa
Učitelj oboe je lahko, kdor je končal univerzitetni študij-

ski program iz pihal, trobil in tolkal – oboa in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – oboist,
– akademski glasbenik – oboist.
m) Fagot
Učitelj fagota je lahko, kdor je končal univerzitetni štu-

dijski program iz pihal, trobil in tolkal – fagot in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – fagotist,
– akademski glasbenik – fagotist.
n) Saksofon
Učitelj saksofona je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz pihal, trobil in tolkal – saksofon in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – saksofonist,
– akademski glasbenik – saksofonist.
Učitelj saksofona je lahko tudi, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz klarineta in si pridobil katerega od
naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – klarinetist,
– akademski glasbenik – klarinetist,
pred tem pa je končal štiriletni srednješolski program

instrumentalist – saksofonist.
o) Rog
Učitelj roga je lahko, kdor je končal univerzitetni študij-

ski program iz pihal, trobil in tolkal – rog in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – hornist,
– akademski glasbenik – hornist.
p) Trobenta
Učitelj trobente je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz pihal, trobil in tolkal – trobenta in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – trobentar,
– akademski glasbenik – trobentar.
r) Pozavna
Učitelj pozavne je lahko, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz pihal, trobil in tolkal – pozavna in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pozavnist,
– akademski glasbenik – pozavnist.
s) Tuba
Učitelj tube je lahko, kdor je končal univerzitetni študij-

ski program iz pihal, trobil in tolkal – tuba in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – tubist,
– akademski glasbenik – tubist.
š) Tolkala
Učitelj tolkal je lahko, kdor je končal univerzitetni študij-

ski program iz pihal, trobil in tolkal – tolkala in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – tolkalec,
– akademski glasbenik – tolkalec.
50. Zbor – orkester
Učitelj predmeta zbor – orkester je lahko, kdor je kon-

čal univerzitetni študijski program iz dirigiranja in si pridobil
strokovni naslov

– akademski glasbenik – dirigent.
Učitelj za zbor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni

študijski program iz glasbene pedagogike in si pridobil stro-
kovni naslov profesor glasbe ter ima 5 let izkušenj pri vode-
nju zbora.

Učitelj za orkester je lahko tudi, kdor
– je končal nepedagoški univerzitetni študijski program

iz glasbe in ima ustrezno izobrazbo za učitelja kateregakoli
instrumenta ali

– pedagoški univerzitetni študijski program iz glasbe in
ima ustrezno izobrazbo za učitelja kateregakoli instrumenta
ter ima 5 let izkušenj pri vodenju orkestra.

51. Komorna igra
Učitelj komorne igre je lahko, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz instrumentov ali petja in si pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – ... (katerikoli instrument),
– akademski glasbenik – ... (katerikoli instrument),
– profesor glasbe – petja,
– akademski glasbenik – pevec.
Učitelj komorne igre je lahko tudi, kdor ima ustrezno

izobrazbo za učitelja kateregakoli instrumenta.
52. Dopolnilni inštrument
Učitelj dopolnilnega inštrumenta je lahko, kdor je kon-

čal univerzitetni študijski program in si pridobil katerega od
naslednjih strokovnih naslovov:

a) za čembalo:
– profesor glasbe – čembalist,
– akademski glasbenik – čembalist,
– profesor glasbe – pianist,
– akademski glasbenik – pianist,
b) za violo:
– profesor glasbe – violist,
– akademski glasbenik – violist,
c) za pikolo:
– profesor glasbe – flavtist,
– akademski glasbenik – flavtist,
d) za angleški rog:
– profesor glasbe – oboist,
– akademski glasbenik – oboist,
e) za saksofon – sopranino, sopran, tenor, bariton in

bas saksofon:
– profesor glasbe – saksofonist,
– akademski glasbenik – saksofonist,
f) za klarinet – A, C, Es, basovski klarinet in basetni

rog:
– profesor glasbe – klarinetist,
– akademski glasbenik – klarinetist.
53. Skupinska igra
Učitelj skupinske igre je lahko, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz dirigiranja, petja, klavirja, kontraba-
sa, kitare, saksofona, trobente ali tolkal in si je pridobil
katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pianist,
– profesor glasbe – kontrabasist,
– profesor glasbe – kitarist,
– profesor glasbe – saksofonist,
– profesor glasbe – trobentar,
– profesor glasbe – tolkalec,
– profesor glasbe – pevec,
– akademski glasbenik – pianist,
– akademski glasbenik – kontrabasist,
– akademski glasbenik – kitarist,
– akademski glasbenik – saksofonist,
– akademski glasbenik – trobentar,
– akademski glasbenik – tolkalec,
– akademski glasbenik – pevec,
– akademski glasbenik – dirigent.
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54. Osnove improvizacije
Učitelj osnov improvizacije je lahko, kdor je končal

univerzitetni študijski program iz dirigiranja, petja, klavirja,
kontrabasa, kitare, saksofona, trobente ali tolkal in si prido-
bil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pianist,
– profesor glasbe – kontrabasist,
– profesor glasbe – kitarist,
– profesor glasbe – saksofonist,
– profesor glasbe – trobentar,
– profesor glasbe – tolkalec,
– profesor glasbe – pevec,
– akademski glasbenik – pianist,
– akademski glasbenik – kontrabasist,
– akademski glasbenik – kitarist,
– akademski glasbenik – saksofonist,
– akademski glasbenik – trobentar,
– akademski glasbenik – tolkalec,
– akademski glasbenik – pevec,
– akademski glasbenik – dirigent.
55. Osnove aranžiranja
Učitelj osnov aranžiranja je lahko, kdor je končal uni-

verzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teori-
je, dirigiranja, petja, klavirja, kontrabasa, kitare, saksofona,
trobente ali tolkal in si je pridobil katerega od naslednjih
strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – teoretik,
– profesor glasbe – pevec
– profesor glasbe – pianist,
– profesor glasbe – kontrabasist,
– profesor glasbe – kitarist,
– profesor glasbe – saksofonist,
– profesor glasbe – trobentar,
– profesor glasbe – tolkalec,
– akademski glasbenik – komponist,
– akademski glasbenik – pevec,
– akademski glasbenik – dirigent,
– akademski glasbenik – pianist,
– akademski glasbenik – kontrabasist,
– akademski glasbenik – kitarist,
– akademski glasbenik – saksofonist,
– akademski glasbenik – trobentar,
– akademski glasbenik – tolkalec.
Plesna smer
56. Klasični balet
Učitelj klasičnega baleta je lahko, kdor ima poklic plesa-

lec oziroma je končal umetniško gimnazijo, smer ples, in je
– solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let plesne

prakse ali
– solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj 10 let

plesne prakse.
Korepetitor pri klasičnem baletu je lahko, kdor je kon-

čal univerzitetni študijski program iz instrumentov s tipkami –
klavir, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja ali glasbe-
ne pedagogike in si pridobil katerega od naslednjih strokov-
nih naslovov:

– profesor glasbe – pianist,
– profesor glasbe – teoretik,
– profesor glasbe,
– akademski glasbenik – pianist,
– akademski glasbenik – komponist,
– akademski glasbenik – dirigent.
57. Balet
Učitelj baleta je lahko, kdor ima poklic plesalec oziro-

ma je končal umetniško gimnazijo, smer ples, in je
– solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let plesne

prakse ali

– solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj 10 let
plesne prakse.

Korepetitor pri baletu je lahko, kdor je končal univerzi-
tetni študijski program iz klavirja, kompozicije in glasbene
teorije, dirigiranja ali glasbene pedagogike in si pridobil ka-
terega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pianist,
– profesor glasbe – teoretik,
– profesor glasbe,
– akademski glasbenik – pianist,
– akademski glasbenik – komponist,
– akademski glasbenik – dirigent.
58. Zgodovina plesa
Učitelj zgodovine plesa je lahko, kdor je:
– končal katerikoli univerzitetni študijski program in ima

poklic plesalec oziroma
– končal umetniško gimnazijo, smer ples.
59. Klasična podržka in repertoar
Učitelj klasične podržke in repertoarja je lahko kdor

ima
– poklic plesalec oziroma je končal umetniško gimna-

zijo, smer ples, in je
– solist opernega baleta ter ima najmanj 5 let plesne

prakse ali
– solist v zboru opernega baleta ter ima najmanj 10 let

plesne prakse.
Korepetitor pri klasični podržki in repertoarju je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz instrumentov
s tipkami – klavir, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja
ali glasbene pedagogike in si pridobil katerega od nasled-
njih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pianist,
– profesor glasbe – teoretik,
– profesor glasbe,
– akademski glasbenik – pianist,
– akademski glasbenik – komponist,
– akademski glasbenik – dirigent.
60. Zgodovina plesa in odrske umetnosti
Učitelj zgodovine plesa in odrske umetnosti je lahko,

kdor je končal univerzitetni študijski program iz dramaturgi-
je, dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske
režije, slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnost-
jo, filozofije, psihologije, pedagogike, sociologije, umetnost-
ne zgodovine, etnologije in kulturne antropologije, sociolo-
gije kulture, muzikologije, angleškega jezika, angleškega
jezika s književnostjo, nemškega jezika, nemškega jezika s
književnostjo, francoskega jezika ali kulturologije in si prido-
bil strokovni naslov:

– diplomirani dramaturg,
– diplomirani igralec,
– diplomirani gledališki in radijski režiser,
– profesor slovenskega jezika (in),
– profesor slovenskega jezika s književnostjo (in),
– diplomirani slovenist (in),
– profesor filozofije in ...,
– diplomirani filozof (in),
– diplomirani psiholog,
– diplomirani pedagog (in),
– profesor sociologije in ...,
– diplomirani sociolog,
– profesor umetnostne zgodovine in ...,
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in),
– diplomirani etnolog in kulturni antropolog (in),
– diplomirani sociolog kulture (in),
– diplomirani muzikolog (in),
– profesor angleškega jezika (in),
– profesor angleškega jezika s književnostjo (in),
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– diplomirani anglist (in),
– profesor nemškega jezika (in),
– profesor nemškega jezika s književnostjo (in),
– diplomirani nemcist (in),
– profesor francoskega jezika in ...,
– diplomirani francist in ...,
– diplomirani kulturolog
in ima tri leta praktičnega delovanja na področju gleda-

lišča.
61. Sodobne plesne tehnike
Učitelj sodobne plesne tehnike je lahko kdor ima
– najmanj srednjo izobrazbo, izpolnjuje pogoje za pri-

dobitev statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca s po-
dročja plesa in ima najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.

62. Ustvarjalna delavnica
a) gledališki laboratorij
Učitelj pri ustvarjalni delavnici – gledališki laboratorij je

lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz dra-
maturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in
radijske režije, slovenskega jezika, slovenskega jezika s knji-
ževnostjo, filozofije, psihologije, pedagogike, sociologije,
umetnostne zgodovine, etnologije in kulturne antropologije,
sociologije, muzikologije, angleškega jezika, angleškega je-
zika s književnostjo, nemškega jezika, nemškega jezika s
književnostjo, francoskega jezika ali kulturologije in si prido-
bil strokovni naslov:

– diplomirani dramaturg,
– diplomirani igralec,
– diplomirani gledališki in radijski režiser,
– profesor slovenskega jezika (in),
– profesor slovenskega jezika s književnostjo (in),
– diplomirani slovenist (in),
– profesor filozofije in ...,
– diplomirani filozof (in),
– diplomirani psiholog,
– diplomirani pedagog (in),
– profesor sociologije in ...,
– diplomirani sociolog,
– profesor umetnostne zgodovine in ...,
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in),
– diplomirani etnolog in kulturni antropolog (in),
– diplomirani sociolog kulture (in),
– diplomirani muzikolog (in),
– profesor angleškega jezika (in),
– profesor angleškega jezika s književnostjo (in),
– diplomirani anglist (in),
– profesor nemškega jezika (in),
– profesor nemškega jezika s književnostjo (in),
– diplomirani nemcist (in),
– profesor francoskega jezika in ...,
– diplomirani francist in ...,
– diplomirani kulturolog
in ima tri leta praktičnega delovanja na področju gleda-

lišča.
b) improvizacija
Učitelj pri ustvarjalni delavnici – improvizaciji je lahko,

kdor ima:
– najmanj srednjo izobrazbo, izpolnjuje pogoje za pri-

dobitev statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca s po-
dročja plesa in ima najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.

c) kompozicija
Učitelj pri ustvarjalni delavnici – kompoziciji je lahko,

kdor ima:
– najmanj srednjo izobrazbo, izpolnjuje pogoje za pri-

dobitev statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca s po-
dročja plesa in ima najmanj 5 let prakse iz sodobnega
plesa.

e) koreografija – interpretacija
Učitelj pri ustvarjalni delavnici – koreografiji – interpre-

taciji je lahko, kdor ima:
– najmanj srednjo izobrazbo, izpolnjuje pogoje za pri-

dobitev statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca s po-
dročja plesa in ima najmanj 5 let prakse iz sodobnega plesa.

d) glasbena delavnica
Učitelj pri ustvarjalni delavnici – glasbeni delavnici je

lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz glas-
bene pedagogike ali muzikologije in si pridobil katerega od
naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe,
– diplomirani muzikolog (in).
63. Uporabna anatomija
Učitelj uporabne anatomije je lahko, kdor je končal

univerzitetni študijski program iz medicine, biologije, farma-
cije ali športne vzgoje in si pridobil katerega od naslednjih
strokovnih naslovov:

– doktor medicine,
– profesor biologije,
– diplomirani biolog,
– diplomirani inženir farmacije,
– profesor športne vzgoje in organizator športne re-

kreacije,
– profesor športne vzgoje in trener,
– profesor posebne športne vzgoje.
64. Stilni plesi
Učitelj stilnih plesov je lahko, kdor ima poklic plesalec

oziroma je končal umetniško gimnazijo, smer ples, in je:
– solist opernega baleta in ima najmanj 5 let plesne

prakse ali
– solist v zboru opernega baleta in ima najmanj 10 let

plesne prakse.
Korepetitor pri stilnih plesih je lahko, kdor je končal

univerzitetni študijski program iz klavirja, kompozicije in glas-
bene teorije, dirigiranja ali glasbene pedagogike in si prido-
bil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pianist,
– profesor glasbe – teoretik,
– profesor glasbe,
– akademski glasbenik – pianist,
– akademski glasbenik – komponist,
– akademski glasbenik – dirigent.
65. Karakterni plesi
Učitelj karakternih plesov je lahko, kdor ima poklic

plesalec oziroma je končal umetniško gimnazijo, smer ples,
in je:

– solist opernega baleta in ima najmanj 5 let plesne
prakse ali

– solist v zboru opernega baleta in ima najmanj 10 let
plesne prakse.

Korepetitor pri karakternih plesih je lahko, kdor je kon-
čal univerzitetni študijski program iz klavirja, kompozicije in
glasbene teorije, dirigiranja in glasbene pedagogike in si
pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– profesor glasbe – pianist,
– profesor glasbe – teoretik,
– profesor glasbe,
– akademski glasbenik – pianist,
– akademski glasbenik – komponist,
– akademski glasbenik – dirigent.
Likovna smer
66.Umetnostna zgodovina
Učitelj umetnostne zgodovine je lahko, kdor je končal

univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine, sli-
karstva, kiparstva, oblikovanja, likovne pedagogike ali arhi-
tekture in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih na-
slovov:
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– profesor umetnostne zgodovine in ...,
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in),
– akademski slikar,
– akademski kipar,
– diplomirani industrijski oblikovalec,
– diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij,
– profesor likovne pedagogike,
– diplomirani inženir arhitekture z dopolnilnim znanjem

iz umetnostne zgodovine.
67. Predstavitvene tehnike
Učitelj predstavitvenih tehnik je lahko, kdor je končal

univerzitetni študijski program iz oblikovanja ali arhitekture in
si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani industrijski oblikovalec,
– diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij,
– diplomirani inženir arhitekture.
68. Likovna teorija
Učitelj likovne teorije je lahko, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz slikarstva, kiparstva, oblikovanja,
arhitekture ali likovne pedagogike in si pridobil katerega od
naslednjih strokovnih naslovov:

– akademski slikar,
– akademski kipar,
– diplomirani industrijski oblikovalec,
– diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij,
– diplomirani inženir arhitekture,
– profesor likovne pedagogike.
69. Bivalna kultura
Učitelj bivalne kulture je lahko, kdor je končal univerzi-

tetni študijski program iz arhitekture ali krajinske arhitekture
in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani inženir arhitekture,
– diplomirani inženir krajinske arhitekture.
70. Plastično oblikovanje
Učitelj plastičnega oblikovanja je lahko, kdor je končal

univerzitetni študijski program iz kiparstva in si pridobil stro-
kovni naslov

– akademski kipar.
71. Risanje in slikanje
Učitelj risanja in slikanja je lahko, kdor je končal univer-

zitetni študijski program iz slikarstva, kiparstva ali likovne
pedagogike in si pridobil katerega od naslednjih strokovnih
naslovov:

– akademski slikar,
– akademski kipar,
– profesor likovne pedagogike.
Učitelj risanja in slikanja je lahko tudi, kdor je končal

univerzitetni študijski program iz oblikovanja ali arhitekture in
si pridobil katerega od naslednjih strokovnih naslovov:

– diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij,
– diplomirani industrijski oblikovalec,
– diplomirani inženir arhitekture
z najmanj 5-letno ustvarjalnostjo in javnimi predstavitva-

mi iz risanja in slikanja.
72. Osnove varovanja dediščine
Učitelj osnov varovanja dediščine je lahko, kdor je kon-

čal univerzitetni študijski program iz restavratorstva, kipar-
stva, slikarstva, kemije, tekstilne tehnologije ali oblikovanja
tekstilij in oblačil in si pridobil katerega od naslednjih stro-
kovnih naslovov:

– akademski restavrator,
– akademski kipar,
– akademski slikar,
– profesor kemije,
– diplomirani inženir kemije,
– diplomirani inženir tekstilne tehnologije,
– diplomirani oblikovalec tekstilij in oblačil.

5. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se za učitelje in laboran-

te v izobraževalnih programih gimnazije, klasične, ekonom-
ske, tehniške in umetniške gimnazije preneha uporabljati
sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce
– laborante v programih srednjih in osnovnih šol (Uradni list
RS, št. 42/95, 68/95).

6. člen
Učitelji in laboranti, ki so do uveljavitve te odredbe

izpolnjevali s predpisi določene pogoje za opravljanje vzgoj-
no-izobraževalne dejavnosti za tiste predmete, ki jih našteva
ta odredba, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno dejav-
nost tudi po uveljavitvi te odredbe.

7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-98/99
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

687. Pravilnik o zvočni zaščiti stavb

Na podlagi 8.a, 8.c in 8.č člena zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, ter Uradni list RS,
št. 59/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94 in 20/95 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o zvočni zaščiti stavb

1. člen
Ta pravilnik določa zahteve za zvočno zaščito stavb

namenjenih za bivanje in delo ljudi ter mejne vrednosti ravni
hrupa v bivalnih in delovnih prostorih. Določa tudi način
dokazovanja ustreznosti zvočne zaščite stavb pri graditvi ter
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci meritev zvočne
zaščite stavb.

Ta pravilnik velja za novogradnje, spremembe namem-
bnosti posameznih prostorov v novogradnjah in tiste rekon-
strukcije, katerih namen je odpraviti neskladnosti z zahteva-
mi za zvočno zaščito stavb.

2. člen
Zvočna zaščita stavb ter bivalnih in delovnih prostorov,

predpisana s tem pravilnikom, zagotavlja varstvo pred na-
slednjimi viri hrupa:

– pred hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov v isti
stavbi ali v drugi stavbi, ki je z njo gradbeno povezana,

– pred hrupom hišnih naprav in inštalacij v isti stavbi ali
v stavbah, ki so z njo gradbeno povezane,

– pred zunanjim hrupom, npr. hrupom prometa in hru-
pom obrtnih ter industrijskih obratov, ki s stavbo oziroma
bivalnimi in delovnimi prostori niso gradbeno povezani.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zvočna zaš-
čita bivalnih prostorov, predpisana s tem pravilnikom, ne
zagotavlja varstva pred hrupom, ki ga povzročajo viri hrupa v
drugih prostorih istega stanovanja. Prav tako zahteve ne
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veljajo za zaščito bivalnih in delovnih prostorov pred viri
hrupa, ki se nahajajo v teh prostorih.

3. člen
Stavbe je treba graditi tako, da je hrup v njih zmanjšan

do take mere, da ne ogroža zdravja ljudi in jim daje zadovolji-
ve možnosti za delo in počitek.

4. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

men:
1. Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka pri

delu ali počitku in škoduje njegovemu zdravju ali počutju.
2. Stavba je dvo ali večstanovanjski oziroma nestano-

vanjski gradbeni objekt, katerega glavna funkcija je dati
zavetje ljudem ali stvarem in je ponavadi projektiran tako, da
ostane ves čas na istem mestu.

3. Bivalni prostori so:
– stanovanjski bivalni prostori – sobe, kabineti, bivalne

kuhinje
– hotelske sobe, bivalni prostori v samskih, dijaških in

študentskih domovih ter v domovih za starejše občane
– bolniške sobe v bolnišnicah, sanatorijih, okrevališčih

in drugih zdravstvenih ustanovah
– prostori za bivanje otrok v vzgojnovarstvenih ustano-

vah.
4. Delovni prostori so:
– delovni kabineti, poslovni in pisarniški prostori ter

sejne sobe v poslovnih in stanovanjsko – poslovnih stavbah
– učilnice, knjižnice, predavalnice, laboratoriji, kabine-

ti in telovadnice v šolah in na fakultetah
– ordinacije, ambulante, operacijske dvorane in po-

dobni prostori v bolnišnicah in zdravstvenih domovih.
Pojem delovni prostor ne zajema industrijskih stavb in

skladišč.
5. Ločilne konstrukcije so stene in medetažne kon-

strukcije, stopnišča, podesti in hodniki.
6. Zunanje konstrukcije so fasadne stene, stropi nad

zadnjo etažo in strehe, okna in vrata na fasadi ter drugi
elementi v zunanji steni.

7. Zvočna izolacija je sposobnost konstrukcije stavbe,
da v določeni meri prepreči širjenje zvočne energije.

8. Manj hrupna strojnica je tista, v kateri maksimalna
raven hrupa LAF,max ne presega 80 dB(A).

Zelo hrupna strojnica je tista, v kateri maksimalna raven
hrupa LAF,max presega 80 dB(A).

9. Manj hrupen gostinski lokal je tisti, v katerem maksi-
malna raven hrupa LAF,max ne presega 80 dB(A), v njem ni
žive glasbe ali ni naprav za reprodukcijo glasbe in obratuje
samo v dnevnem času.

Zelo hrupen gostinski lokal je tisti, v katerem je maksi-
malna raven hrupa LAF,max v mejah nad 80 dB(A) do 85dB(A)
in obratuje tudi v nočnem času.

10. Raven hrupa je stalna, če se v časovnem intervalu,
ki je dovolj dolg, da zajame vse značilnosti hrupa, spreminja
za manj kot 5 dB(A).

11. Dnevni čas je od 6. do 22. ure, nočni čas pa od
22. do 6. ure.

12. LAF je izmerjena vrednost ravni hrupa, izražena v
dB(A) in izmerjena z merili, ki imajo frekvenčno ovrednoteno
karakteristiko tipa A in časovno uteženo karakteristiko tipa F
(fast), določeno v standardu SIST EN 60651.

13. Leeq je ekvivalentna stalna raven hrupa, izražena v
dB(A), v skladu s standardom SIST EN 60804.

14. LAF,max je maksimalna vrednost ravni hrupa LAF v
danem časovnem intervalu oziroma v času merjenja.

15. Mejna vrednost ravni hrupa je tista vrednost ravni
hrupa, ki jo ta pravilnik določa za dnevni in nočni čas in v
bivalnih in delovnih prostorih ne sme biti presežena.

16. Raven hrupa ozadja je raven hrupa okolja, kadar
viri, katerih hrup se meri, ne delujejo.

17. Poudarjeni toni so tisti toni v frekvenčnem spek-
tru hrupa, katerih ravni za najmanj 5 dB presegajo ravni
hrupa obeh sosednjih terčnih pasov slišnega frekvenčne-
ga spektra.

5. člen
Minimalne vrednosti izolacije pred zvokom v zraku in

maksimalne vrednosti ravni udarnega zvoka za posamezne
ločilne konstrukcije, v odvisnosti od namembnosti prosto-
rov, ki jih te konstrukcije ločijo, morajo ustrezati vrednostim,
ki so navedene v tabelah od 1 do 8 priloge I tega pravilnika.

Če so v ločilni steni ali v medetažni konstrukciji prezra-
čevalni ali drugi kanali, se vrednosti, predpisane v tabelah
od 1 do 8 priloge I tega pravilnika, nanašajo na to steno
oziroma medetažno konstrukcijo, skupaj s temi kanali.

6. člen
V zelo hrupnih strojnicah in gostinskih lokalih mora biti

zvočna izolacija ločilnih konstrukcij dovolj velika, da raven
hrupa v najbližjih bivalnih in delovnih prostorih ne presega
mejnih vrednosti.

Če je telovadnica nad učilnico (učilnicami), mora biti
zvočna izolacija medetažne konstrukcije dovolj velika, da
raven hrupa LAF,max v učilnicah ne presega ravni 40 dB(A).

7. člen
Zvočna izolacija zunanjih konstrukcij stavbe mora biti

dovolj velika, da hrup v bivalnih in delovnih prostorih ne
presega mejnih vrednosti ravni hrupa, ki so predpisane v
tabelah 9 in 10 priloge I tega pravilnika.

Potrebna zvočna izolacija zunanjih konstrukcij stavbe
se določi glede na ravni zunanjega hrupa in na namembnost
stavbe oziroma bivalnih prostorov po standardu DIN 4109:
1989, Zvočna zaščita v visokogradnji – Zahteve in dokazi.

Pri stanovanjskih vhodnih vratih mora biti v laboratoriju
izmerjena vrednost izolirnosti pred zvokom v zraku, Rw, vrat
za 5 dB večja od vrednosti, ki je predpisana za vrata, vgraje-
na v stavbi. Izolirnost pred zvokom v zraku, Rw, oken in
balkonskih vrat, izmerjena v laboratoriju, mora biti za 2 dB
večja od vrednosti, ki jo morajo imeti okna in balkonska
vrata, vgrajena v stavbo.

8. člen
Mejne vrednosti ravni hrupa,

,
 ki ga v bivalnih in delovnih

prostorih povzročajo skupne hišne naprave in inštalacije,
inštalacije in naprave v sosednjih stanovanjih ter obrati in
lokali v isti stavbi oziroma v stavbi, ki je z njo gradbeno
povezana, so določene v tabeli 9 iz priloge I tega pravilnika.

9. člen
Če je raven hrupa ozadja v bivalnem prostoru nižja od

30 dB(A) podnevi in 25 dB(A) ponoči, se zaradi hrupa hišnih
naprav, inštalacij in obratov ter virov hrupa izven stavbe,
navedenih v prejšnjem členu tega pravilnika, raven hrupa v
tem prostoru ne sme povečati za več kot 5 dB(A).

1 0 . člen
Doseganje predpisane ravni zvočne zaščite stavb mora

izhajati iz projekta za gradbeno dovoljenje (v nadaljevanju:
projektna dokumentacija).

Dejansko dosežena zvočna zaščita zgrajene stavbe mo-
ra izhajati iz poročila in ocene o ustreznosti zvočne zaščite,
pridobljene na podlagi izvedenih meritev.
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11. člen
Šteje se, da je zvočna zaščita stavbe ustrezna glede na

določbe tega pravilnika:
– če je stavba zgrajena v skladu s projektno dokumen-

tacijo iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki vsebuje oceno
zvočne izolacije po metodologiji, ki je določena s standar-
dom DIN 4109: 1989 – Dodatek 1, Zvočna zaščita v viso-
kogradnji, primeri izvedbe in računski postopki

– in če pozitivna ocena iz drugega odstavka prejšnjega
člena temelji na meritvah, ki so bile opravljene v skladu s
prilogo II tega pravilnika.

12. člen
Poročilo o meritvah zvočne zaščite stavbe iz druge-

ga odstavka 10. člena tega pravilnika mora vsebovati
podatke o:

– oznaki objekta, v katerem so bile opravljene meritve
– naročniku meritev
– izvajalcu gradbenih del
– izvajalcu meritev
– času meritev
– merilni opremi in metodi, uporabljeni pri izvedbi

meritev
– namembnosti in glavnih značilnostih objekta, v kate-

rem so bile opravljene meritve
– funkciji, površini in sestavi merjenih ločilnih kon-

strukcij
– namembnosti in prostornini prostorov, kjer so bile

opravljene meritve zvočne izolacije
– rezultatih meritev zvočne izolacije in ocenah izmerje-

ne zvočne izolacije glede na predpisane vrednosti
– izmerjenih odmevnih časih v neopremljenih prostorih
– virih hrupa, katerih ravni so bile izmerjene in glavnih

značilnostih tega hrupa
– bivalnih ali delovnih prostorih, v katerih so bile oprav-

ljene meritve hrupa
– rezultatih meritev hrupa in oceni izmerjenih ravni hru-

pa glede na predpisane mejne vrednosti.
Sestavni del poročila je tudi ocena o ustreznosti zvoč-

ne zaščite stavbe, ki mora izhajati iz opravljenih meritev
glede na zahteve tega pravilnika.

13. člen
Minister, pristojen za graditev, določi izvajalce meritev

po tem pravilniku izmed oseb, akreditiranih po zakonu o
standardizaciji.

14. člen
Standardi, navedeni v tem pravilniku in njegovih prilo-

gah, se hranijo in so na vpogled pri organu, pristojnem za
standardizacijo.

15. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za stavbe, za katere

so bile pred njegovo uveljavitvijo vložene zahteve za izdajo
gradbenih dovoljenj. Za te stavbe se uporabljajo dosedanji
predpisi.

16. člen
Določbe drugega odstavka 10. člena in druge alinee

11. člena tega pravilnika prenehajo veljati 1. januarja 2002.

17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-

ljati 23. člen pravilnika o tehničnih normativih za projektira-
nje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Uradni list
SFRJ, št. 21/90) v tistem delu, kjer predpisuje obvezno
uporabo standarda JUS U.J6.201, Akustika v gradbeništvu:
Tehnične zahteve za projektiranje in gradnjo zgradb, in 3.,
5., 14., 43., 49., 50., 58., 64., 66., 72. in 73. člen
navedenega pravilnika v tistih delih, ki se nanašajo na zvoč-
no zaščito stavb.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati 6.

in 7. člen odloka o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za
posamezna območja naravnega in bivalnega okolja (Uradni
list SRS, št. 29/80) za objekte, prostore ali posege, ki so
navedeni v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije razen določbe 13. člena, ki
začne veljati 1. januarja 2000.

Št. 020-6/97
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.
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PRILOGA II
1. Merjenje hrupa v stavbi
Hrup, ki prihaja iz strojnic, obratov in lokalov v isti

stavbi oziroma v stavbi, ki je z njo gradbeno povezana, se
meri v bivalnih in delovnih prostorih, ki mejijo na navedene
hrupne prostore oziroma, ki so zaradi hrupa iz teh prostorov
najbolj ogroženi. Izmeri se hrup vsakega vira posebej, pri
čemer se izključijo vsi drugi viri hrupa.

Hrup se meri pri zaprtih vratih in oknih. Izmeri se maksi-
malno raven hrupa, LAF,max, v prostoru na 3 do 5 točkah.
Čas merjenja hrupa na vsaki točki je treba izbrati tako, da so
zajete vse značilnosti hrupa.

Pri merjenjih v prostorih s prostornino manj kot 100m3

je treba meriti vsaj na 3 točkah. Če maksimalna razlika
izmerjenih ravni na teh točkah presega 5dB(A) ali če je
prostornina večja kot 100m3, je treba izmeriti hrup na
5 točkah.

Merilne točke naj ne ležijo na simetralah prostora. Mer-
ilni mikrofon naj bo na višini med 1,2 m in 1,6 m od tal. Če
se osebe zadržujejo na značilnih lokacijah, naj bodo merilne
točke izbrane na teh delih prostora.

Kot merodajna vrednost se upošteva povprečna raven
izmerjenih maksimalnih vrednosti LAF,max, ki se dobi iz
enačbe

LAF,max =

kjer je LAF, maxi maksimalna raven hrupa na i-ti točki od
skupaj n (3 do 5). Če hrup vsebuje poudarjene tone, se
prišteje še 5 dB (A).

Mejne vrednosti ravni hrupa v tabeli 9 priloge I tega
pravilnika se nanašajo na opremljene prostore. Zato je treba
raven hrupa, izmerjeno v neopremljenem prostoru korigirati
tako, da se ji prišteje korekcijski člen 10.log (A/Ao), kjer sta
A ekvivalentna absorpcijska površina v neopremljenem bi-
valnem prostoru pri frekvenci zvoka 500 Hz in Ao referenčna
ekvivalentna absorpcijska površina, ki znaša za bivalne in
delovne prostore 10 m2 in za učilnice 20 m2.

Ekvivalentna absorpcijska površina A v neopremljenem
prostoru se določi z merjenjem dolžine odmevnega časa v
terčnem frekvenčnem pasu s srednjo frekvenco 500 Hz in z
enačbo:

0,163. V
A = 

T
kjer sta V prostornina prostora in T dolžina odmevnega

časa v neopremljenem prostoru. Dolžine odmevnega časa
se meri tako, kot je določeno v standardu SIST EN 20354.

Pri uporabi signalne pištole kot zvočnega vira mora biti
operater prisoten tudi pri meritvah ravni hrupa v prostoru.

Merila, vključno z mikrofoni in priključki, s katerimi se
opravljajo meritve hrupa, morajo ustrezati zahtevam za tip 1
po standardu SIST EN 60804, frekvenčni filtri pa zahtevam
za tip 1 po standardu SIST EN 61260. Akustični kalibratorji
morajo imeti natančnost najmanj ±0.3 dB za tip 1 po stand-
ardu SIST EN 60942. Pri meritvah hrupa je treba uporabljati
merila hrupa, ki delajo v realnem času (real - time analizator-
je) z možnostjo terčne frekvenčne analize.

2. Merjenje hrupa, ki ga povzročajo viri zunaj stavbe
Hrup, ki ga povzročajo viri hrupa zunaj stavbe in katerih

raven ni stalna, se meri v tistih bivalnih in delovnih prostorih,
ki so hrupu teh virov najbolj izpostavljeni.

Hrup se meri pri zaprtih vratih in oknih v sredini prosto-
ra na razdalji 1,2 m do 1,6 m od tal. Ekvivalentna raven
hrupa Leq v bivalnem ali delovnem prostoru se izmeri v

dnevnem in nočnem času. Ob času merjenja morajo biti
izključeni vsi viri hrupa v notranjosti zgradbe.

Če hrup vsebuje poudarjene tone, se izmerjeni ravni
hrupa prišteje še 5dB(A).

Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa, navedene v
tabeli 10, veljajo za opremljene prostore. Zato je treba raven
hrupa, izmerjeno v neopremljenem prostoru, korigirati tako,
da se ji prišteje korekcijski člen 10.log (A/Ao), kjer sta A
ekvivalentna absorpcijska površina v neopremljenem pros-
toru pri frekvenci zvoka 500 Hz in Ao referenčna ekviva-
lentna absorpcijska površina. Ao znaša za bivalne in delovne
prostore 10 m2, za učilnice pa 20 m2.

Ekvivalentna absorpcijska površina A v neopremljenem
prostoru se določi z merjenjem dolžine odmevnega časa v
terčnem frekvenčnem pasu s srednjo frekvenco 500 Hz in z
enačbo:

0,163. V
A = 

T
kjer sta V prostornina prostora in T dolžina odmevnega

časa v neopremljenem bivalnem prostoru. Dolžina
odmevnega časa se meri tako, kot je določeno v standardu
SIST EN 20354.

Merila, vključno z mikrofoni in priključki, s katerimi se
opravljajo meritve hrupa, morajo ustrezati zahtevam za tip 1
po standardu SIST EN 60804, frekvenčni filtri pa zahtevam
za tip 1 po standardu SIST EN 61260. Akustični kalibratorji
morajo imeti natančnost najmanj ±0,3 dB za tip 1 po stand-
ardu

SIST EN 60942. Pri meritvah hrupa je treba uporabljati
merila hrupa, ki delajo v realnem času (real - time analizator-
je) z možnostjo terčne frekvenčne analize.

3. Izolacija pred zvokom v zraku
Izolacija pred zvokom v zraku je opredeljena s količina-

mi, kot sta standardna razlika zvočnih ravni DnT in izolirnost
pred zvokom v zraku R ali R’, po standardih SIST EN ISO
140-3, Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne
izolirnosti gradbenih elementov -3. del: Laboratorijska mer-
jenja izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku in
SIST ISO 140-4, Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in
zvočne izolirnosti gradbenih elementov, - 4. del: Terenska
merjenja izolirnosti med prostori pred zvokom v zraku.

Izolirnost pred zvokom v zraku R’ in standardna razlika
zvočnih ravni DnT se določata v terčnih frekvenčnih pasovih
v frekvenčnem področju od 100 Hz do 3150 Hz.

Ustreznost izvedene izolacije ločilnih konstrukcij pred
zvokom v zraku se preverja z merjenjem izolirnosti pred
zvokom v zraku R’ oziroma standardne razlike zvočnih ravni
DnT,w.

Rezultati merjenja se podajo z ovrednoteno izolirnostjo
pred zvokom v zraku R’w oziroma z ovrednoteno standardno
razliko zvočnih ravni DnT,w.

Ovrednoteni izolirnosti pred zvokom v zraku Rw in R’w in
ovrednotena standardna razlika zvočnih ravni DnT,w so
določene s standardom SIST EN ISO 717-1, Vrednotenje
zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih
elementov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku

4. Zvočna izolacija fasadnih elementov
Merjenje se opravi na način, ki je določen s standar-

dom SIST ISO 140-5, Merjenje zvočne izolirnosti v zgrad-
bah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 5. del: Ter-
enska merjenja fasadnih elementov in fasad pred zvokom v
zraku.

Izolirnost pred zvokom v zraku Rtr oziroma Rϕ se določa
v terčnih frekvenčnih pasovih v frekvenčnem področju od
100 Hz do 3150 Hz.
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5. Izolacija pred udarnim zvokom
Izolacija pred udarnim zvokom je opredeljena z normal-

izirano ravnijo udarnega zvoka Ln ali L’n, po standardih SIST
ISO 140 - 6 - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in
zvočne izolirnosti gradbenih elementov, 6. del: Laboratorijs-
ka merjenja izolirnosti medetažnih konstrukcij pred udarnim
zvokom in SIST ISO140 - 7 - Merjenje zvočne izolirnosti v
zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov, 7. del:
Terenska merjenja izolirnosti medetažnih konstrukcij pred
udarnim zvokom.

Ustreznost izvedene izolacije medetažnih konstrukcij
pred udarnim zvokom se preverja z merjenjem normalizirane
ravni udarnega zvoka L’n.

Normalizirana raven udarnega zvoka L’n se določa v
terčnih frekvenčnih pasovih v frekvenčnem področju od
100 Hz do 3150 Hz.

Rezultati merjenja se podajo z ovrednoteno normal-
izirano ravnjo udarnega zvoka L’n,,w. Ovrednoteni normal-
izirani ravni udarnega zvoka Ln,w in L’n,w sta določeni s
standardom SIST EN ISO 717 - 2, Vrednotenje zvočne
izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih ele-
mentov, – 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom.

6. Ocena izolacije pred udarnim zvokom
Pri kopalnicah se za oceno izolacije pred udarnim

zvokom upošteva ovrednotena normalizirana raven udarnega
zvoka L’nw, ki ga standardni vir udarnega zvoka proizvaja na
tleh kopalnice, izmerjena v bivalnem prostoru pod kopalni-
co. Če pod to kopalnico ni bivalnega prostora, se raven
udarnega zvoka izmeri v najbližjem bivalnem prostoru spod-
njega ali sosednjega stanovanja ali v drugem bivalnem pros-
toru.

Za oceno izolacije stopnišča, hodnika ali podesta pred
udarnim zvokom se upošteva ovrednotena normalizirana
raven udarnega zvoka L’nw, ki ga standardni vir udarnega
zvoka proizvaja na tleh hodnika, na stopnicah ali na podestu,
izmerjena v najbližjem bivalnem ali delovnem prostoru v isti
etaži ali etaži nižje.

Pri medetažnih konstrukcijah med stanovanji in kletni-
mi prostori, vhodnimi prostori, vežami in prehodi (priloga I,
tabela 1, št. 1.16) se za oceno upošteva ovrednotena nor-
malizirana raven udarnega zvoka L’nw, ki ga standardni vir
udarnega zvoka proizvaja na tleh stanovanja, ki je nad klet-
nim prostorom, vhodnim prostorom, vežo ali prehodom,
izmerjena v najbližjem bivalnem prostoru sosednjega stano-
vanja v istem nivoju.

Za oceno izolacije pred udarnim zvokom podne kon-
strukcije manj hrupne strojnice ali poslovnega prostora
(priloga I, tabela 1, št. 1.29) se upošteva ovrednotena nor-
malizirana raven udarnega zvoka L’nw, ki ga standardni vir
udarnega zvoka proizvaja na tleh strojnice ali poslovnega
prostora, izmerjena v bivalnem prostoru stanovanja, ki je
poleg ali nad strojnico ali poslovnim prostorom.

Za oceno izolacije medetažnih konstrukcij pred udarn-
im zvokom v enostanovanjskih vrstnih hišah ali dvojčkih
(priloga I, tabela 1, št. 1.31) se upošteva ovrednotena nor-
malizirana raven udarnega zvoka L’nw, ki standardni vir
udarnega zvoka proizvaja na preiskovani medetažni kon-
strukciji, izmerjena v najbližjem bivalnem prostoru sosednje
vrstne hiše ali dvojčka.

Pri stopniščih, podestih ali hodnikih v enostanovan-
jskih vrstnih hišah ali dvojčkih (priloga I, tabela 1, št. 1.32)
se za oceno izolirnosti pred udarnim zvokom upošteva ovred-
notena normalizirana raven udarnega zvoka L’nw, ki ga stand-
ardni vir udarnega zvoka proizvaja na stopnišču, podestu ali
tleh hodnika vrstne hiše, izmerjena v najbližjem bivalnem
prostoru sosednje vrstne hiše.

7. Število merjenj zvočne zaščite ločilnih konstrukcij:
7.1. Pri stanovanjskih stavbah, v katerih je do 30 stano-

vanj, se opravi po eno merjenje iz točk od 7.2 do 7.4 tega
člena. Pri stavbah z več kot 30 stanovanji se opravi še po
eno merjenje iz točk od 7.2 do 7.4 tega člena na vsakih
nadaljnjih 30 stanovanj.

Pri drugih stavbah, katerih zvočna zaščita je predpisa-
na s tem pravilnikom, se opravi najmanj po eno merjenje iz
točk od 7.2 do 7.4 tega člena.

7.2. Izolacija sten pred zvokom v zraku se meri na
najmanj enem primerku – vzorcu od vsake različne sestave
stene ali različnega sklopa konstrukcij, v katerem je stena
vgrajena, in za vsako različno funkcijo stene po tabelah od
1 do 8 iz priloge I tega pravilnika.

7.3. Izolacija medetažnih konstrukcij pred zvokom v
zraku se meri na najmanj enem primerku - vzorcu od vsake
različne sestave medetažne konstrukcije ali različnega sklopa
konstrukcij, v katerem je medetažna konstrukcija vgrajena,
in za vsako različno funkcijo medetažne konstrukcije po
tabelah od 1 do 8 iz priloge I tega pravilnika.

7.4. Normalizirana raven udarnega zvoka medetažnih
konstrukcij se meri na najmanj enem primerku - vzorcu od
vsake različne sestave medetažne konstrukcije ali ra-
zličnega sklopa konstrukcij, v katerem je medetažna kon-
strukcija vgrajena, in za vsako različno funkcijo medetažne
konstrukcije po tabelah od 1 do 8 iz priloge I tega pravil-
nika.

688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o nagradah za inovacije, ustvarjene v
delovnem razmerju

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o pra-
vicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Uradni
list RS, št. 45/95) izdaja minister za znanost in tehnologi-
jo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne
zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o nagradah za inovacije, ustvarjene
v delovnem razmerju

1. člen
V pravilniku o nagradah za inovacije, ustvarjene v de-

lovnem razmerju (Uradni list RS, št. 31/98) se 8. člen
spremeni tako, da se glasi:

(1) Denarna nagrada za tehnične in druge izboljšave se
izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po sklenitvi pogodbe
med delodajalcem in delojemalcem.

(2) Pri določitvi višine nagrade za tehnične in druge
izboljšave se upoštevajo kriteriji, ki veljajo za določitev na-
grade za prevzem posrednega službenega izuma iz prvega
odstavka 6. člena tega pravilnika.

(3) Višina denarne nagrade se določi glede na koristi in
pomen tehnične ali druge izboljšave za delodajalca, ob upo-
števanju zgoraj navedenih kriterijev, ter raven nagrad, ki jih
za inovacije izplačuje podjetje.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 004-4/95
Ljubljana, dne 26. februarja 1999.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.

Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

689. Navodilo o pogojih za izdajo soglasja
ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi
zemljišči ter z nezazidanimi stavbnimi zemljišči

Na podlagi šestega odstavka 6. člena uredbe o določi-
tvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena
za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS,
št. 7/99) izdaja minister za obrambo

N A V O D I L O
o pogojih za izdajo soglasja ministrstva

za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči
ter z nezazidanimi stavbnimi zemljišči

1. člen
S tem navodilom se določajo pogoji za izdajo soglasja

Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči in
nezazidanimi stavbnimi zemljišči v okoliših, določenih v
5. členu uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njiho-
vo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99 – v nadaljevanju:
uredba).

2. člen
Postopek pridobivanja soglasja Ministrstva za obrambo

za promet s kmetijskimi zemljišči se, glede na določila prve-
ga odstavka 6. člena uredbe, izvaja v skladu z 19. členom
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).

Prodajalec ali kupec vloži vlogo za izdajo soglasja za
promet z nezazidanim stavbnim zemljiščem na obrazcu, ki je
priloga tega navodila, pri pristojni upravi za obrambo Mini-
strstva za obrambo ali njeni izpostavi, na območju katere je
zemljišče.

Vlogi za izdajo soglasja mora vlagatelj priložiti kopijo
katastrskega načrta zemljišča, ki je predmet pravnega po-
sla, ter kopijo potrdila o državljanstvu kupca.

3. člen
Pristojna uprava za obrambo pri izdaji soglasja za pro-

met s kmetijskimi zemljišči ter z nezazidanimi stavbnimi zem-
ljišči odloči na podlagi:

– načrtovane razmestitve enot in sredstev Slovenske
vojske ter drugih sredstev, namenjenih za obrambne po-
trebe;

– obsega, vrste in namembnosti objektov in okolišev
objektov, ki jih v miru uporablja Slovenska vojska ali Mini-
strstvo za obrambo oziroma so namenjene varstvu pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ter za delovanje zaščite,
reševanja in pomoči v vojni;

– načrtov razvoja in razmestitve enot Slovenske vojske
z vidika potreb po zagotovitvi objektov in zemljišč na podlagi
materialne dolžnosti;

– načrtov razmestitve in delovanja Ministrstva za obram-
bo in drugih državnih organov v vojni.

4. člen
Pristojna uprava za obrambo ne izda soglasja za pro-

met s kmetijskim zemljiščem ali z nezazidanim stavbnim
zemljiščem, če bi bilo zaradi tega na tem območju:

– zmanjšano ali onemogočeno izvajanje nujnih ukre-
pov za pripravljenost;

– otežena ali onemogočena izvedba mobilizacije enot
Slovenske vojske;

– zmanjšano ali onemogočeno izvajanje načrtovanega
obsega materialne dolžnosti v zvezi z objekti in zemljišči,
potrebnimi za razmestitev enot Slovenske vojske;

– zmanjšano ali onemogočeno skladiščenje ali uniče-
vanje neeksplodiranih ubojnih sredstev oziroma uporaba ob-
jektov, posebej namenjenih za izvajanje zaščite, reševanja
in pomoči;

– oteženo, zmanjšano ali onemogočeno izvajanje, v
skladu z zakonom in uredbo predpisanih ukrepov za varo-
vanje;

– omejena razmestitev in uporaba enot Slovenske
vojske.

5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-04-10/99
Ljubljana, dne 5. marca 1999.

dr. Franci Demšar l. r.
Minister

za obrambo
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690. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in
medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o pre-
vozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 72/94, 18/95,
54/96 in 48/98) minister za promet in zveze določa

D A L J I N A R
s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih

avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji

DALJINAR PRIMESTNEGA PROMETA

I
Daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi primest-

nih voznih redov. Vsi prevozniki so dolžni ta daljinar uporab-
ljati kot podlago za izdelavo voznih redov.

Vozne rede se izdela tako, da se uporabijo relacije ali
deli relacij z vsemi ostalimi elementi iz tega daljinarja.

II
Daljinar obsega relacije s kilometrskimi razdaljami in

voznimi časi ter avtobusne postaje, pomembnejša postajali-
šča, postajališča in kraje z oznako AC, ki se uporabljajo za
linije primestnega prometa.

III
Kraj, ki je v daljinarju označen z oznako AC, ni avtobu-

sno postajališče in ni namenjen vstopanju ali izstopanju pot-
nikov. V voznih redih se uporablja zaradi določitve itinerarja.

IV
V voznih redih morajo biti nazivi avtobusnih postaj, po-

membnejših postajališč, postajališč in krajev z oznako AC
povsem enaki nazivom v daljinarju.

V
V novih in spremenjenih voznih redih s potniškim nači-

nom prevoza morajo biti vpisane vse avtobusne postaje,
pomembnejša postajališča, postajališča in kraji z oznako AC
kot jih določa ta daljinar od začetka do konca linije.

Pri imenih vseh avtobusnih postaj, pomembnejših po-
stajališč in postajališč na voznem redu, morajo biti vpisane
oznake km in vozni časi. Pri krajih označenih z oznako AC
so v voznih redih vpisane le oznake km, namesto časov
vožnje so vpisane črtice.

VI
Pod isto registrsko številko voznega reda je lahko regi-

strirana linija, ki teče samo po enem itinerarju.

VII
Za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše

postajališče ali postajališče v voznem redu se vozni čas
skrajša za trideset sekund. V primeru, da je izpuščena samo
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ena avtobusna postaja, pomembnejše postajališče ali posta-
jališče, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če
pa je izpuščenih več zaporednih avtobusnih postaj, pomem-
bnejših postajališč ali postajališč, se njihovo število pomnoži
s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.

Za vsak navedeni kraj z oznako AC v voznem redu se
vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je nave-
den samo en kraj z oznako AC, se čas tridesetih sekund
zaokroži na eno minuto, če pa je navedenih več zaporednih
krajev z oznako AC, se njihovo število pomnoži s tridesetimi
sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.

VIII
Ime avtobusne postaje, pomembnejšega postajališča

in postajališča se vnese v daljinar, ko predlagatelj zbornici
predloži ustrezno dokazilo, da potniki na predlaganem me-
stu lahko vstopajo in izstopajo.

DALJINAR MEDKRAJEVNEGA PROMETA

IX
Daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi medkra-

jevnih in mednarodnih voznih redov za slovenski del relacije.
Vsi prevozniki so dolžni ta daljinar uporabljati kot podlago za
izdelavo voznih redov.

Vozne rede se izdela tako, da se uporabijo relacije ali
deli relacij z vsemi ostalimi elementi iz tega daljinarja.

X
Daljinar obsega relacije s kilometrskimi razdaljami in

voznimi časi ter avtobusne postaje, pomembnejša postajali-
šča, postajališča in kraje z oznako AC, ki se uporabljajo za
linije medkrajevnega in mednarodnega prometa.

XI
Pri izdelavi mednarodnih voznih redov je obvezen vpis

uradnega naziva mejnega prehoda Republike Slovenije in
mejnega prehoda sosednje države. Nazivi mejnih prehodov,
kilometrskih razdalj in časov vožnje med mejnima prehodo-
ma so sestavni del tega daljinarja. Mejni prehod ni avtobu-
sno postajališče.

XII
V mednarodnih voznih redih mora biti, poleg voznega

časa med mejnima prehodoma, predviden tudi najmanj
5 minutni postanek. Postanek se lahko določi na obeh
mejnih prehodih, obvezno pa na mejnem prehodu države, v
katero avtobus vstopa.

XIII
Kraj, ki je v daljinarju označen z oznako AC, ni avtobu-

sno postajališče in ni namenjen vstopanju ali izstopanju pot-
nikov. V voznih redih se uporablja zaradi določitve itinerarja.

XIV
V voznih redih morajo biti nazivi avtobusnih postaj, po-

membnejših postajališč, postajališč in krajev z oznako AC
povsem enaki nazivom v daljinarju.

XV
V voznih redih hitrih in direktnih linij se uporabljajo

samo avtobusne postaje, pomembnejša postajališča in kraji
z oznako AC ter najkrajši itinerar, vključujoč avtocesto v
primerih, če je avtocesta ali del avtoceste najkrajša direktna
povezava na liniji.

XVI
V novih in spremenjenih voznih redih s potniškim nači-

nom prevoza morajo biti vpisane vse avtobusne postaje,
pomembnejša postajališča, postajališča in kraji z oznako AC
kot jih določa ta daljinar od začetka do konca linije.

Pri imenih vseh avtobusnih postaj, pomembnejših po-
stajališč in postajališč na voznem redu, morajo biti vpisane
oznake km in vozni časi. Pri krajih označenih z oznako AC
so v voznih redih vpisane le oznake km, namesto časov
vožnje so vpisane črtice.

XVII
Pod isto registrsko številko voznega reda je lahko regi-

strirana linija, ki teče samo po enem itinerarju.

XVIII
Za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše

postajališče ali postajališče v voznem redu se vozni čas
skrajša za trideset sekund. V primeru, da je izpuščena samo
ena avtobusna postaja, pomembnejše postajališče ali posta-
jališče, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če
pa je izpuščenih več zaporednih avtobusnih postaj, pomem-
bnejših postajališč ali postajališč, se njihovo število pomnoži
s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.

Za vsak navedeni kraj z oznako AC v voznem redu se
vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je nave-
den samo en kraj z oznako AC, se čas tridesetih sekund
zaokroži na eno minuto, če pa je navedenih več zaporednih
krajev z oznako AC, se njihovo število pomnoži s tridesetimi
sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.

XIX
Ime avtobusne postaje, pomembnejšega postajališča,

in postajališča se vnese v daljinar, ko predlagatelj zbornici
predloži ustrezno dokazilo, da potniki na predlaganem me-
stu lahko vstopajo in izstopajo.

KONČNE DOLOČBE

XX
Potrjeni izvodi daljinarja in avtorizirana disketa s celot-

no bazo podatkov za izdelavo avtobusnih voznih redov, ki so
sestavni del tega daljinarja, so arhivirani pri Ministrstvu za
promet in zveze Republike Slovenije in so na vpogled zainte-
resiranim uporabnikom pri Gospodarski zbornici Slovenije
in Obrtni zbornici Slovenije.

XXI
Za prvo izmenjavo voznih redov po uveljavitvi tega dalji-

narja je potrebno predložiti tudi nespremenjene vozne rede,
usklajene s tem daljinarjem.

XXII
Za vse spremembe in dopolnitve daljinarja velja isti

postopek kot za njegovo določitev. Prevozniki so dolžni
Gospodarski zbornici Slovenije ali Obrtni zbornici Slovenije
predložiti predlog sprememb in dopolnitev daljinarja do 30.
novembra tekočega koledarskega leta, za izredno usklaje-
vanje voznih redov med letom pa najkasneje mesec dni pred
razpisom le-tega. Usklajen predlog sprememb Gospodar-
ska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije predlo-
žita v sprejem ministru, pristojnemu za promet.

XXIII
Izjemoma lahko prevoznik tudi med letom predlaga

dopolnitev daljinarja, če pridobi soglasje vseh linijskih pre-
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voznikov. Med prevozniki usklajena dopolnitev daljinarja slu-
ži za pripravo predloga novega ali spremenjenega voznega
reda med prometnim letom.

XXIV
Spremembe in dopolnitve tega daljinarja se objavijo v

Uradnem listu Republike Slovenije.

XXV
Z dnem, ko začne veljati ta daljinar, preneha veljati

daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avto-
busnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 15/98).

XXVI
Ta daljinar začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 2655-22/98
Ljubljana, dne 25. februarja 1999.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze

USTAVNO SODIŠČE

691. Odločba o skladnosti drugega odstavka 13.
člena, tretjega odstavka 14. člena in drugega
odstavka 21. člena zakona o grbu, zastavi in
himni Republike Slovenije ter o slovenski
narodni zastavi z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Državnega sveta, in za preizkus pobude
Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke, Ljublja-
na, po opravljeni javni obravnavi, na seji dne 28. 1. 1999

o d l o č i l o:

1. Drugi odstavek 13. člena, tretji odstavek 14. člena
in drugi odstavek 21. člena zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni
list RS, št. 67/94) niso v neskladju z ustavo.

2. Pobuda Poslanske skupine Slovenske nacionalne
stranke za oceno ustavnosti drugega odstavka 13. člena in
drugega odstavka 21. člena zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Državni svet izpodbija določbe drugega odstavka

13. člena, tretjega odstavka 14. člena in drugega odstavka
21. člena zakona o grbu, zastavi in himni Republike Sloveni-
je in o slovenski narodni zastavi (v nadaljevanju: ZGZH).
Zakonska ureditev naj bi dopuščala, da se na ozemlju Re-
publike Slovenije uporabljata zastava in himna druge suvere-
ne države (Italije oziroma Madžarske). Uporaba simbolov
druge države na ozemlju Republike Slovenije naj bi pred-
stavljala poseg v suverenost Republike Slovenije. Da bi upra-
vičenci lahko simbole narodnih skupnosti uporabljali samo-
stojno – ne da bi morali poleg svojih simbolov uporabiti tudi

simbol Republike Slovenije – bi morali biti ti drugačni od
simbolov druge suverene države. Sedanja ureditev, ki do-
pušča istovetnost simbolov avtohtonih narodnih skupnosti s
simboli neke druge države, naj bi bila zato v nasprotju z
ustavo. Nasprotno pa bi zakonska določba, ki bi prepovedo-
vala istovetnost teh simbolov s simboli druge suverene drža-
ve, ne bila v nasprotju s pravico avtohtonih italijanske in
madžarske narodne skupnosti in njunih pripadnikov, da svo-
bodno uporabljajo svoje narodne simbole (64. člen ustave).
Na javni obravnavi je Državni svet še navedel, da je predlagal
sprejem obvezne razlage spornih zakonskih določb, po ka-
teri naj bi s simboli avtohtonih narodnih skupnosti ne bilo
mogoče razumeti simbolov tuje suverene države. Ker Držav-
ni zbor predloga ni sprejel, Državni svet predlaga ustavnemu
sodišču, da ugotovi protiustavnost izpodbijanih določb
ZGZH.

2. Tudi Poslanska skupina Slovenske nacionalne
stranke izpodbija določbi drugega odstavka 13. člena in
drugega odstavka 21. člena ZGZH, ker meni, da omogo-
čata uporabo italijanskih in madžarskih narodnih simbolov
na ozemlju Republike Slovenije. Izpodbijani določbi naj bi
bili zato v nasprotju z 61. členom in s 64. členom ustave
ter z zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih (Urad-
ni list RS, št. 64/94). Ustava naj bi namreč določala le
pravico do uporabe lastnega jezika in pisave, ničesar pa o
uporabi zastave in himne. Pravni interes za vložitev pobude
izkazuje pobudnica s programskimi usmeritvami Slovenske
nacionalne stranke, med katerimi je tudi “skrb za popolno-
ma samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo ter za
takšno dobrobit slovenskega naroda, da bo svoj gospod
na svoji zemlji”.

3. Državni zbor meni, da bi določitev oblike in vsebine
simbolov avtohtonih italijanske in madžarske narodne skup-
nosti v zakonu posegala v pravico narodnih skupnosti in
njunih pripadnikov do svobodne uporabe narodnih simbo-
lov, zagotovljene v 64. členu ustave. Ustava naj bi ne dolo-
čala omejitev te pravice, zato naj bi vsakršno njeno omejeva-
nje z zakonom pomenilo kršitev z ustavo zagotovljenih pravic
obeh avtohtonih narodnih skupnosti. Še več, takšno omeje-
vanje naj bi pomenilo tudi kršitev mednarodno priznane in
uveljavljene pravice etničnih skupnosti do izražanja lastne
kulture in pravice posameznega pripadnika te skupnosti do
izražanja kulturne identitete. Hkrati naj bi pomenilo tudi krši-
tev pravice vsakogar, da svobodno izraža pripadnost k svo-
jemu narodu ali narodni skupnosti (61. člen ustave).

4. Po mnenju Državnega zbora je trditev, da bi izobe-
šanje tuje zastave ali izvajanje tuje himne na ozemlju Re-
publike Slovenije pomenilo poseg v suverenost države,
sporna. Ni mu znano, da bi bilo tovrstno dejanje v demo-
kratičnih državah označeno kot táko in zato prepovedano.
Suverenost države naj bi pomenila, da država – in ne kdo
drug – odloča o uporabi svojih in tujih državnih simbolov.
Pravni red naj bi uporabe simbolov tuje države ne prepove-
doval, saj celo v določbah ZGZH ureja način izobešanja
tuje zastave (16. člen) in izvajanje tuje himne (23. člen).
Ker naj bi bili narodni skupnosti po ustavi avtonomni pri
določanju svojih narodnih simbolov, naj bi razlikovanje med
zastavo avtohtone narodne skupnosti in zastavo tuje drža-
ve ne bilo nujno.

B)–I
5. Dne 21. 1. 1999 je ustavno sodišče odločilo, da se

pobuda Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
zaradi skupnega obravnavanja in odločanja pridruži zahtevi
Državnega sveta.

6. Ustavno sodišče je dne 28. 1. 1999 opravilo javno
obravnavo.
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7. Po drugem odstavku 162. člena ustave lahko vsak-
do da pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodi-
ščem, če izkaže svoj pravni interes. Po določbi 24. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) je
pravni interes za vložitev pobude podan, če izpodbijani pred-
pis neposredno posega v pobudnikove pravice, pravne inte-
rese oziroma pravni položaj. Ker izpodbijani določbi ne po-
segata v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj
pobudnice kot poslanske skupine, njen pravni interes za
vložitev pobude ni izkazan. Ustavno sodišče je zato pobudo
zavrglo.

B)–II
8. Zahteva naslavlja na ustavno sodišče vprašanje, ali

smejo – z vidika ustave – biti simboli avtohtonih italijanske in
madžarske narodne skupnosti identični simbolom druge dr-
žave. Predlagatelj izpodbija določbe ZGZH, po katerih se v
nekaterih primerih poleg državne zastave izobesi tudi zasta-
va italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in se
poleg državne himne lahko igra tudi himna teh narodnih
skupnosti. Zastava narodne skupnosti se na območjih, kjer
italijanska in madžarska narodna skupnost živita, izobesi ob
praznikih Republike Slovenije, na dan žalovanja, ki ga določi
vlada, pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za državo
in jih določi vlada, ob praznikih lokalnih skupnosti in v drugih
primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju z ZGZH (drugi
odstavek 13. člena in tretji odstavek 14. člena ZGZH).
Himna narodne skupnosti se lahko igra ob svečanih priredi-
tvah teh skupnosti (drugi odstavek 21. člena ZGZH). Vsebi-
na in oblika simbolov italijanske in madžarske narodne skup-
nosti v zakonodaji ni določena, predlagatelj pa meni, da bi
moral zakon vsebovati vsaj prepoved, da bi bili ti simboli
lahko identični simbolom italijanske oziroma madžarske dr-
žave.

9. Ustava varuje avtohtoni italijansko in madžarsko na-
rodnost ter njune pripadnike na dva načina. Na eni strani
zagotavlja vsem in torej tudi njim enake človekove pravice in
temeljne svoboščine ne glede na narodnost (prvi odstavek
14. člena); na drugi strani pa daje tako njim kot tudi skupno-
stima kot takima še nekatere posebne pravice (64. člen). Ta
institucionalni okvir je predpostavka za ohranitev identitete
in za enakopravno vključitev obeh avtohtonih narodnih skup-
nosti in njunih pripadnikov v družbeno življenje.

10. V tem sobesedilu ustava določa, da imajo obe
avtohtoni narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico, da
svobodno uporabljajo svoje narodne simbole (64. člen). Že
besedna zveza “svoje narodne simbole” pove, da gre za
simbole narodov, katerih del sta italijanska in madžarska
narodna skupnost, to je simbole italijanskega in madžarske-
ga naroda. Vsebina simbolov italijanskega oziroma madžar-
skega naroda pa je znana in ne more biti predmet izbire.
Narodni simboli so taki, kot so se izoblikovali v zgodovini
italijanskega oziroma madžarskega naroda. Avtohtonima ita-
lijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadni-
kom gre torej že po ustavi pravica, da kot svoje uporabljajo
italijanske oziroma madžarske narodne simbole ne glede na
to, ali so ti identični s simboli italijanske oziroma madžarske
države. Le če bi ustava izrecno določala izjemo za primer,
ko so narodni simboli enaki državnim, bi bilo določbo
64. člena mogoče in treba razumeti drugače.

11. Stališče predlagatelja, češ da ustava prepoveduje,
da bi bili simboli, ki jih imajo avtohtoni narodni skupnosti in
njuni pripadniki pravico uporabljati kot svoje narodne simbo-
le, identični s simboli druge suverene države, po navede-
nem ni utemeljeno. Da bi v celoti odgovorili na predlagate-
ljev očitek o neskladnosti izpodbijanih določb ZGZH z usta-
vo, pa je bilo treba presoditi še, ali je način uporabe simbo-

lov, ki jih avtohtoni narodni skupnosti in njuni pripadniki
uporabljajo kot svoje narodne simbole, v skladu z ustavo.
Predlagatelj je namreč vsebino narodnih simbolov izpodbijal
prav zaradi načina njihove uporabe.

12. Že iz ZGZH izhaja, da se simboli, ki jih avtohtoni
narodni skupnosti in njuni pripadniki uporabljajo kot svoje
narodne simbole (v nadaljevanju: simboli avtohtonih narod-
nih skupnosti), smejo ob uradnih priložnostih uporabljati le
ob simbolih Republike Slovenije in na način, iz katerega je
razvidno, da gre simbolom Republike Slovenije prednost.
Za primere, na katere se nanašajo izpodbijane določbe 13.,
14. in 21. člena, je že iz besedila izpodbijanih določb raz-
vidno, da se simboli avtohtonih narodnih skupnosti uporab-
ljajo ob državnih simbolih. V vseh treh določbah je namreč
uporabljena beseda “tudi”. Prav izpodbijane določbe zako-
na tudi izključujejo uporabo simbolov avtohtonih narodnih
skupnosti ob državniških obiskih, najsibo najvišjih predstav-
nikov Republike Slovenije v tujini ali obratno, in ob različnih
prireditvah in javnih shodih, na katerih se Republika Sloveni-
ja predstavlja oziroma se jih udeležuje. Tako ne drži predla-
gateljeva trditev, da bi se lahko zgodilo, da bi na območjih,
kjer živita avtohtoni narodni skupnosti, “slovenska vojska
korakala pod italijansko (madžarsko) zastavo in ob prepeva-
nju italijanske (madžarske) himne”.

13. Da se smejo tudi v drugih primerih, ki v ZGZH niso
posebej našteti, a gre za uradne priložnosti, simboli avtohto-
nih narodnih skupnosti uporabljati le hkrati s simboli Repub-
like Slovenije, pa izhaja iz določbe 6. člena zakona. Po tej
določbi morata biti grb in zastava Republike Slovenije tedaj,
ko sta ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziro-
ma izobešena skupaj s slovensko narodno zastavo, z zasta-
vami italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, z
zastavami lokalnih skupnosti, z vojaškimi ali skupaj s tujimi
zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, postavljena na
častno mesto, če ni z ZGZH drugače določeno. Že iz gra-
matikalne razlage določbe izhaja, da ne zajema primerov, ko
se državni simboli oziroma druga znamenja uporabijo ob
priložnostih, ki niso uradne. Takemu pomenu določbe ne
nasprotujejo niti druge ustaljene metode razlage.1 Okvir za
uporabo državnih simbolov ob priložnostih, ki niso uradne,
je določen v drugih določbah ZGZH; med njimi je najbolj
splošna določba 7. člena. Uporaba drugih znamenj ob neu-
radnih priložnostih pa ni predmet urejanja v ZGZH (arg. a
contrario iz 1. člena).

14. Po nasprotnem razlogovanju bi bilo mogoče tudi
sklepati, da predmet urejanja v 6. členu ZGZH niso primeri
samostojne uporabe drugih znamenj ob uradnih priložno-
stih. Vendar pa bi taka razlaga pomenila, da so npr. tudi pri
javnih manifestacijah, pomembnih za Republiko Slovenijo,
ali na humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah, na katerih
se Republika Slovenija predstavlja oziroma se jih udeležuje
(primera sta našteta v prvem odstavku 14. člena ZGZH)
lahko izobešene le zastave tujih držav, ni pa potrebno izobe-
siti državne zastave. Taka razlaga ne bi bila v skladu z dolž-
nostjo spoštovanja državnih simbolov kot uveljavljeno tradi-
cijo v civiliziranem svetu. Določbo 6. člena je zato mogoče
razumeti le tako, da za uradne priložnosti prepoveduje sa-
mostojno uporabo drugih znamenj. Uradne priložnosti pa so
tudi tiste, v katerih avtohtoni narodni skupnosti nastopata
oziroma se predstavljata prek svojih samoupravnih narodnih
skupnosti kot oseb javnega prava. Da tudi avtohtoni narodni
skupnosti zakonsko ureditev razumeta tako in narodne sim-
bole že uporabljata na opisani način, so na javni obravnavi
povedali vsi njuni navzoči predstavniki.

1 Glej Pavčnik, Argumentacija v pravu, Cankarjeva založba, Ljubljana,
1991, str. 54 in naslednje.
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C)
15. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

21. člena in 25. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Sodnica Škrk je k 1. točki izreka dala pritrdilno ločeno
mnenje.

Št. U-I-296/94
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

692. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o tujcih v
neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Blagoja Mikovića in Vojislava Tomića iz
Ljubljane, na seji dne 4. februarja 1999

o d l o č i l o:

1. Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97 in
50/98 – odl. US) je v neskladju z ustavo, ker ne določa
pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje oseb
iz drugega odstavka 81. člena po preteku roka, v katerem
bi lahko zaprosile za sprejem v državljanstvo Republike
Slovenije, če tega niso storile, ali po dnevu, ko je postala
odločba o nesprejemu v državljanstvo Republike Slovenije
dokončna.

2. Določba prvega odstavka 16. člena zakona o tujcih
ni v neskladju z ustavo.

3. Ugotovljeno neskladnost iz 1. točke izreka je zako-
nodajalec dolžan odpraviti v roku šest mesecev od dneva
objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. Do odprave ugotovljene neskladnosti iz 1. točke
izreka se zoper državljana druge republike nekdanje Sociali-
stične federativne republike Jugoslavije ne sme izreči ukrep
prisilne odstranitve tujca iz 28. člena zakona o tujcih, če je
imel na dan plebiscita 23. 12. 1990 na območju Republike
Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in v Republiki Slove-
niji tudi dejansko živi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-284/94 z dne

24. 6. 1998 sprejelo pobudo za začetek postopka za oce-
no ustavnosti prvega odstavka 16. člena in drugega odstav-
ka 81. člena zakona o tujcih (v nadaljevanju: ZTuj), da bi
ocenilo, ali je izpodbijana zakonska ureditev v skladu z na-
čelom pravne države (2. člen ustave) in z načelom enakosti
(14. člen ustave). V postopku preizkusa pobud je ugotovilo,
da 81. člen ZTuj ne ureja natančno položaja državljanov
SFRJ, ki so bili v času osamosvojitve Slovenije državljani
drugih republik, pa v določenem roku niso zaprosili za dr-
žavljanstvo Republike Slovenije ali jim je bila izdana negativ-
na odločba (v nadaljevanju: državljani drugih republik). Us-
tavno sodišče je tudi ugotovilo, da se glede na določbo
13. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

postavlja vprašanje pravilne razlage in s tem tudi uporabe
določb prvega odstavka 16. člena v povezavi z drugim od-
stavkom 81. člena ZTuj v praksi.

2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in prav-
ne zadeve v odgovoru z dne 8. 10. 1998 ugotavlja, da v
ZTuj ni posebnih določb, ki bi urejale pravni položaj prebiva-
nja državljanov bivše SFRJ, ki niso zaprosili za državljanstvo
Republike Slovenije ali pa jim je bila o tem izdana negativna
odločba. Meni, da so se kljub temu določbe ZTuj na podlagi
mnenja vlade v praksi uporabljale tako, da se je upoštevalo
stalno prebivališče obravnavanih oseb in zato niso bile v
slabšem pravnem položaju kot tisti tujci, ki so imeli v času
uveljavitve zakona dovoljenje za stalno prebivanje. Zaradi
nepopolnosti ZTuj pa naj pravna varnost teh oseb ne bi bila
ogrožena. Zato naj bi veljavna ureditev ne nasprotovala na-
čelom pravne države. Poudarja, da je potrebno pri presoji
celotnega pravnega položaja teh oseb upoštevati tudi izved-
bo samega zakona v postopkih sodnega varstva, v katerih
naj bi bil izpodbijani zakon uporabljen v skladu z njegovim
namenom in pravno varnostjo posameznikov.

3. Iz pojasnil vlade z dne 10. 9. 1998 je razvidno, da
so občinski upravni organi (sedaj upravne enote) vse držav-
ljane drugih republik, ki so imeli v Republiki Sloveniji prijav-
ljeno stalno prebivališče in niso zaprosili za sprejem v držav-
ljanstvo Republike Slovenije, dne 26. 2. 1992 izbrisali iz
registra stalnega prebivalstva in jih prenesli v evidenco tuj-
cev. Navedeni prenos naj bi temeljil na 5. členu pravilnika o
obrazcu za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča, o
obrazcu osebnega kartona in kartona gospodinjstev ter o
načinu in vrdrževanju registra stalnega prebivalstva (Uradni
list RS, št. 27/92 – v nadaljevanju: pravilnik o registru
stalnega prebivalstva), ki določa, da so v evidenci le podatki
o državljanih Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno
prebivališče na območju občine, ter da je šlo “pri prenosu
teh oseb iz registra stalnega prebivalstva v evidenco tujcev
samo za vzpostavitev evidenc v skladu s tem pravilnikom”.
Navedene osebe so bile od dne 26. 2. 1992 dolžne urediti
status tujca po ZTuj, prebivališče pa so lahko prijavile le na
podlagi predhodno izdanega dovoljenja za prebivanje ali
delovnega vizuma. Ker državljani drugih republik glede na
določbo prvega odstavka 16. člena ZTuj niso mogli izpolnje-
vati pogoja triletnega neprekinjenega prebivanja na območju
Slovenije na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, je
vlada na svoji 18. seji dne 3. 9. 1992 sprejela sklep št.
260-01/91-2/5-8, na podlagi katerega naj bi se pri obrav-
navanju vlog za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje upo-
števalo, da je izpolnjen pogoj prebivanja tudi takrat, ko je
imela oseba iz drugega odstavka 81. člena na območju
Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče najmanj
tri leta in je tukaj tudi dejansko živela, preden so zanjo
začele veljati določbe ZTuj. Tako naj bi bilo izdanih: v 1992.
letu – 1468, v 1993. letu – 763, v 1994. letu – 361, v
1995. letu – 312, v 1996. letu – 640 in v 1997. letu –
1259 dovoljenj za stalno prebivanje, skupno 4893. Nadalje
je iz pojasnil razvidno, da je v letu 1991 ostalo v veljavi 568
dovoljenj za stalno prebivanje, ki so bila izdana na podlagi
zakona o gibanju in prebivanju tujcev – to je tistim osebam,
ki so imele status tujca že pred sprejemom ZTuj.

4. Po mnenju vlade je Ministrstvo za notranje zadeve
(v nadaljevanju: MNZ) pri odločanju o izdaji dovoljenja za
stalno prebivanje v praksi pravilno uporabljalo določbo prve-
ga odstavka 16. člena ZTuj, zato v primerjavi s tujci, ki jim je
zakon podaljšal dovoljenja za stalno prebivanje, ni bilo krše-
no načelo enakosti. Predlaga, da ustavno sodišče pobudi
zavrne. Poudarja, da je potrebno upoštevati, da so te osebe
imele možnost, da si po osamosvojitvi Slovenije uredijo prav-
ni položaj s pridobitvijo državljanstva in da so lahko pridobile
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stalno prebivališče le na podlagi prošnje in ne po uradni
dolžnosti. Po mnenju vlade veliko oseb, ki niso vložile vloge
za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, tudi ni želelo
pridobiti dovoljenja za stalno prebivanje zaradi izgube dolo-
čenih pravic v svoji državi, nekatere osebe pa kljub prijavlje-
nemu stalnemu prebivališču dejansko sploh niso živele v
Republiki Sloveniji.

B)–I
5. Z nastankom novih držav na ozemlju nekdanje drža-

ve Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadalje-
vanju: SFRJ) se je spremenil pravni položaj oseb, ki niso
živele v republiki, katere republiško državljanstvo so imele.
Slovenija je bila v okviru SFRJ republika, v katero so prihajali
državljani drugih republik predvsem zaradi ekonomskih raz-
logov za krajši ali daljši čas in so v Sloveniji imeli prijavljeno
začasno ali stalno prebivališče. Državljani drugih republik so
kot jugoslovanski državljani uživali v Sloveniji ne glede na
svoje republiško državljanstvo vse pravice, če so imeli na
ozemlju Slovenije prijavljeno stalno prebivališče. Glede na
njihov položaj, ki je nastal zaradi osamosvojitve Slovenije, so
osamosvojitveni akti vsebovali tudi posebne določbe, ki so
urejale njihov položaj v novonastali državi. Ustavni zakon za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvi-
snosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 – v
nadaljevanju: UZITUL) je v 13. členu posebej določil, da so
državljani drugih republik, ki so imeli na dan plebiscita o
samostojnosti in neodvisnosti (23. 12. 1990) prijavljeno
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so tukaj tudi de-
jansko živeli, izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani
Republike Slovenije (razen v primerih iz 16. člena) do prido-
bitve državljanstva Republike Slovenije po 40. členu zakona
o državljanstvu (v nadaljevanju: ZDrž) oziroma do preteka
rokov po 81. členu ZTuj. Na podlagi 40. člena ZDrž so
lahko državljani drugih republik, ki so imeli na dan plebiscita
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so tukaj tudi de-
jansko živeli, pridobili slovensko državljanstvo, če so v še-
stih mesecih od uveljavitve ZDrž vložili vlogo pri upravnem
organu, pristojnem za notranje zadeve, na območju katere-
ga so imeli stalno prebivališče. Z dopolnitvijo ZDrž (Uradni
list RS, št. 30/91) so bile v drugem in tretjem odstavku
40. člena določene izjeme, ko državljan druge republike
kljub izpolnitvi navedenih pogojev ni mogel pridobiti držav-
ljanstva Republike Slovenije, če je bil po 26. 6. 1991 obso-
jen zaradi določenih kaznivih dejanj ali če so podani pogoji
iz 8. točke prvega odstavka 10. člena – nevarnost za javni
red, varnost ali obrambo države.

6. ZDrž je torej za državljane drugih republik posebej
določil pogoje in postopek za pridobitev državljanstva Re-
publike Slovenije. Državljani drugih republik, ki so se odloči-
li za državljanstvo Slovenije in jim njihova vloga za sprejem v
državljanstvo ni bila zavrnjena, so postali državljani Republi-
ke Slovenije.1 Do dokončnosti odločbe o sprejemu v držav-
ljanstvo Republike Slovenije za državljane drugih republik
niso veljale določbe ZTuj (prvi odstavek 81. člena), kar je
pomenilo, da so imeli praktično enak pravni položaj kot pred
osamosvojitvijo. Za državljane drugih republik, ki so pridobili
državljanstvo Republike Slovenije, osamosvojitev Slovenije
torej v bistvu ni pomenila spremembe v njihovem pravnem
položaju.

7. Bistveno pa se je spremenil pravni položaj državlja-
nov drugih republik, ki se niso odločili za državljanstvo Re-
publike Slovenije ali jim je bila njihova vloga za sprejem v
državljanstvo zavrnjena. ZTuj, ki je, tako kot ZDrž, eden

izmed predpisov, ki so bili sprejeti v sklopu osamosvojitvene
zakonodaje, za to skupino državljanov drugih republik ne
vsebuje posebnih določb. V drugem odstavku 81. člena le
določa, da za navedene osebe začnejo veljati določbe ZTuj
dva meseca po preteku roka, v katerem bi lahko zaprosili za
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, oziroma od
izdaje dokončne odločbe o državljanstvu.

8. Iz zakonodajnega gradiva (Predlog ZTuj z dne 24. 5.
1991, ESA 357) je razvidno, da je bil v razpravi o osnutku
zakona podan predlog, da se s posebno določbo uredi
začasni pravni položaj državljanov SFRJ, ki se ne bi odločili
za državljanstvo Republike Slovenije. Predlog ni bil upošte-
van z obrazložitvijo, da gre za vprašanje, ki ga ni potrebno
urediti z ZTuj, ampak le z dogovori med državami (obrazloži-
tev, stran 3, točka 6). Iz navedenega je torej očitno, da
zakonodajalec ni uredil pravnega položaja obravnavane sku-
pine državljanov drugih republik, ker je menil, da bo ureditev
njihovega pravnega položaja predmet meddržavnih pogodb,
ki naj bi jih Republika Slovenija v skladu s pravili mednarod-
nega prava sklenila z drugimi državami, ki so nastale na
ozemlju bivše SFRJ, in katerih državljani prebivajo na ozem-
lju Republike Slovenije. Ker do sklenitve meddržavnih po-
godb ni prišlo, predvsem zaradi vojnih razmer v Republiki
Hrvaški in v Republiki Bosni in Hercegovini, je ostal njihov
pravni položaj neurejen.

9. Iz pojasnil vlade in dokazil, ki sta jih vložila pobudni-
ka, je razvidno, da se je navedena pravna praznina v praksi
zapolnjevala na različne načine in da je za državljane drugih
republik imela različne posledice.

10. Ena izmed prvih posledic neurejenega pravnega
položaja državljanov drugih republik iz drugega odstavka
81. člena je bila, da so pristojni upravni organi z dnem, ko je
za te osebe začel veljati ZTuj, na podlagi določbe drugega
odstavka njegovega 81. člena prenesli te osebe iz registra
stalnega prebivalstva v evidenco tujcev. Prenos je bil nare-
jen po uradni dolžnosti, ne da bi bili državljani drugih repub-
lik seznanjeni s prenosom in poučeni o njihovem novem
pravnem položaju. Vlada pojasnjuje, da je tem osebam pre-
nehala prijava stalnega prebivališča na podlagi zakona o
evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva – ex
lege. Le na zahtevo samih prosilcev so pristojni organi izdali
potrdilo o izbrisu iz evidence. Tako je pobudniku Blagoju
Mikoviću Mestni sekretariat za notranje zadeve Mesta Ljub-
ljane izdal potrdilo št. 10/3-11656/93 z dne 24. 5. 1993,
v katerem je navedeno, da je imel pobudnik prijavljeno stal-
no prebivališče v Ljubljani od 15. 12. 1978 do 26. 2. 1992
in da ima zaradi uporabe 81. člena ZTuj od 16. 9. 1992
prijavljeno začasno prebivališče kot tujec in da prebiva v
Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za bivanje z veljav-
nostjo do 22. 10. 1993 (dovoljenje za začasno prebivanja).
Iz priložene odločbe Upravne enote Ljubljana št. 10/20-T-
ZB-1188/93 z dne 3. 5. 1995 izhaja, da je bil pobudnik
vpisan v evidenco začasno prijavljenih tujcev (prvi odstavek
63. člena ZTuj).

11. ZTuj daje tujcem različne možnosti prebivanja v
Sloveniji. Na podlagi prvega odstavka 13. člena lahko tujec
prebiva na območju Slovenije praviloma tri mesece oziroma
toliko časa, kolikor mu to dovoljuje izdani vizum, če ni z
mednarodno pogodbo določeno drugače. Če želi prebivati
dlje, mora še pred potekom rokov vložiti prošnjo za dovolje-
nje za začasno prebivanje. Tujec lahko še naprej prebiva v
Sloveniji, ker se na podlagi tretjega odstavka 13. člena
šteje, da velja potrdilo o vloženi prošnji kot dovoljenje za
začasno prebivanje za čas do izdaje dokončne odločbe. V
drugem odstavku 13. člena so določeni primeri, v katerih
lahko tujec pridobi dovoljenje za začasno prebivanje (šola-
nje, zaposlitev, zdravljenje, opravljanje poklicne dejavnosti,

1 Na podlagi 40. člena ZDrž je bilo sprejetih v slovensko državljanstvo
približno 170.000 državljanov drugih republik (Nada Končina, zakon o držav-
ljanstvu Republike Slovenije s komentarjem, MNZ 1993)
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sklenitev zakonske zveze, nepremično premoženje v Slove-
niji, uživanje pravice iz dela ali kakšen drug upravičen raz-
log). Člen 16 ZTuj ureja položaj, ko tujec želi stalno prebivati
v Republiki Sloveniji. Tujec lahko dobi dovoljenje za stalno
prebivanje le, če izpolnjuje pogoja, določena v prvem od-
stavku 16. člena, in če niso podani negativni (izključevalni)
razlogi, določeni v tretjem odstavku 19. člena. Prvi odstavek
16. člena določa, da se dovoljenje za stalno prebivanje
lahko izda tujcu, ki najmanj osem let (pred novelo ZTuj tri
leta) neprekinjeno prebiva na območju Republike Slovenije
na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in izpolnjuje
pogoje iz drugega odstavka 13. člena, ki upravičujejo stalno
prebivanje na območju Republike Slovenije. Tretji odstavek
19. člena pa določa, da dovoljenja za stalno ali začasno
prebivanje ne more pridobiti tujec, ki nima sredstev za pre-
življanje oziroma mu preživljanje v državi ni kako drugače
zagotovljeno, ki je prišel v državo v nasprotju z določbami
13. člena ali pri katerem obstaja razlog iz prve, druge, šeste
ali sedme alinee 10. člena (če mu je izrečen izgon iz države;
če je v evidenci kot mednarodni prestopnik; če nima doku-
mentov za ugotovitev njegove istovetnosti ali so ti dokumenti
neveljavni; če prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive
bolezni in nima dokazila o vakcinaciji).

12. Neurejen pravni položaj državljanov drugih repub-
lik je povzročil, da so pristojni upravni organi – vsaj do
sprejetja sklepa vlade dne 3. 9. 1992, da se v triletno
prebivanje upošteva tudi stalno prebivanje pred uveljavitvijo
ZTuj – uporabljali določbo 13. člena in izdajali tem osebam
dovoljenja za začasno prebivanje oziroma šteli, da so vložili
prošnje za začasno prebivanje. Ne glede na to ali so pristoj-
ni upravni organi uporabili določbe 13. člena o pridobitvi
dovoljenja za začasno prebivanje ali določbe prvega odstav-
ka 16. člena o pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje v
skladu s sklepom vlade, pa so morale navedene osebe
izkazovati, da izpolnjujejo vsaj enega izmed pogojev iz dru-
gega odstavka 13. člena, ki je upravičeval daljše prebivanje
v državi ter da imajo sredstva za preživljanje. Če oseba ni
izpolnjevala nobenega izmed določenih pogojev ali ni izka-
zala kakšnega drugega opravičenega razloga za daljše pre-
bivanje v Republiki Sloveniji, je pristojni upravni organ lahko
zavrnil prošnjo tako za začasno kot za stalno prebivanje. Z
dokončnostjo take odločbe je državljan druge republike iz-
gubil pravico do prebivanja na ozemlju Republike Slovenije
(28. člen ZTuj). Državljani drugih republik niso mogli prido-
biti dovoljenja za začasno ali stalno prebivanja tudi iz drugih
razlogov. Eden izmed razlogov, zaradi katerih navedene
osebe niso mogle urediti statusa tujca, je bil tudi ta, da
zaradi vojnih razmer v državi, katere državljani so, ali iz
drugih razlogov, niso dobili veljavne potne listine ali drugih
potrdil, ki jih na podlagi 64. člena ZTuj mora priložiti tujec
vlogi za izdajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje.

13. Iz navedenega je razvidno, da ZTuj sicer ureja pri-
dobitev dovoljenja za začasno in stalno prebivanje tujcev,
vendar ta ureditev po svoji vsebini ne ustreza položaju obrav-
navane skupine državljanov drugih republik in je tudi z upo-
rabo zakonske in pravne analogije za te osebe ni mogoče
uporabiti.2 Navedene osebe so na ozemlju Slovenije imele

prijavljeno stalno prebivališče v skladu z veljavnimi predpisi
in so na območju Slovenije tudi dejansko prebivale. Stalno
prebivališče in dejansko prebivanje na ozemlju Republike
Slovenije sta bistveni okoliščini, ki dajeta poseben pravni
položaj obravnavanim osebam, in so zato zanje določbe
ZTuj, ki urejajo pridobitev stalnega ali začasnega prebivališ-
ča, neustrezne. Zakonodajalec bi moral položaj obravnava-
nih oseb oziroma njihov prehod v status tujca urediti na
poseben način v prehodnih določbah ZTuj ali v posebnem
zakonu. Določbe, ki urejajo različne pravne položaje tujcev,
namreč izhajajo iz predpostavke, da tujec pride v Republiko
Slovenijo z namenom, da v njej ostane krajši ali daljši čas in
si v skladu z določbami ZTuj postopoma (od dovoljenja za
začasno prebivanje do dovoljenja za stalno prebivanje) zač-
ne urejati svoj pravni položaj kot tujec. V luči razvoja sodob-
nega varstva človekovih pravic postaja predmet mednarod-
nega sporazumevanja tudi položaj oseb s stalnim bivališčem
na ozemlju po letu 1990 razpadlih držav, ki so imele položaj
državljanov države predhodnice in niso pridobile državljans-
tva države naslednice.3

14. Ustavno sodišče ugotavlja, da se določbi drugega
odstavka 13. člena in prvega odstavka 16. člena ZTuj za
državljane drugih republik, ki niso pridobili državljanstva Re-
publike Slovenije, ne bi smeli uporabljati. Prav tako ne bi
smeli pristojni organi opraviti prenosa teh oseb iz obstoječe-
ga registra stalnega prebivalstva v evidenco tujcev po uradni
dolžnosti, brez vsake odločbe ali obvestila prizadeti osebi.
Za tako ravnanje niso imeli zakonske podlage. Zakon o
evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva, na
katerega se sklicuje vlada v svojih pojasnilih, ne pozna izbri-
sa stalnega prebivališča na podlagi samega zakona. Prav
tako vlada nima zakonskega pooblastila, da s sklepom kot
posamičnim aktom določi način izvrševanja zakonskih do-
ločb. Na podlagi 120. člena ustave upravni organi opravljajo
svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zako-
nov. Ko je vlada ugotovila, da ZTuj v praksi ni mogoče
uporabiti tudi za državljane drugih republik, bi morala zako-
nodajalcu predlagati ureditev njihovega pravnega statusa,
ne pa s sklepom poseči v zakonodajno pristojnost.

15. Iz navedenih razlogov so bila z ZTUj, ki v prehodnih
določbah ne ureja pravnega statusa državljanov drugih re-
publik kot tujcev v Republiki Sloveniji, ki so imeli v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče in so na njenem ozemlju tudi
dejansko živeli, kršena načela pravne države iz 2. člena
ustave. Zato so se državljani drugih republik s potekom
rokov, določenih v drugem odstavku 81. člena, znašli v
negotovem pravnem položaju. Iz besedila prehodne določ-
be, ki napotuje na uporabo določb ZTuj, te osebe niso
mogle razbrati, kakšen položaj naj bi imele kot tujci in katere
določbe zakona naj zanje veljajo. Zato ustavno sodišče za-
ključuje, da je bilo zaradi neurejenega pravnega položaja
državljanov drugih republik kot tujcev v Republiki Sloveniji,
kršeno načelo varstva zaupanja v pravo, ki je eno izmed
načel pravne države.

16. Načelo varstva zaupanja v pravo posamezniku
zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne
bo poslabšala brez utemeljenega razloga. Državljani drugih
republik, ki se niso odločili za slovensko državljanstvo,
povsem upravičeno niso mogli pričakovati, da bodo izena-
čeni s tujci, ki šele prihajajo v Republiko Slovenijo, in da

2 ”Upravni organ, ki uporablja pravo in zaradi tega razlaga pravne predpi-
se, mora pri vsaki uporabi predpisa ugotoviti smisel in cilj oziroma njegov namen
– vse to pa ugotavlja s pomočjo različnih metod razlage zakona. Klasični metodi
za zapolnjevanje pravnih praznin sta pravna in zakonska analogija. O zakonski
analogiji govorimo, ko od posamično urejenega primera sklepamo na neurejen
primer, ki se po svojih sestavinah v celoti ne sklada s tipskimi znaki abstraktnega
dejanskega stanu, a jim je vendar tako podoben, da se z njimi ujema v bistvenih
lastnostih. O pravni analogiji pa govorimo, kadar določeno pravno pravilo pos-
plošimo in uporabimo za družbena razmerja druge vrste, če se z njim vrednostno
ujemajo. Edina izjema glede uporabe analogije velja v kazenskem pravu, kjer je
dovoljeno le sklepanje po podobnosti znotraj posamezne kazenskopravne nor-
me, ki že sama vsebuje dovolj določna merila za njeno vsebinsko opredelitev”4

(Odločba št. U-I-225/96 z dne 15. 1. 1998, OdlUS VII, 7).

3 Evropska konvencija o državljanstvu Sveta Evrope z dne 6. 11. 1997,
ki je Slovenija ni podpisala (in tudi še ne velja), določa načela za ureditev
pravnega položaja oseb, ki niso pridobile državljanstva države, v kateri stalno
prebivajo. To vprašanje je tudi predmet obravnavanja Komisije za mednarodno
pravo (KMP) Združenih narodov v okviru tematike državljanstva fizičnih oseb in
nasledstva držav (Poročilo KMP o delu z njenega 49. zasedanja, 12. 5. 1997
do 18. 7. 1997).
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bodo izgubili stalno prebivališče in še to brez vsakršnega
obvestila. Slovenija kot bodoča država se je v osamosvoji-
tvenih aktih zavezala, da bo zagotavljala varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju
Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripad-
nost, brez sleherne diskriminacije, skladno z ustavo Re-
publike Slovenije in veljavnim mednarodnim pravom (točka
III temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti,
Uradni list RS št. 1–4/91). Državljani drugih republik, ki se
niso odločili za državljanstvo Republike Slovenije ali jim je
bila prošnja zavrnjena, so glede na že navedene osamos-
vojitvene akte lahko povsem upravičeno pričakovali, da ta
okoliščina ne bo bistveno poslabšala njihovega položaja in
da bodo lahko še naprej stalno prebivali v Republiki Slove-
niji, če bodo to želeli. Navedene osebe so lahko povsem
upravičeno pričakovale, da pogoji, ki bi jim omogočali še
naprej stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ne bodo
strožji od tistih, ki jih je za pridobitev državljanstva določil
13. člen UZITUL oziroma 40. člen ZDrž, in da bo njihov
pravni status urejen v skladu z mednarodnim pravom. Tako
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
(Uradni list SFRJ, št. 7/71 in Uradni list RS, št. 35/92) v
12. členu določa, da ima vsakdo, ki je zakonito na ozemlju
kakšne države, pravico, da se v njej prosto giblje in si
prosto izbere svoje prebivališče, in da je to pravico dopust-
no omejiti le iz določenih razlogov, navedenih v tretjem
odstavku 12. člena (v zakonu predvidene omejitve, zavaro-
vanje nacionalne varnosti, javnega reda, javnega zdravja ali
morale, pravic in svoboščin drugih), in če je to v skladu z
drugimi pravicami, ki jih priznava ta pakt. Uporaba določb
ZTuj o pridobitvi dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje
je za osebe iz drugega odstavka 81. člena tega zakona
lahko povzročila, da te osebe niso mogle pridobiti dovolje-
nja niti za začasno niti za stalno prebivanje, če niso izkaza-
le vsaj enega izmed upravičenih razlogov za daljše prebiva-
nje v državi (drugi odstavek 13. člena ZTUj). Z dokonč-
nostjo odločbe o zavrnitvi dovoljenja za začasno ali stalno
prebivanje je taka oseba prebivala v državi nezakonito in je
morala zapustiti ozemlje Republike Slovenije v določenem
roku oziroma je lahko prišlo do prisilne odstranitve (28.
člen ZTuj). Pravno neurejen položaj državljanov drugih re-
publik lahko pripelje do kršitve Evropske konvencije o člo-
vekovih pravicah (Uradni list RS, št. 33/94 – v nadaljeva-
nju: EKČP), ki v 8. členu varuje med drugimi tudi pravico
do družinskega življenja in dovoljuje posege le, če je to
določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi
državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje
države, zato da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje
zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine
drugih ljudi. Evropsko sodišče za človekove pravice je že
sprejelo stališče, da izgon tujca (deportacija) lahko pomeni
kršitev 8. člena EKČP (Moustaquim v Belgium, sodba z
dne 18. 2. 1991, Series A, no. 193; Beldjoudi v France,
sodba z dne 26. 3. 1992, Series A no. 234-A; Nasri v.
France, sodba z dne 13. 7. 1995, Series A, Vol. 320).

17. Načelo enakosti, določeno v drugem odstavku
14. člena ustave, ne določa enakosti pred zakoni le za
državljane Republike Slovenije, ampak se nanaša na vse
osebe, katerih pravne položaje ureja zakon. Člen 13 usta-
ve določa, da imajo tujci v Sloveniji v skladu z mednarodni-
mi pogodbami vse pravice, zagotovljene s to ustavo in z
zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu
samo državljani Slovenije. Načelo enakosti je spoštovano
le, če so v zakonu enaka dejanska stanja ali enaki pravni
položaji tudi enako urejeni. Za vsako različno urejanje mo-

ra imeti zakonodajalec stvarne in razumne razloge. To po-
meni, da zakonodajalec ne sme ravnati pri urejanju pravnih
razmerij samovoljno – arbitrarno. Za razlikovanje mora to-
rej obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog. Za-
konsko razlikovanje je zato skladno z drugim odstavkom
14. člena ustave toliko, kolikor norma obsega vse in samo
tiste subjekte, ki so glede na namen zakona v enakem
položaju (glej npr. OdlUS II, 69 in OdlUS V, 96).

18. Ob osamosvojitvi Slovenije so na ozemlju Republi-
ke Slovenije prebivale osebe, ki so imele položaj tujca na
podlagi zveznega zakona o gibanju in prebivanju tujcev (Urad-
ni list SFRJ, št 56//80, 53/85, 30/90 in 26/90), ki je
veljal za območje Slovenije vse do osamosvojitve oziroma
do uveljavitve ZTuj. Pravni položaj teh oseb, ki so veljale za
tujce že pred osamosvojitvijo Slovenije, je ZTuj uredil v tret-
jem odstavku 82. člena. Določil je, da dovoljenja za stalno
prebivanje, izdana na podlagi prejšnjega zakona, veljajo še
naprej za vse tujce, ki so ob uveljavitvi ZTuj imeli stalno
prebivališče na območju Republike Slovenije. Na podlagi
navedene določbe je bilo vsem tujcem, ki so imeli dovolje-
nje za stalno prebivanje, dovoljeno, da brez kakšnih novih
pogojev še naprej prebivajo v naši državi. Državljanom dru-
gih republik, ki so pravtako zakonito živeli na ozemlju Slove-
nije in imeli prijavljeno stalno prebivališče, pa zakon njihove-
ga prehodnega pravnega položaja ni uredil in je s tem pov-
zročil, da so bili v slabšem pravnem položaju kot tisti tujci, ki
so imeli ta status že pred osamosvojitvijo Republike Sloveni-
je. Ker za opisano razlikovanje ni mogoče najti stvarno ute-
meljenega razloga, ki bi utemeljeval, da bi moral biti prehod-
ni pravni položaj državljanov drugih republik, ki so v Republi-
ki Sloveniji imeli prijavljeno stalno prebivališče in so na nje-
nem ozemlju zakonito prebivali, bistveno drugačen od
pravnega položaja tistih oseb, ki so imele položaj tujca s
stalnim prebivališčem že pred osamosvojitvijo Slovenije, po-
meni opustitev pravne ureditve položaja teh oseb tudi kršitev
načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena ustave.

B)–II
19. Na podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS izda

ustavno sodišče ugotovitveno odločbo, če oceni, da je za-
kon, drug predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih
pooblastil, protiustaven ali nezakonit zato, ker določenega
vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja. V obravnavani
zadevi je ustavno sodišče ugotovilo, da izpodbijani zakon ni
v skladu z ustavo, ker ne ureja pravnega položaja oseb, ki so
po poteku rokov iz drugega odstavka 81. člena postale tujc.
S tem so bile povzročene kršitve načel pravne države, nače-
la enakosti in v določenih primerih (v primerih odstranitve ali
izgona) lahko tudi kršitve človekovih pravic in svoboščin, ki
gredo po ustavi in mednarodnem pravu vsem osebam, ki
zakonito prebivajo na njenem ozemlju ne glede na držav-
ljanstvo. Iz navedenega razloga je ustavno sodišče v 1. točki
izreka odločilo, da ZTuj ni v skladu z ustavo, in v 3. točki
izreka določilo rok šest mesecev, v katerem mora zakono-
dajalec odpraviti ugotovljeno neskladje z ustavo.

20. Določbe ZTuj so se za državljane drugih republik iz
drugega odstavka 81. člena začele uporabljati od 26. 2.
1992 dalje. Državljani drugih republik so v času, ki je že
pretekel od uveljavitve ZTuj, lahko izpolnili rok triletnega
neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi
začasnega dovoljenja za prebivanje (prvi odstavek 16. čle-
na) – kolikor dovoljenja za stalno prebivanje niso pridobili že
ob prvi prošnji za prebivanje, upoštevajoč njihovo stalno
prebivanje pred 26. 2. 1992 (sklep vlade). Državljani drugih
republik za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje pa so
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morali poleg triletnega neprekinjenega prebivanja na ozem-
lju Slovenije izpolnjevati tudi druge pogoje, ki so opravičevali
njihovo daljše prebivanje v državi (drugi odstavek 13. člena).
Morali so tudi dokazati, da imajo sredstva za preživljanje
(druga alinea tretjega odstavka 19. člena). Če pristojni uprav-
ni organ (ki ima pri izdaji dovoljenja za začasno ali stalno
prebivanje pravico do prostega preudarka) ugotovi, da ti
pogoji niso podani, zavrne prošnjo z odločbo, zoper katero
ima prosilec pravico do pritožbe v roku treh dni. Obstaja
torej možnost, da določeni državljani drugih republik niso
izpolnjevali katerega izmed drugih pogojev (npr.: zaradi ne-
zaposlenosti) in iz tega razloga niso mogli pridobiti dovolje-
nja za začasno ali stalno prebivanje, čeprav so izpolnjevali
pogoj triletnega neprekinjenega prebivanja v državi in na
območju Republike Slovenije tudi dejansko živijo. Pravtako
še vedno niso dokončno rešene vse prošnje za pridobitev
državljanstva oziroma še niso postale dokončne ali pa prosi-
lec sploh še ni uredil svojega pravnega položaja, za katere-
ga priznanje je zaprosil (dovoljenje za začasno ali dovoljenje
za stalno prebivanje). Iz navedenega sledi, da pravne posle-
dice zaradi neurejenega pravnega položaja oseb, ki so dr-
žavljani drugih republik nekdanje SFRJ, še vedno obstajajo.
Zato bo moral zakonodajalec upoštevati različne položaje, v
katerih se nahajajo navedene osebe zaradi neurejenega
pravnega stanja.

21. Ker obstaja verjetnost, da državljani drugih repub-
lik iz drugega odstavka 81. člena, ki so imeli na dan plebis-
cita 23. 12. 1990 prijavljeno stalno prebivališče na območ-
ju Republike Slovenije in na njenem območju tudi dejansko
živijo, nimajo še urejenega svojega pravnega položaja, je
ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZUstS odločilo, da se tem osebam ne sme izreči ukrep
prisilne odstranitve tujca iz 28. člena ZTuj, dokler zakonoda-
jalec ne odpravi protiustavnosti, ugotovljene s to odločbo.

B–III
22. Ustavno sodišče je na podlagi sprejetih pobud

začelo tudi postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka
16. člena ZTuj. V postopku odločanja je ugotovilo, da je
določba izključno namenjena tistim tujcem, ki so ali bodo
prišli v našo državo in da je tudi na podlagi analogne upora-
be ni mogoče uporabljati za ureditev pravnega položaja, v
katerem so se znašli državljani drugih republik z osamosvoji-
tvijo Slovenije. Zato je ustavno sodišče ugotovilo, da določ-
ba prvega odstavka 16. člena ZTuj z vidika te ustavnosodne
presoje ni v neskladju z ustavo.

C)
23. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

21. člena, drugega odstavka 40. člena in 48. člena ZUstS v
sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr.
Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno. Sod-
nik Ude je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-284/94
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE

693. Sklep o 12. emisiji dvodelnega prenosljivega
blagajniškega zapisa Banke Slovenije

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke
Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja guverner Banke
Slovenije dne 4.  3. 1999

S K L E P
o 12. emisiji dvodelnega prenosljivega
blagajniškega zapisa Banke Slovenije

1
Banka Slovenije izdaja 1. 4. 1999 12. emisijo lastne-

ga dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa (v nada-
ljevanju: blagajniški zapis), ki se vpisuje v tolarjih, lahko se
izdaja v več serijah, do skupnega zneska 10.000,000.000
tolarjev.

Prva serija 12. emisije se vpisuje z rokom dospelosti
18. 11. 1999.

2
Skladno z denarnimi gibanji lahko Banka Slovenije us-

tavi nadaljnje vpisovanje blagajniškega zapisa po tem skle-
pu, tudi če znesek iz 1. točke ni v celoti vpisan.

3
Blagajniški zapis je serijski vrednostni papir. Izdan je v

dveh apoenih za 190.000 tolarjev (v nadaljevanju: mali
apoen) in 1,900.000 tolarjev (v nadaljevanju: veliki apoen).
Blagajniški zapis je sestavljen iz dveh, s perforacijo ločljivih
in vrednostno enakih delov po 95.000 tolarjev oziroma
950.000 tolarjev. Polovica blagajniškega zapisa se ob do-
spelosti izplača v tolarjih, druga polovica pa v tujem denarju
(v DEM). Oba dela blagajniškega zapisa se glasita na prino-
snika. Na trgu se lahko trguje z blagajniškim zapisom kot
celoto, lahko pa tudi s posameznim delom.

4
Nominalna vrednost na delu blagajniškega zapisa, ki

se izplača v tolarjih, pomeni obveznost Banke Slovenije ob
dospelosti blagajniškega zapisa, pri čemer so vštete realne
obresti za čas od izdaje do dospelosti, ni pa upoštevana
revalorizacija. Nominalna vrednost na delu blagajniškega
zapisa, ki se izplača v tujem denarju (v DEM), pomeni obvez-
nost Banke Slovenije ob dospelosti blagajniškega zapisa
preračunano v tolarje, pri čemer so vštete obresti za čas od
izdaje do dospelosti in upoštevan obračunski tečaj.

5
Blagajniški zapis vsebuje: navedbo, da je prenosljiv

blagajniški zapis, ki se glasi na prinosnika, oznako emisije in
serijsko številko, ime izdajatelja, datum izdaje, datum dos-
pelosti, nominalno vrednost apoena, način vplačila, obrest-
no mero, način izplačila, prostor za vpis datuma vplačila in
vrednosti na dan vplačila in faksimile podpisa guvernerja
Banke Slovenije.

6
Blagajniški zapis lahko vpisuje banka v svojem imenu in

za svoj račun. Druga domača pravna in fizična oseba lahko
vpisuje blagajniški zapis iz tega sklepa prek banke, ki jo za
to poslovanje pooblasti Banka Slovenije.
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7
Blagajniški zapis se vplača v tolarjih z diskontom za

realne obresti. Pri določitvi teoretične vrednosti za tolarski
del se upošteva diskontni faktor za čas od dneva vpisa do
dneva dospelosti in revalorizacijske obresti od dneva izdaje
do dneva vpisa. Pri določitvi teoretične vrednosti za devizni
del se upošteva diskontni faktor za čas od dneva vpisa do
dneva dospelosti in korekcijski faktor, ki odraža razmerje
med veljavnim srednjim tečajem Banke Slovenije za DEM na
dan vpisa in upoštevanim obračunskim tečajem.

8
Obrestna mera za del blagajniškega zapisa, ki se izpla-

ča v tujem denarju znaša 2,75% letno. Tolarski del blagaj-
niškega zapisa se tekoče revalorizira po stopnji, ki je enaka
temeljni obrestni meri, obrestna mera realnih obresti pa
znaša 2,50% letno. Obresti se obračunavajo na konformni
način.

9
Banka, ki vpisuje blagajniški zapis v svojem imenu in za

svoj račun, vplača tolarski znesek Banki Slovenije na dan
vpisa. Če banka vpisuje blagajniški zapis za račun druge
pravne ali fizične osebe, vplača tolarski znesek naslednji
dan po vpisu.

Banka ob vplačilu vpiše na blagajniški zapis datum
vplačila, vrednost deviznega in vrednost tolarskega dela.

10
Banka Slovenije plača banki, ki vpisuje in izplačuje

blagajniški zapis za račun drugih domačih pravnih ali fizičnih
oseb, provizijo ob vpisu in ob izplačilu. Ob vpisu plača
Banka Slovenije provizijo v višini 300 tolarjev za mali apoen
in 1.000 tolarjev za veliki apoen, ob izplačilu pa 300 tolarjev
za mali apoen in 1.000 tolarjev za veliki apoen. Banka pri
vplačilu in izplačilu blagajniških zapisov ne zaračunava dru-
gih provizij.

Provizijo za vpisane blagajniške zapise plača Banka
Slovenije banki mesečno, za pretekli mesec naslednji dan
po prejemu obračuna od banke. Provizijo za izplačane bla-
gajniške zapise plača Banka Slovenije naslednji dan po
uskladitvi obračuna z banko.

11
Za del blagajniškega zapisa, ki je izplačljiv v tolarjih (A),

se na dan dospelosti izplača nominalna vrednost, označena
na vrednostnem papirju, povečana za revalorizacijske obre-
sti od dneva izdaje do dospelosti. Za del blagajniškega
zapisa, ki je izplačljiv v tujem denarju (B), se na dan dospelo-
sti izplača 1.000 DEM za mali apoen in 10.000 DEM za
veliki apoen.

Fizični osebi se znesek deviznega dela blagajniškega
zapisa izplača v celoti gotovinsko v DEM, lahko pa se vpiše
na devizni račun ali hranilno knjižico.

Pravni osebi se tolarski del blagajniškega zapisa naka-
že na njen žiro račun, z deviznim delom pa razpolaga kot z
deviznim prilivom in ga lahko uporabi: za plačilo v tujino, za
prodajo drugemu podjetju, za prodajo banki, za vpis blagaj-
niških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju oziroma za
drugo transakcijo v skladu z deviznimi predpisi.

Zadnji imetnik unovči blagajniški zapis pri pooblaščeni
banki. Zaradi izplačila deviznega dela blagajniškega zapisa
na dan dospelosti, napove zadnji imetnik unovčenje dva dni
pred dospelostjo, sicer se lahko izplača zapadli devizni del
dva dni po dospelosti. Za ta čas imetniku ne pripada nado-
mestilo.

12
Banka Slovenije zagotovi banki, pri kateri se blagajniški

zapis unovčuje, likvidna sredstva za izplačilo tolarskega in
deviznega dela blagajniškega zapisa in to na dan dospelosti
za zapise, ki jih je vplačala za svoj račun, oziroma na dan
unovčenja ali naslednji dan po unovčenju za zapise, izplača-
ne za tuj račun.

13
Pri izplačilu banka vsak del blagajniškega zapisa označi

z datumom izplačila, žigom banke in podpisom odgovorne
osebe.

Banka predloži Banki Slovenije obračune izplačil in
vrne izplačane apoene blagajniških zapisov na način, kot to
določi Banka Slovenije.

14
Banka Slovenije redno javno objavlja tekočo vrednost

obeh apoenov blagajniškega zapisa, ločeno za tolarski del
(A) in devizni del (B) in skupno vrednost.

15
Imetnik blagajniškega zapisa, ki ga na dan dospelosti

ne unovči, ga lahko unovči še v roku petih let po dospelosti.

16
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 22-0051/99
Ljubljana, dne 4. marca 1999.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

SODNI SVET

694. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
višjega sodnika

Sodni svet Republike Slovenije je na 134. seji dne
25. 2. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega

sodnika

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču
v Mariboru se s 25. 2. 1999 imenuje Miro Lešnik.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

695. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni svet
Republike Slovenije na 134. seji dne 25. 2. 1999 sprejel
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S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

višjega sodišča

Na položaj svetnika višjega sodišča se s 25. 2. 1999
imenuje Franc Koren, višji sodnik na Višjem sodišču v Mari-
boru.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

696. Sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic,
na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih
dovoljenj

Na podlagi prvega odstavka 2. člena pravilnika o
postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
(Uradni list RS, št. 10/95) je upravni odbor Obrtne zbornice
Slovenije, skladno s pristojnostmi po 31. členu statuta OZS,
na 8. redni seji dne 21. 1. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih

se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj

I
Obrtna zbornica Slovenije s tem sklepom določa ob-

močne obrtne zbornice z območji njihovega delovanja, na
katerih bo vodila postopke izdaje in prenehanja veljavnosti
obrtnega dovoljenja ter spremembe podatkov, ki se vpisuje-
jo v obrtno dovoljenje.

II
Postopki iz I. točke tega sklepa se bodo vodili na

naslednjih območnih obrtnih zbornicah za območja, ki jih
pokrivajo:

Zap. Območna obrtna zbornica, Območje - občine
št. naslov
1. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ajdovščina, Vipava

AJDOVŠČINA
Prešernova ulica 2 a
5270 Ajdovščina

2. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Brežice
BREŽICE
Cesta prvih borcev 3
8250 Brežice

3. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Celje, Vojnik, Štore, Dobrna
CELJE
Cesta na Ostrožno 4
3000 Celje

4. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Cerknica, Loška dolina, Bloke
CERKNICA
Tabor 5 B
1380 Cerknica
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Zap. Območna obrtna zbornica, Območje - občine
št. naslov
5. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Črnomelj, Semič

ČRNOMELJ
Ulica 21. oktobra 10
8340 Črnomelj

6. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče,
DOMŽALE Trzin
Šaranovičeva c. 21 A, Vir
1230 Domžale

7. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA  Dravograd
DRAVOGRAD
Trg 4. julija 18
2370 Dravograd

8. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij
GORNJA RADGONA
Trg svobode 9
9250 Gornja Radgona

9. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica
GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 1 B
1290 Grosuplje

10. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Hrastnik
HRASTNIK
Nas. Aleša Kaple 8 A
1430 Hrastnik

11. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Idrija, Cerkno
IDRIJA
Lapajnetova ul. 19
5280 Idrija

12. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA  Ilirska Bistrica
ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška c. 13
6250 Ilirska Bistrica

13. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Izola
IZOLA
Brkinska 13
6310 Izola

14. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica
JESENICE
Titova 47
4270 Jesenice

15. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA  Kamnik, Komenda
KAMNIK
Kolodvorska ul. 4
1241 Kamnik

16. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Kočevje, Osilnica, Kostel
KOČEVJE
Roška c. 9
1330 Kočevje

17. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Koper
KOPER
Staničev trg 1
6000 Koper

18. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Kranj, Cerklje na Gor., Naklo, Preddvor,
KRANJ Šenčur, Jezersko
Likozarjeva ul. 1
4000 Kranj

19. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Krško
KRŠKO
Cesta krških žrtev 67
8270 Krško

20. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Laško, Radeče
LAŠKO
Savinjsko nabrežje 2
3270 Laško
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Zap. Območna obrtna zbornica, Območje - občine
št. naslov
21. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Lenart, Benedikt, Cerkvenjak,

LENART Sveta Ana
Kraigherjeva 19 A
2230 Lenart v Sl. goricah

22. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci,
LENDAVA Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik
Partizanska c. 9
9220 Lendava

23. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Litija
LITIJA
Jerebova ul. 12
1270 Litija

24. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ljubljana (del), Dol pri Ljubljani
LJUBLJANA BEŽIGRAD
Reboljeva ul. 3
1000 Ljubljana

25. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ljubljana (del)
LJUBLJANA CENTER
Trubarjeva c. 51
1000 Ljubljana

26. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ljubljana (del)
LJUBLJANA MOSTE-POLJE
Zaloška 147
1000 Ljubljana

27. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA  Ljubljana (del), Medvode, Vodice
LJUBLJANA ŠIŠKA
C. Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

28. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ljubljana (del), Brezovica, Ig, Škofljica,
LJUBLJANA VIČ Velike Lašče, Dobrova - Polhov Gradec,
Tržaška c. 116 Horjul
1000 Ljubljana

29. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej
LJUTOMER
Stari trg 3
9240 Ljutomer

30. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Logatec
LOGATEC
Tržaška c. 11
1370 Logatec

31. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše,
MARIBOR Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju
Titova c. 63
2000 Maribor

32. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA  Metlika
METLIKA
Partizanski trg 5
8330 Metlika

33. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče,
MOZIRJE Nazarje, Solčava
Savinjska c. 31
3330 Mozirje

34. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Murska Sobota, Beltinci, Gornji Petrovci,
MURSKA SOBOTA Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,
Slovenska c. 11 Rogaševci, Cankova, Grad, Hodoš,
9000 Murska Sobota Šalovci, Tišina

35. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Nova Gorica, Brda, Miren-Kostanjevica,
NOVA GORICA Kanal, Šempeter Vrtojba
Ul. Gradnikove brigade 6
5000 Nova Gorica

36. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Novo mesto, Šentjernej, Žužemberk, Dolenjske
NOVO MESTO Toplice, Mirna Peč, del občine Škocjan -
Trdinova ul. 4 in sicer naslednja naselja: Čučja Mlaka,
8000 Novo mesto Dobrava pri Škocjanu, Dobruška vas, Dolenje

Dole, Dolnja Stara vas, Gabrnik, Gorenje
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Zap. Območna obrtna zbornica, Območje - občine
št. naslov

Dole, Goriška gora, Goriška vas pri Škocjanu,
Gornja Stara vas, Grmovje, Hrastulje,
Hudenje, Jelendol, Klenovik, Male Poljane,
Mačkovec pri Škocjanu, Ruhna vas,
Segonje, Stara Bučka, Stopno,
Stranje pri Škocjanu, Škocjan, Tomažja
vas, Velike Poljane, Zagrad,
Zalog pri Škocjanu, Zavinek, Zlogaje

37. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ormož
ORMOŽ
Ljutomerska c. 30
2270 Ormož

38. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Piran
PIRAN
Liminjanska c. 96
6320 Portorož

39. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Pesnica, Kungota, Šentilj
PESNICA
Pesnica 42 A
2211 Pesnica

40. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Postojna, Pivka
POSTOJNA
Jenkova ul. 1
6230 Postojna

41. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ptuj, Dornava, Gorišnica,
PTUJ Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč
Vošnjakova ul. 13 Destrnik, Hajdina, Podlehnik, Trnovska vas,
2250 Ptuj Žetale, Markovci, Sv. Andraž v Sl. Goricah

42. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica,
RADLJE OB DRAVI Podvelka, Ribnica na Pohorju
Mariborska c. 1
2360 Radlje ob Dravi

43. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Radovljica, Bled, Bohinj
RADOVLJICA
Šercerjeva ul. 18
4240 Radovljica

44. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ravne, Črna na Koroškem, Mežica,
RAVNE NA KOROŠKEM Prevalje
Janeče 4
2390 Ravne na Koroškem

45. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ribnica, Loški potok, Sodražica
RIBNICA
Vrvarska pot 3
1310 Ribnica

46. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Ruše, Lovrenc na Pohorju,
RUŠE Selnica ob Dravi
Trg vstaje 11
2342 Ruše

47. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Sevnica, del občine Škocjan - in sicer
SEVNICA naslednja naselja: Bučka, Dolenje
Pod vrtačo 17 Radule, Dule, Gorenje Radule,
8290 Sevnica Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit,

Zaboršt
48. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen

SEŽANA
Ul. Ivana Turšiča 2
6210 Sežana

49. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Slovenj Gradec, Mislinja
SLOVENJ GRADEC
Šolska ul. 6
2380 Slovenj Gradec

50. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Slovenska Bistrica, Oplotnica
SLOVENSKA BISTRICA
Leskovarjeva ul. 2
2310 Slovenska Bistrica
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Zap. Območna obrtna zbornica, Območje - občine
št. naslov
51. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje

SLOVENSKE KONJICE
Mestni trg 11
3210 Slovenske Konjice

52. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Šentjur Pri Celju, Dobje
ŠENTJUR PRI CELJU
Ul. Valentina Orožna 8
3230 Šentjur/Celju

53. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane,
ŠKOFJA LOKA Železniki, Žiri
Spodnji trg 2
4220 Škofja Loka

54. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogaška Slatina,
ŠMARJE PRI JELŠAH Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli
Aškerčev trg 4
3240 Šmarje/Jelšah

55. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Tolmin, Bovec, Kobarid
TOLMIN
Brunov drevored 11
5220 Tolmin

56. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Trbovlje
TRBOVLJE
Šuštarjeva 42
1430 Trbovlje

57. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Trebnje
TREBNJE
Rimska c. 8 A
8210 Trebnje

58. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Tržič
TRŽIČ
Predilniška c. 8
4290 Tržič

59. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj
VELENJE
Stari trg 2
3320 Velenje

60. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Vrhnika, Borovnica
VRHNIKA
Tržaška c. 8 A
1360 Vrhnika

61. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Zagorje ob Savi
ZAGORJE OB SAVI
Cesta zmage 35 B
1410 Zagorje ob Savi

62. OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold,
ŽALEC Tabor, Vransko
Levstikova ul. 2
3310 Žalec

III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek

izdaje obrtnih dovoljenj (Uradni list RS, št. 14, z dne 10. 3. 1995).

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

Št. 121/99-PS/BL
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.

Predsednik
upravnega odbora

Obrtne zbornice Slovenije
Stanislav Kramberger l. r.
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697. Kolektivna pogodba za špedicijsko, skladiščno
in pomorsko agencijsko dejavnost

V skladu z veljavnimi predpisi in splošno kolektivno
pogodbo za gospodarske dejavnosti Slovenije (Uradni list
RS, št. 40/97) sklepata pogodbeni strani:

– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje prometa
in zvez, Sekcija špediterjev in skladiščnikov,

– Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zborni-
ca Koper, Zveza pomorsko prometnih agencij,

– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za promet
in zveze, kot predstavniki delodajalcev in

– KS 90 – Sindikat delavcev špedicijske, pomorsko
agencijske in kontrolne dejavnosti Slovenije,

– ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije,
– KS Pergam – Sindikat cestnega prometa Slovenije,

kot predstavniki delojemalcev

K O L E K T I V N A   P O G O D B A
za špedicijsko, skladiščno in pomorsko

agencijsko dejavnost

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe

1. člen
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slove-

nije.

2. člen
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki

opravljajo dejavnost špedicijske in skladiščne ter pomorsko
agencijske dejavnosti.

(2) Skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti se
kolektivna pogodba uporablja za naslednje skupine dejav-
nosti, ki so razvrščene v dejavnosti – promet, skladiščenje
in zveze:

1. Prekladanje, skladiščenje – skupina 63.1
2. Druge pomožne dejavnosti v prometu – skupina

63.2
3. Dejavnosti drugih prometnih organizacij – skupina

63.4.

Osebna veljavnost

3. člen
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene

pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije, in za delavce pri delodajalcih,
ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije.

(2) Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi ta kolektivna pogodba ne velja.

(3) Kolektivna pogodba velja tudi za učence, vajence,
dijake in študente na praktičnem usposabljanju.

Časovna veljavnost

4. člen
(1) Ta pogodba začne veljati z dnem sklenitve in velja

do 31. 12. 2001. Pogodba se objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

(2) Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe in se
nanaša na uresničevanje določb od 70. do 87. člena te
pogodbe. Tarifna priloga se sklene najkasneje do 31. 12.
za naslednje leto.

(3) Če se tarifna priloga ne sklene v tem roku, se
podaljša za eno leto.

Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi

5. člen
(1) Izraz “delodajalec” pomeni vsako tujo ali domačo

fizično in pravno osebo, ki zaposluje delavce.
(2) Izraz “delavec” pomeni delavca oziroma delavko, ki

je sklenil(a) delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.
(3) Izraz “poslovodni organ” pomeni osebo oziroma

osebe, ki vodijo poslovanje pri delodajalcu in so kot takšne
vpisane v ustrezni register.

(4) Izraz “poslovodni delavec” pomeni delavca, ki oprav-
lja naloge poslovodnega organa.

(5) Izraz “delavec s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi” pomeni delavca, ki ga delodajalec določi z aktom
oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe, zadružnimi pravili ali
statutom (v nadaljnjem besedilu: vodilni delavec).

(6) Izraz “splošni akt” pomeni akt delodajalca, ki na
splošen način ureja posamezna vprašanja iz te pogodbe.

(7) “Sistemizacija delovnih mest” je splošni akt (ali se-
stavni del drugega splošnega akta) delodajalca, ki določa
delovna mesta in posebne pogoje za zasedbo delovnih mest.

(8) Izraz “sindikalni zaupnik” pomeni sindikalnega po-
verjenika po zakonu o delovnih razmerjih.

Enotni minimalni standardi

6. člen
Določila in zneski iz te pogodbe in tarifne priloge so

obvezni enotni minimalni standardi v kolektivnih pogodbah
in splošnih aktih pri delodajalcih, če kolektivne pogodbe in
splošni akti pri delodajalcih teh standardov ne urejajo.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA
IN DELAVCEV

Razvrstitev del

7. člen
(1) Delovna mesta se razvrščajo v devet tarifnih razre-

dov glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v
aktu o sistemizaciji delovnih mest in sicer:

I. tarifni razred:
(enostavna dela)
Delovna mesta, za katera se ne zahteva priučevanje in

za katera zadostuje nedokončana osnovna šola.
II. tarifni razred:
(manj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahtevajo poleg osnovno-

šolske izobrazbe, še krajši eno- ali večmesečni tečaji.
III. tarifni razred:
(srednje zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva do 2 leti javno

priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja.
IV. tarifni razred:
(zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva najmanj 2 leti in

pol javno priznanega poklicnega ali strokovnega izobraže-
vanja.

V. tarifni razred:
(bolj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahtevajo 3 leta javno

priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja in moj-
strski, delovodski ali poslovodski izpit ali delovna mesta, za
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katera se zahteva 4 ali 5 let javno priznanega strokovnega
izobraževanja.

VI. tarifni razred:
(zelo zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva višja (univerzitet-

na) strokovna izobrazba ali delovna mesta, za katera se
zahteva višja (neuniverzitetna) strokovna izobrazba.

VII. tarifni razred:
(visoko zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva visoka ali univerzi-

tetna strokovna izobrazba.
VIII. tarifni razred:
(najbolj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva magisterij, specia-

lizacija ali državni izpit po končanem visokem univerzitetnem
izobraževanju.

IX. tarifni razred:
(izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva doktorat znanosti.
(2) Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede opravi

delodajalec ali poslovodni organ v skladu z aktom o sistemi-
zaciji delovnih mest. V primeru dvoma pri razvrščanju delov-
nih mest v tarifne razrede se uporabi veljavni šifrant pokli-
cev.

(3) Tipična delovna mesta posameznega tarifnega raz-
reda se lahko v kolektivnih pogodbah podjetja pri delodajal-
cih razvrstijo v posamezne plačilne razrede. Podlaga za
razvrščanje v posamezne plačilne razrede so zahteve po
dodatnih znanjih, daljših delovnih izkušnjah, večji odgovor-
nosti, z delom povezani napori in težje delovne razmere.

(4) Delodajalec je dolžan pred sprejemom akta o siste-
mizaciji delovnih mest pridobiti mnenje sindikata.

Prenos pooblastil

8. člen
Poslovodni delavec lahko prenese pooblastilo za odlo-

čanje o posamičnih pravicah in obveznostih ter odgovorno-
stih delavcev na vodilnega delavca pri delodajalcih z več kot
50 zaposlenimi delavci v skladu s splošnim aktom.

Pogodba o zaposlitvi

9. člen
(1) S pogodbo o zaposlitvi delavec in delodajalec ure-

dita naslednja vprašanja:
– sklenitev, nastop in trajanje delovnega razmerja,
– delovno mesto, za katerega se sklepa delovno raz-

merje, naziv delovnega mesta ter tarifni razred, v katerega je
delovno mesto razvrščeno,

– poskusno delo (če se zahteva),
– pripravništvo (če se delovno razmerje sklepa s pri-

pravnikom),
– kraj opravljanja dela,
– delovni čas,
– letni dopust,
– ukrepe za posebno varstvo delavcev,
– izobraževanje,
– osnovna plača in dodatki,
– način ugotavljanja delovne uspešnosti (norma, ako-

rd, premije, ocenjevanje, ...),
– način spremembe pogodbe,
– druge pravice in obveznosti delodajalca in delavca.
(2) Pogodba o zaposlitvi lahko za delavce, ki pri svojem

delu pridobivajo tehnično-tehnološka znanja, poslovna zna-
nja in vzpostavljajo poslovne zveze, vsebuje konkurenčno
klavzulo ter medsebojne obveznosti delodajalca in deloje-
malca (odškodnina, odmena, ...).

(3) Delodajalec delavcu pred podpisom pogodbe o
zaposlitvi omogoči seznanitev z vsebino kolektivne pogodbe
in splošnih aktov, ki določajo njegove pravice in obveznosti.

(4) Delodajalec mora to pogodbo in splošne akte hrani-
ti na mestu, dostopnem vsem delavcem.

(5) Delavec lahko kadarkoli zahteva vpogled v vsebino
kolektivne pogodbe, delodajalec pa mu tega ne sme odreči.

(6) Če so pravice in obveznosti delodajalca in delavca,
ki se urejajo s pogodbo o zaposlitvi, natančneje določene s
kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom delodajalca, zado-
stuje, če se pogodba o zaposlitvi v zvezi s temi pravicami in
obveznostmi sklicuje na to pogodbo oziroma akte.

Poskusno delo

10. člen
(1) Poskusno delo ne sme trajati dlje, kot je določeno v

objavi.
(2) Če delavec po svoji volji odpove delovno razmerje v

času poskusnega dela, se šteje za dan prenehanja delovne-
ga razmerja dan, ko delavec poda pisno odpoved.

(3) Trajanje poskusnega dela za posamezna dela znaša:
– za dela do III. skupine največ en mesec,
– za dela IV. skupine največ dva meseca,
– za dela V. skupine največ tri mesece,
– za dela VI., VII., VIII. in IX. skupine največ šest mese-

cev.
(4) Način spremljanja in ocenjevanja poskusnega dela

določi delodajalec.

Pripravništvo

11. člen
(1) Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja

glede na stopnjo strokovne izobrazbe, če poseben zakon
ne določa drugače;

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

– za dela VI. stopnje strokovne izobrazbe največ
9 mesecev,

– za dela nad VI. stopnjo strokovne izobrazbe največ
12 mesecev.

(2) Pripravništvo se podaljša, če opravičena odsotnost
delavca, ki opravlja pripravništvo za dela IV. in V. stopnje
strokovne izobrazbe, traja najmanj 14 dni, za dela VI. stop-
nje najmanj 21 dni in za dela nad VI. stopnjo najmanj 28 dni.
Pripravništvo se podaljša za toliko časa, kolikor traja opravi-
čena odsotnost delavca.

(3) Delavcu – pripravniku, ki opravlja pripravništvo ta-
ko, da dela s krajšim delovnim časom od polnega, se v
odvisnosti od dolžine delovnega časa čas pripravništva po-
daljša največ za tri mesece (IV. in V. stopnja), štiri mesece
(VI. stopnja), oziroma največ šest mesecev (nad VI. stopnjo).

(4) Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi
mentor. Mentor mora imeti najmanj enako stopnjo strokov-
ne izobrazbe kot pripravnik in tri leta delovnih izkušenj.

(5) V pogodbi o zaposlitvi pripravnika se določi način
spremljanja in ocenjevanja pripravništva.

(6) Pripravniška doba se lahko na predlog mentorja
skrajša, vendar ne na manj kot polovico prvotno določenega
trajanja pripravništva.

(7) Pripravniški izpit vsebuje preizkus znanja stroke in
delovnega področja, za katerega se je pripravnik usposab-
ljal. Komisija za pripravniški izpit šteje najmanj tri člane, ki
imajo najmanj enako stopnjo strokovne izobrazbe kot pri-
pravnik in tri leta delovnih izkušenj. Mentor sodeluje pri delu
komisije, vendar ni njen član.
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(8) Pripravništva ni potrebno opravljati delavcu, ki je v
nadaljnjem izobraževanju v času trajanja delovnega razmerja
dosegel višjo stopnjo strokovne izobrazbe v okviru svojega
poklica ali stroke.

(9) Delavcu, ki se je ob delu izobraževal v drugi stroki
ali za drug poklic in je že opravil pripravniški izpit, se priprav-
niška doba sorazmerno skrajša.

(10) Pripravnik opravlja pripravniški izpit najkasneje do
izteka pripravniške dobe. Če pripravniškega izpita ne opravi,
ga ima pravico ponovno opravljati v roku, ki ne sme biti krajši
od 15 dni in ne daljši od 45 dni. Če pripravniškega izpita
tudi drugič ne opravi, mu delovno razmerje preneha z dnem,
ko ga ni opravil.

(11) Pripravništvo ni obvezno za delavce, ki so uspe-
šno zaključili programe poklicnega izobraževanja, prilagoje-
ne za potrebe obrti ter drobnega gospodarstva in delavce, ki
so pridobili poklicno izobrazbo v dualnem sistemu poklicne-
ga izobraževanja.

12. člen
(1) Pripravnik lahko sklene delovno razmerje za nedo-

ločen ali za določen čas.
(2) Delovno razmerje za določen čas se sklene:
– če v podjetju ni pogojev, da se po končani priprav-

niški dobi in po opravljenem strokovnem izpitu, razporedi na
ustrezno delovno mesto,

– če si pripravnik želi v podjetju pridobiti delovne izkuš-
nje, potrebne za samostojno opravljanje poklica.

Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje
dela in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela

13. člen
(1) Poslovodni delavec ali delavec s posebnimi poobla-

stili in odgovornostmi lahko začne postopek ugotavljanja zna-
nja in zmožnosti ter postopek ugotavljanja pričakovanih rezul-
tatov dela, le na podlagi zbrane delovne dokumentacije.

(2) Delavčevo delo je potrebno spremljati najmanj
30 delovnih dni. Za čas spremljanja se šteje samo prisot-
nost delavca na delu.

(3) Delavcu je potrebno poslati vabilo na razgovor z
navedbo, da gre za postopek ugotavljanja znanja in zmož-
nosti za opravljanje del delovnega mesta, h katerim je
razporejen.

(4) O začetku postopka mora biti obveščen tudi sindi-
kat.

(5) Na zahtevo delavca ali z njegovo privolitvijo sodeluje
v postopku predstavnik sindikata.

(6) Delavec in sindikat imata pravico do vpogleda v
strokovno dokumentacijo, na podlagi katere je bil pričet
postopek.

(7) Postopka ni mogoče voditi v času poskusnega dela
in pripravništva.

(8) Postopek je javen. Poslovodni delavec ali delavec s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi opravi z delavcem
razgovor, delavec se v njem izreče o navedbah, pri čemer
se vodi zapisnik. Poslovodni delavec ali delavec s posebni-
mi pooblastili in odgovornostmi ne sme izreči delavcu skle-
pa o prenehanju delovnega razmerja, če mu ni omogočil
enakega obsega in možnosti za izobraževanje kot drugim
delavcem, ki opravljajo dela na enakih ali podobnih delovnih
mestih. Zoper sklep, s katerim se ugotovi, da delavec nima
potrebnega znanja in zmožnosti za opravljanje del delovne-
ga mesta in s katerim je razporejen na drugo delovno mesto,
ki ustreza njegovemu znanju in zmožnostim, oziroma s kate-
rim se odloči o prenehanju delovnega razmerja, lahko dela-
vec poda ugovor.

(9) Sklep o prenehanju delovnega razmerja izreče po-
slovodni organ, ki je pristojen za sprejem delavcev na delo
po predhodni ugotovitvi, da v organizaciji oziroma pri delo-
dajalcu ni drugega ustreznega dela za tega delavca. O ugo-
voru odloča drugostopenjski organ.

Razporejanje delavcev v izjemnih primerih

14. člen
(1) Delavec je dolžan začasno opravljati delo, ki ne

ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanja
in zmožnosti v primeru višje sile (naravnih ali drugih nesreč,
pri katerih je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premože-
nje), reševanja človeških življenj in zdravja, nenadnega kvara
surovin in materiala, ki povzroča popolni ali delni zastoj
delovnega procesa pri delodajalcu ter v primeru nenadne
krajše odsotnosti drugega delavca in v primeru okvare de-
lovnih naprav ter obratov.

(2) Delavec prejme v vseh primerih razporeditev, ko je
zaradi izjemnih okoliščin razporejen na dela in naloge, ki ne
ustrezajo vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, zna-
nju in zmožnostim, enako plačo ko jo prejema na svojem
delovnem mestu oziroma plačo, ki je zanj ugodnejša.

Razporejanje delavcev iz kraja v kraj

15. člen
(1) Podjetje lahko razporedi delavca iz kraja v kraj brez

njegove privolitve, če je delavcu zagotovljen prevoz z javnimi
prevoznimi sredstvi, pri čemer lahko traja pot na delo in z
dela največ dve uri dnevno oziroma tri ure, če je to ekonom-
sko utemeljeno. Celotne potne stroške krije organizacija.

(2) Iz kraja v kraj ne more biti razporejen brez njegove
privolitve:

– invalid, ki ne more neovirano uporabljati javnih pre-
voznih sredstev,

– delavka ali delavec samohranilec, ki ima otroka v
starosti do 14 let,

– delavec, kateremu bi se lahko bistveno poslabšalo
zdravstveno stanje,

– delavec, ki neguje težje telesno ali duševno prizade-
tega družinskega člana,

– delavec, starejši od 50 let,
– sindikalni zaupnik.
(3) Gornje omejitve ne veljajo, če podjetje, pred razpo-

reditvijo, zagotovi delavcu in njegovi družini enakovredno
stanovanje ter zaposlitev zakonca in možnosti šolanja otrok
(osnovno in srednje šolstvo).

Prevzem na delo k drugemu delodajalcu

16. člen
(1) Delavec je lahko prevzet na delo k drugemu deloda-

jalcu (15. člen zakona o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja) pod naslednjimi pogoji:

– da se pri delodajalcu ukine določena dejavnost ali
organizacijska enota in iz tega razloga preneha potreba po
delu vseh delavcev določene organizacijske enote oziroma
določenega poklicnega profila,

– da drugi delodajalec vse prevzete delavce zaposli na
delovnih mestih, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in
zmožnostim prevzetih delavcev, razen če posamezen dela-
vec pisno soglaša, da je izvzet iz sporazuma o prevzemu,

– da se delovna doba delavca, ki je prevzet na delo k
drugemu delodajalcu kot podlaga za uveljavljanje pravic iz
delovnega razmerja upošteva, kot da delavec ni spremenil
zaposlitve.
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(2) Sporazum o prevzemu delavcev na delo skleneta
pristojna organa pri obeh delodajalcih na podlagi predhod-
nega mnenja sindikata, katerega član je delavec. Do tega
mnenja se delodajalec pisno opredeli.

(3) Delodajalec je dolžan delavcem na podlagi spora-
zuma oziroma pogodbe o prevzemu izdati sklepe o prehodu
k novemu delodajalcu. Novi delodajalec z delavci sklene
pogodbe o zaposlitvi, ki morajo biti skladne z dokončnim
sklepom o prehodu.

Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa

17. člen
(1) Delovno razmerje s krajšim delovnim časom od

polnega se lahko sklene za vsa dela.
(2) Delavec, ki je sklenil delovno razmerje z delovnim

časom krajšim od polnega, ima enake pravice kot delavec,
ki je sklenil delovno razmerje s polnim delovnim časom.

(3) Če je v ekonomskem interesu podjetja in če to
zahtevajo delovne potrebe, se sklene delovno razmerje z
delovnim časom, krajšim od polnega, zlasti pa:

– če niha intenzivnost delovnih potreb,
– zaradi boljše izkoriščenosti delovnih priprav,
– zaradi boljše izkoriščenosti delovnega časa,
– zaradi nadomeščanja odsotnosti delavcev.

18. člen
(1) Če delavec dela s krajšim delovnim časom od pol-

nega, ker to terjajo koristi otroka, se razporeditev delovnega
časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem.

(2) Če eden izmed staršev z otrokom do sedemnajste-
ga meseca starosti dela polovico delovnega časa, se razpo-
reditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem
in delodajalcem.

(3) Delovni čas krajši od polnega se lahko določi v
skladu z merili iz kolektivne pogodbe oziroma podjetniške
kolektivne pogodbe.

Delo na domu

19. člen
(1) Pravice, obveznosti in pogoji opravljanja dela na

domu med delavcem in delodajalcem se uredijo s pogodbo
o zaposlitvi.

(2) Delodajalec in delavec določita s pogodbo nado-
mestilo za uporabo delavčevih sredstev najmanj v višini amor-
tizacije.

(3) Delodajalec je dolžan zagotavljati varne in zdrave
delovne razmere in varno delovno okolje, ter občasno nad-
zorovati varnost in zdravje pri delu.

(4) V času trajanja delovnega razmerja delavca brez
njegove privolitve ni mogoče razporediti na delo na domu.

Določanje presežnih delavcev

20. člen
(1) V primeru, ko se v podjetju predvidevajo trajni pre-

sežki večjega števila delavcev, mora poslovodni delavec ali
delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi najmanj
mesec dni pred izvajanjem ukrepov za razreševanje presež-
nih delavcev obvestiti sindikate.

(2) Na predlog poslovodnega delavca ali delavca s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi določi organ uprav-
ljanja program reševanja delavcev, katerih delo postane traj-
no nepotrebno. Program mora določati ukrepe za prepreči-
tev, ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja

presežnih delavcev, poimenski seznam presežnih delavcev
in način reševanja, oziroma pravice, ki se bodo zagotovile
posameznim delavcem v skladu z zakonom ter to pogodbo.

(3) Vsaj 10 dni pred obravnavanjem programa razreše-
vanja presežnih delavcev, na organu upravljanja, ga je po-
trebno predložiti sindikatom ter jih pozvati na sodelovanje pri
pripravi programa s svojimi stališči, mnenji in predlogi. Če
organ upravljanja sprejme program razreševanja presežnih
delavcev in pri tem ne upošteva stališč, mnenj in predlogov
sindikatov, lahko sindikati v osmih dneh od dneva, ko jim je
bil vročen sklep organa upravljanja, oziroma sprejeti pro-
gram, sprožijo postopek pred arbitražno komisijo.

(4) Če sindikati v roku, določenem v prejšnjem dostav-
ku, ne sprožijo postopka pred arbitražno komisijo, je pro-
gram dokončen.

(5) Če so sindikati sprožili postopek pred arbitražno
komisijo je program dokončen, ko arbitražna komisija tako
odloči.

(6) Če se arbitražna komisija ne more konstituirati, ker
posamezna stranka ni imenovala svojega arbitra, imenuje
arbitra na predlog stranke sodišče za delovne spore z ob-
močja, na katerem je sedež organizacije. Dokler sodišče ne
odloči o arbitrih, rok iz devetega odstavka 35. člena zakona
o delovnih razmerjih, ne prične teči.

(7) Pri izbiri trajno presežnih delavcev na podlagi kriteri-
jev, se v isto kategorijo uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih
delovnih mestih, da jih je mogoče medsebojno prerazpore-
jati v skladu z zakonom ter to pogodbo.

(8) Poslovodni delavec ali delavec s posebnimi poobla-
stili in odgovornostmi mora delavce pravočasno obveščati o
vseh aktivnostih, povezanih z nastankom in reševanjem pre-
sežnih delavcev, delavci pa morajo biti osebno seznanjeni z
možnimi načini reševanja njihovega delovnega položaja.

(9) Delavcu invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev za invalid-
sko pokojnino, lahko preneha delovno razmerje le z njego-
vim soglasjem ali če se mu zagotovi sklenitev delovnega
razmerja za nedoločen čas na ustreznem delovnem mestu v
drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu.

(10) Starejšemu delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev
za upokojitev manjka do pet let zavarovalne dobe, lahko
preneha delovno razmerje le, če se mu zagotovi dokup
zavarovalne dobe, če mu je zagotovljeno denarno nadome-
stilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do iz-
polnitve pogojev za upokojitev ali z njegovim soglasjem pra-
vica do ustrezne odpravnine.

(11) Organizacija oziroma delodajalce mora pisno opo-
zoriti delavca na posledice prenehanja delovnega razmerja z
njegovim soglasjem v zvezi s pravicami iz zavarovanja za
primer brezposelnosti. Soglasje delavca iz prejšnjih odstav-
kov mora biti pisno.

(12) Poleg primerov, ki jih določa zakon, lahko delov-
no razmerje preneha samo z delavčevim soglasjem tudi
delavcu, katerega zakonec je z dokončnim sklepom v dru-
gi organizaciji, oziroma pri drugem delodajalcu določen
kot presežek.

(13) Program razreševanja trajno presežnih delavcev
mora biti finančno ovrednoten.

21. člen
(1) Podjetje oziroma delodajalec je dolžan zagotoviti

namenska sredstva za reševanje trajnih presežkov delavcev.
(2) Odpravnine presežnim delavcem morajo biti izpla-

čane najkasneje do izteka odpovednega roka.
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Postopki, kriteriji in merila za ugotavljanje presežkov
delavcev

22. člen
(1) Kriteriji za ugotavljanje presežnih delavcev se ovred-

notijo z naslednjim številom točk:
1. Delovna uspešnost delavca (temeljni kriterij):

število točk
a) nadpovprečna 40
b) povprečna 20
c) podpovprečna 0

Merilo delovne uspešnosti je mogoče uporabiti pri do-
ločanju presežnih delavcev le, če so vnaprej določena meri-
la za ugotavljanje delovne uspešnosti ter se ta tudi dejansko
uporabljajo najmanj leto dni pred ugotovitvijo obstoja opera-
tivnih razlogov.

Upošteva se povprečna delovna uspešnost delavca v
zadnjem letu, pred nastopom operativnih razlogov.

2. Strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za de-
lo (delavec ima):

število točk
a) zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost 30
b) eno stopnjo nižjo izobrazbo oziroma

usposobljenost od zahtevane 20
c) dve stopnji nižjo izobrazbo oziroma

usposobljenost od zahtevane 10
d) več kot dve stopnji nižjo izobrazbo oziroma

usposobljenost od zahtevane 5

3. Delovne izkušnje za delo, ki ga delavec opravlja:
število točk

a) ima zahtevane delovne izkušnje 5
b) nima zahtevanih delovnih izkušenj 0

4. Dosežena (skupna) delovna doba:
število točk

a) od 1–5 let 3
b) nad 5–14 let 10
c) nad 14–25 let 15
d) nad 25 let 20

5. Zdravstveno stanje:
Vrednotimo na podlagi verodostojnih ali zdravniških po-

trdil ali odločb ZPIZ-a.
število točk

a) delavec ima kronično ali ponavljajoče obolenje 10
b) slabše zdravstveno stanje zaradi

posledic poškodb pri delu in poklicne bolezni 30

6. Socialno stanje:
število točk

a) delavec, ki neguje otroka, starša ali zakonca
s telesnimi hibami oziroma motnjami 40

b) zaposlen samo eden od zakoncev
ali samohranilec 30

c) število nepreskrbljenih otrok – za vsakega
otroka po 10

d) delavec, ki opravlja obrtno dejavnost kot
postranski poklic (popoldanska obrt) ali delavec,
ki je lastnik kmetijskih obdelovalnih površin nad 4 ha –40

e) delavec, katerega zakonec opravlja
obrtno dejavnost kot postranski poklic, ali je
lastnik kmetijsko obdelovalnih površin nad 4 ha –40

f) delavec je družabnik v zasebnem
ali mešanem podjetju –40

V primeru trajnih presežkov se uporabljajo vsi kriteriji iz
prejšnjega odstavka kumulativno, pri tem je ponder kriterija
uspešnosti praviloma 50%, teža vsakega naslednjega krite-
rija je manjša za polovico. Kriterija zdravstvenega stanja in
socialnega stanja sta enakovredna.

23. člen
Sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi nujnih

operativnih razlogov izda poslovodni delavec ali delavec s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Sklep mora biti iz-
dan v pisni obliki, vsebovati mora obrazložen razlog za pre-
nehanje delovnega razmerja in pravice, ki gredo delavcu.

24. člen
(1) Organizacija je dolžna izplačati delavcu v času šest-

mesečnega odpovednega roka nadomestilo v višini 80%
njegove plače, če v tem času dela, pa 100% njegove plače.
Višina plače se mesečno usklajuje z eskalacijsko lestvico.

(2) Osnova za odmero višine delavčeve plače je pov-
prečna plača, ki jo je delavec prejemal v zadnjem preteklem
trimesečju pred izdajo odločbe, s katero mu je bilo odrejeno
trajno ali začasno prenehanje delovnega razmerja.

(3) Če je delavcu izdana dokončna odločba, s katero
mu je odrejeno trajno prenehanje delovnega razmerja, lahko
na podlagi sporazuma preneha delovno razmerje pred izte-
kom šestmesečnega roka. V tem primeru mu je podjetje
dolžno izplačati celoten preostanek bruto plače, ki bi jo
prejel do izteka odpovednega roka.

(4) Osnova za odmero višine delavčeve bruto plače, je
povprečna bruto plača, ki jo je delavec prejemal v zadnjem
preteklem trimesečju pred izdajo odločbe, s katero mu je
bilo odrejeno trajno prenehanje delovnega razmerja.

(5) Delavcu, ki ima dokončno odločbo kot trajni pre-
sežni delavec in mu na podlagi posebnega pismenega spo-
razuma preneha delovno razmerje, pripada odpravnina gle-
de na izpolnjeno delovno dobo v organizaciji ali njenih prav-
nih predhodnikih, kolikor gre za prevzem delavcev.

(6) Višina odpravnine znaša najmanj 60% delavčeve
povprečne mesečne plače v zadnjih preteklih treh mesecih,
za vsako leto dela v organizaciji, oziroma v njenih pravnih
predhodnikih. Delavec izbira ugodnejšo varianto.

Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev

25. člen
(1) Če delodajalec sprejme program razreševanja pre-

sežnih delavcev in pri tem ne upošteva stališč, mnenj in
predlogov sindikata, lahko sindikat v 8-ih dneh od dneva, ko
mu je bil vročen program razreševanja presežnih delavcev,
sproži postopek pomirjanja.

(2) Če sindikat v roku, določenem v prejšnjem odstav-
ku, ne sproži postopka pomirjanja, je program dokončen.

(3) Če je pomirjanje uspešno, je program dokončen in
nobena stran v postopku ne more sprožiti spora pred arbi-
tražno komisijo.

(4) Pomirjanje vodi oseba, ki jo z liste kandidatov za
vodenje pomirjanja določi komisija za pomirjanje soglasno.

(5) Listo kandidatov skupno določijo podpisniki te ko-
lektivne pogodbe izmed strokovnjakov, ki uživajo zaupanje
vseh podpisnikov in ki se pisno zavežejo, da bodo postopke
pomirjanja vodili nepristransko in strokovno.

(6) Komisijo za pomirjanje sestavljata en predstavnik
delodajalcev in en predstavnik sindikatov, podpisnikov te
kolektivne pogodbe.

(7) Listo kandidatov in komisijo za pomirjanje imenujejo
podpisniki te kolektivne pogodbe v roku enega meseca po
njeni sklenitvi.
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Merila za nočno delo

26. člen
(1) Nočno delo se lahko uvede, če so poleg pogojev,

ki so določeni s predpisi, izpolnjeni še naslednji pogoji:
– daljši letni dopust,
– zagotovljen počitek,
– periodični zdravstveni pregledi.
(2) Nočnega dela žensk, kljub izpolnjenim kriterijem iz

prvega odstavka, ni mogoče uvesti v primerih, ki jih določa
zakon ter v naslednjih primerih:

– ko gre za težja fizična oziroma zdravju škodljiva dela,
– ko je mogoče nočno delo opraviti z moško delovno

silo,
– če proizvodne zmogljivosti v dnevnem delovnem ča-

su niso polno izkoriščene, oziroma če delo ni ustrezno
organizirano.

(3) Sindikat ima kadarkoli pravico spremljati izpolnjeva-
nje in izvajanje pogojev o uvedbi nočnega dela.

(4) V primeru kršitev iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko sindikat zahteva od delodajalca takojšnjo ustavi-
tev nočnega dela, če pa njegova zahteva ni upoštevana,
lahko zahteva ukrepanje inšpekcije dela.

Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom
in brez nadomestila plače

27. člen
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadome-

stilom plače do največ sedem delovnih dni v letu zaradi:
– lastne poroke 2 dni
– rojstva otroka 1 dan
– poroke otroka 1 dan
– smrti zakonca, otrok, posvojenca, staršev 3 dni
– smrti bratov, sester, starih staršev 2 dni
– selitve delavca oziroma družine

v interesu delodajalca 3 dni
– selitve delavca oziroma družine 1 dan
– elementarnih nesreč 3 dni

(2) Odsotnost v zgornjih primerih je treba koristiti ob
nastopu dogodka. Dnevi odsotnosti zaradi selitve se ne
seštevajo.

(3) Odsotnost delavca iz prvega odstavka je v breme
delodajalca.

(4) Delavcu se mora omogočiti odsotnost z dela zaradi
opravljanja državljanskih dolžnosti, odziva na vabilo sodišča
ali drugega državnega organa in opravljanja funkcije v pred-
stavniških organih republike in lokalnih skupnosti.

(5) Če v primerih odsotnosti iz prejšnjega odstavka ni
predpisana možnost povrnitve nadomestila, je taka odsot-
nost v breme delavca.

(6) Delavec ima pravico do odsotnosti brez nadomesti-
la plače zlasti v naslednjih primerih:

– neodložljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– nege družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna,
– popravila hiše oziroma stanovanja,
– zdravljenja na lastne stroške.
(7) Delodajalec lahko delavčevo zahtevo po neplačani

odsotnosti z dela zavrne, če zahteve delovnega procesa
tega ne dopuščajo.

Delovni čas

28. člen
(1) Delovni čas traja največ 40 ur na teden, vključno s

plačanimi odmori.

(2) Delovni čas v tednu je razporejen praviloma na
5 delovnih dni.

(3) Podatke o izkoriščenosti delovnega časa in potrebe
po uvedbi dela prek polnega delovnega časa spremlja po-
slovodni delavec ali delavec s posebnimi pooblastili in odgo-
vornostmi ali njegov pooblaščenec.

29. člen
(1) Zaradi potreb dela lahko poslovodni delavec ali

delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi med le-
tom prerazporedi delovni čas tako, da traja do 12 ur dnev-
no, upoštevajoč zakonske omejitve.

(2) Prerazporeditev delovnega časa odredi s svojim
sklepom poslovodni delavec ali delavec s posebnimi poob-
lastili in odgovornostmi organizacije najmanj sedem dni pred
začetkom veljave novega urnika, vendar ne za obdobje kraj-
še od enega meseca. Sklep poslovodnega delavca ali de-
lavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi o prerazpo-
reditvi delovnega časa mora biti objavljen na način, kot je to
običajno za ostale sklepe. Pooblastilo se lahko prenese na
delavca s posebnimi pooblastili upoštevaje določila 8. člena
te pogodbe. Kolikor je prerazporeditev delovnega časa odre-
jena v roku, ki je krajši od sedmih dni, se ure dela, opravlje-
ne izven rednega delovnega časa (urnika) štejejo kot nadur-
no delo.

(3) Tako prerazporejeni delovni čas se evidentira pri
poslovodnem delavcu ali delavcu s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi organizacije ali njegovem pooblaščencu in
izkoristi v obliki prostih dni v soglasju med poslovodnim
delavcem ali delavcem s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi in delavcem, vendar najkasneje do konca januarja
naslednjega leta. Kolikor organizacija tega ne zagotovi, se
neizkoriščeni prosti dnevi spremenijo v nadure in se tako
opravljeno delo obračuna in izplača kot nadurno delo za prvi
naslednji mesec.

30. člen
Delo prek polnega delovnega časa odredi poslovodni

delavec ali delavec s posebnimi pooblastili in odgovornost-
mi, pisno pa le v primeru, če delavec odkloni ustno nalože-
no izvršitev. Delo prek polnega delovnega časa lahko traja
največ 8 ur tedensko, oziroma povprečno 20 ur mesečno.

31. člen
(1) Dela prek polnega delovnega časa se ne sme nalo-

žiti delavcem, ki jim je po zakonu to prepovedano.
(2) Poslovodni delavec ali delavec s posebnimi poobla-

stili in odgovornostmi spremlja in ocenjuje podatke o izkoriš-
čenosti delovnega časa in potrebo po uvedbi dela preko
polnega delovnega časa.

Razporejanje delavca – invalida in delavca z zmanjšano
delovno zmožnostjo

32. člen
(1) Delodajalec mora razporediti delavca – invalida ozi-

roma delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo na ustrezno
delovno mesto v petnajstih dneh po dokončnosti odločbe
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katero je
ugotovljena invalidnost oziroma zmanjšana delovna zmož-
nost delavca.

(2) Dokler delodajalec ne zagotovi delavcu iz prvega
odstavka drugega ustreznega dela, mu mora izplačevati na-
domestilo za čas čakanja na drugo ustrezno delo v višini
100% plače.
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Letni dopust

33. člen
(1) Pri določanju dolžine letnega dopusta upoštevamo

tiste kriterije, ki jih delavec izpolnjuje ob izdaji obvestila o
trajanju letnega dopusta, razen delovne dobe, ki se upošte-
va do konca koledarskega leta. Delavec, ki v koledarskem
letu ni izpolnil pogoje šestih mesecev nepretrgane delovne
dobe, ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega
dopusta, in sicer za vsak dopolnjen mesec 1/12 letnega
dopusta, odmerjenega po osnovah in merilih iz te pogodbe.

(2) Delavcu pripada najmanj minimalni letni dopust v
skladu z zakonom.

34. člen
Dolžina letnega dopusta delavcev je odvisna od:
1. minimalni letni dopust;
2. strokovne zahtevnosti delovnega mesta;
3. delovne dobe delavca;
4. delovnih pogojev;
5. socialno zdravstvenih kriterijev.

1. Minimalni dopust v skladu z zakonom
2. Kriterij strokovne zahtevnosti in odgovornosti delov-

nega mesta:
– za delo V. in VI. zahtevnostne stopnje 1 dan
– za delo VII. in VIII. zahtevnostne stopnje 2 dni

3. Kriterij delovne dobe:
– nad 6 let delovne dobe poveča za 2 dni
– nad 12 let za 4 dni
– nad 18 let za 6 dni
– nad 24 let za 8 dni
– nad 32 let za 10 dni

letnega dopusta.

4. Kriterij pogojev dela:
Delavcem, ki delajo:
– v izmenskem delu pripada dodatno 2 dni
– pretežno delo v zdravju škodljivem okolju 2 dni

letnega dopusta.

5. Socialno zdravstveni kriteriji:
– delovni invalid in delavci z najmanj

60% telesne okvare 3 dni
– starši oziroma delavci, ki negujejo

in varujejo težje telesno ali težko duševno
prizadeto osebo 5 dni

– mati z otrokom do 7 let starosti
(za vsakega otroka) 2 dni

– delavci, ki so dopolnili 50 let starosti 5 dni
– samohranilec za vsakega vzdrževanega

otroka do 15 let starosti 2 dni

Delavci, ki izpolnjujejo več pogojev iz tega člena, imajo
pravico do skupaj največ 35 dni rednega letnega dopusta.

35. člen
O razporeditvi letnega dopusta se delavec dogovori z

nadrejenim vodjo. Delavec ima pravico izrabe trikrat po en
dan letnega dopusta takrat, ko sam odloči, če o tem obvesti
nadrejenega vodjo najkasneje dva dni pred nastopom dopu-
sta. Pri obračunu dopusta se upošteva 5-dnevni teden, ozi-
roma se sobote ne štejejo. Pri delavcih, ki delajo 6 dni na
teden, traja letni dopust 4 dni več. Sobote se v tem primeru
štejejo v letni dopust.

Izostanek z dela

36. člen
Delavec, ki iz kakršnegakoli razloga ne more priti na

delo, mora to sporočiti neposrednemu vodji, tudi če je izo-
stal zaradi bolezni, v roku 24 ur, če pa tega ni mogel storiti iz
objektivnih razlogov pa takoj, ko je to mogoče.

Oblike motivacije delavcev

37. člen
O pravicah delavca, ki s svojim delom izjemno prispeva

k povečanju produktivnosti ali kako drugače prispeva k po-
večanju dobička, odloči delodajalec.

III. ODGOVORNOST ZA DELOVNE OBVEZNOSTI

Disciplinska odgovornost in postopek

38. člen
Delavec je disciplinsko odgovoren za kršitev delovnih

obveznosti, ki jih določa zakon in ta pogodba.

39. člen
(1) Disciplinski postopek se začne na zahtevo:
– vodje organizacijske enote, v kateri delavec dela, za

tiste kršitve delovnih obveznosti, o katerih odloča poslovod-
ni organ, poslovodni delavec ali delavec s posebnimi poob-
lastili in odgovornostmi oziroma delodajalec,

– poslovodnega organa za tiste kršitve delovnih obvez-
nosti, o katerih sam ne odloča,

– delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– organa upravljanja podjetja.
(2) Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko

da vsak delavec.
(3) Vsi zaposleni morajo biti seznanjeni, katere osebe

so zadolžene za nadzor nad njihovim delom, oziroma za
odkrivanje eventualnih kršitev njihovih delovnih obveznosti.

(4) Tajna uporaba avdiovizualnih in drugih sredstev, ki
služijo za nadzorovanje dejavnosti zaposlenih ter odkrivanje
eventualnih kršitev delovnih obveznosti z njimi, je prepove-
dana.

(5) V primeru, da je zahteva za uvedbo disciplinskega
postopka ali začasna odstranitev delavca z dela oziroma iz
podjetja podprta s prepovedanimi dokazi, se ta kot neute-
meljena zavrne.

40. člen
(1) Poslovodni delavec ali delavec s posebnimi poob-

lastili in odgovornostmi lahko pooblasti strokovnega delav-
ca, da izvede pripravljalni postopek, s katerim opravi vsa
dejanja, ki so po njegovem mnenju potrebna za ugotovitev
kršitev in materialne škode ter za zbiranje in zavarovanje
dokazov.

(2) Pripravljalni postopek ne sme trajati dlje kot 30 dni
od sprejetja zahteve za uvedbo disciplinskega in odškodnin-
skega postopka.

41. člen
(1) Disciplinsko komisijo imenuje organ upravljanja ozi-

roma delodajalec.
(2) O pravicah delavcev odloča na drugi stopnji organ

upravljanja ali organ, določen s statutom oziroma sklepom
organa upravljanja.
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(3) Pri delodajalcih z manj kot 50 delavci sprejmejo
odločitve iz prvega odstavka tega člena vsi delavci oziroma
organ, določen s statutom oziroma drugim splošnim aktom.

42. člen
Lažje kršitve delovnih obveznosti so:
1. Motenje drugih delavcev pri delu.
2. Širjenje neresničnih govoric in žaljenje sodelavcev v

zvezi z delom, kar vpliva na delo in delovne odnose.
3. Malomarnost pri delu, katere posledica je neustrez-

na kvaliteta pri delu, nered, neurejenost delovnega prostora
in delavca, ter površnost in neurejenost dokumentacije.

4. Povzročitev materialne škode podjetju do višine 15%
povprečne plače v podjetju.

5. Širjenje neresničnih in zlonamernih izjav o sodelav-
cih zato, da bi bil okrnjen njihov ugled ali kako drugače
prizadejana škoda dobremu imenu delavca in podjetja.

6. Nespoštovanje navodil o delovnih sredstvih in če bi
lahko nastala premoženjska škoda.

7. Odklanjanje strokovnega izpopolnjevanja.
8. Odklanjanje prenašanja delovnih izkušenj na sode-

lavce.
9. Nespoštljiv in nedostojen odnos do strank.
10. Če delavec ne upraviči izostanka z dela v 24 urah.
11. Vodenje blagajne proti predpisom o blagajniškem

poslovanju, če do materialne škode še ni prišlo.
12. Opuščanje kontrole drugih delavcev če je taka vse-

bina njegovega delovnega mesta.
13. Kajenje v poslovnih prostorih, če je prepoved do-

govorjena.

43. člen
(1) Hujše kršitve delovnih obveznosti stori delavec, ki:
1. Izda poslovno tajnost.
2. Krši predpise in s tem povzroči materialno ali moral-

no škodo.
3. Stalno neupravičeno zamuja na delo, neopravičeno

ostaja z dela več kot en delovni dan, ali stalno predčasno
zapušča delo.

4. Na goljufiv način pride do osebne koristi ali ugodno-
sti, ki mu sicer ne bi pripadala.

5. Neupravičeno odkloni delovne naloge ali delo v po-
daljšanem delovnem času.

6. Se nemoralno ali surovo obnaša do sodelavcev.
7. Dela v podjetju za sebe ali koga drugega dela, ki so

v povezavi z dejavnostjo podjetja.
8. Si protipravno prisvaja lastnino podjetja, sodelavcev

ali to poskuša.
9. Zlorabi svoj položaj ali prekorači pooblastila.
10. Opusti uvedbo postopka za kršitev delovnih obvez-

nosti ali povrnitev škode za namen, da bi komu koristil ali
škodoval.

11. Ponaredi, uniči listine, daje krive podatke ali listine
z namenom preslepitve.

12. Izven podjetja opravlja isto dejavnost, kot jo podjet-
je, izkorišča poznavanje poslovnih partnerjev in tako škodi
interesom podjetja.

13. Naklepno ali z nevestnim opravljanjem delovnih
dolžnosti povzroči premoženjsko škodo.

14. Opusti ukrepe za varnost delavcev ali opreme.
15. Z nespoštovanjem ukrepov za varstvo pri delu pov-

zroči poškodbe, smrt, materialno škodo ali možnost nastan-
ka teh posledic.

16. Neopravičeno odkloni izvršitev delovnih nalog.
17. Neopravičeno uporabi prevozno ali delovno sreds-

tvo podjetja.

18. Prihaja opit na delo, se opija med delovnim časom,
prinaša alkohol v podjetje, ali se na drugi način omamlja.

19. Krši sklepe organov upravljanja ali jih ne izvršuje.
20. Nevestno, nepravočasno in malomarno izpolnjuje

delovne obveznosti.
21. Daje nepravočasne in nepravilne podatke pri-

stojnim, kar bistveno vpliva na odločanje o pomembnih
zadevah.

22. Sprejme delavca na delo v nasprotju z zakonom, s
to pogodbo in splošnimi akti podjetja.

23. Onemogoči delavcu pri uveljavljanju njegovih pra-
vic vpogled v listino.

24. Ponaredi zapisnike, sklepe organov ali druge do-
kumente.

25. Najmanj 3-krat ponavlja lažje kršitve.
26. Če se med bolezenskim dopustom ne ravna po

navodilih zdravnika.
27. Če z neustreznim obnašanjem kvari ugled pod-

jetja.
28. Povzroči materialno škodo nad vrednostjo 15%

povprečne plače v podjetju.
29. Zamujanje na delo ali predčasno zapuščanje de-

lovnega mesta brez dovoljenja vodje do 3-krat v enem me-
secu.

30. Opravljanje privatnih del med delovnim časom, ki
niso v povezavi z delovnimi nalogami delavca.

(2) Ukrep prenehanja delovnega razmerja se lahko izre-
če za hujše kršitve dolžnosti in delovnih obveznosti, ki se
nanašajo:

1. na neizpolnjevanje ter nevestno, nepravočasno in
malomarno izpolnjevanje delovnih in drugih obveznosti;

2. na nezakonito razpolaganje s sredstvi;
3. na nesmotrno in neodgovorno uporabo sredstev;
4. na opustitev dejanj, ki jih poslovodni organ ali dela-

vec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi mora storiti v
okviru svojih pooblastil;

5. na to, da delavec tri mesece zaporedoma iz neopra-
vičenih razlogov ne dosega pričakovanih rezultatov dela:

6. na kršitev predpisa o varstvu pred požarom, eksplo-
zijo, elementarnimi nesrečami in škodljivim delovanjem stru-
penih in drugih nevarnih materialov ter določb splošnega
akta oziroma kolektivne pogodbe;

7. na zlorabo položaja in prekoračitev danega poobla-
stila;

8. na izdajanje poslovne, uradne ali druge tajnosti, do-
ločene z zakonom ali splošnim aktom oziroma kolektivno
pogodbo;

9. na zlorabo pravice do bolezenskega dopusta;
10. na kršitev predpisov in pustitev ukrepov za varstvo

delavcev, delovnih sredstev in življenjskega okolja;
11. na kršitev predpisa o splošni ljudski obrambi in

družbeni samozaščiti ter določb splošnega akta oziroma
kolektivne pogodbe;

12. na motenje enega ali več delavcev v delovnem
procesu, ki izrazito otežuje izpolnjevanje delovnih obvez-
nosti.

(3) Ukrep prenehanja delovnega razmerja se lahko izre-
če tudi za druge hujše kršitve delovnih obveznosti določene
s to kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom.

44. člen
Zahteva za uvedbo disciplinskega postopka mora biti

podana pisno.

45. člen
(1) Disciplinski organ določi narok za obravnavo, se-

stavo senata, povabi delavca in njegovega pooblaščenca,
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povabi priče in izvedence, ki jih je potrebno zaslišati na
obravnavi in obvesti sindikat, ki lahko poda svoje mnenje na
obravnavi.

(2) Kolikor pred razpisom obravnave ni bilo predhodne-
ga postopka, se posreduje delavcu hkrati z vabilom za obrav-
navo tudi zahteva za uvedbo disciplinskega postopka.

(3) Med razpisano obravnavo in vročitvijo vabila, ne
sme preteči manj kot sedem dni.

(4) O obravnavi pred disciplinskim organom se vodi
zapisnik.

46. člen
Disciplinski organ ob izbiri in izreku ukrepa upošteva

naslednje okoliščine:
– stopnjo delavčeve odgovornosti,
– dosedanje delo in obnašanje po storjeni kršitvi,
– namen kršitve,
– gmotne razmere delavca,
– pogostost in značaj prejšnjih kršitev,
– okoliščine, ki izvirajo iz delavčevega zasebnega živ-

ljenja,
– prizadevnost pri delu,
– narava dela itd.

47. člen
Pri pogojni odložitvi disciplinskega ukrepa prenehanja

delovnega razmerja in denarne kazni, disciplinska komisija
upošteva zlasti predhodno kaznovanost, delavčevo obnaša-
nje po storjeni kršitvi in druge okoliščine, v katerih je do
kršitve prišlo in ki kažejo na to, da bo tudi tak ukrep dosegel
svoj vzgojni namen.

Odstranitev delavca z dela in iz podjetja

48. člen
Če delavec stori s svojim obnašanjem hujšo kršitev

delovne obveznosti, s katero neposredno ogroža življenje ali
zdravje delavcev ter ogroža materialna sredstva večje vred-
nosti, lahko poslovodni delavec ali delavec s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi ali vodja delovnega področja s
pismenim nalogom odstrani delavca z delovnega mesta ali iz
podjetja. Poslovodni delavec ali delavec s posebnimi poob-
lastili in odgovornostmi mora v roku treh dni predložiti pi-
smeni nalog disciplinskemu organu in sindikatu. Delavca se
mora odstraniti z dela in ga začasno razporediti na drugo
delo ali iz podjetja v primeru, da odstranitev zaradi zavarova-
nja dokazov ali v interesu kazenskega postopka, zahteva
pristojni organ.

49. člen
V primeru odstranitve delavca iz podjetja mu pripada

50% njegove plače iz pogodbe o zaposlitvi.

50. člen
(1) Proti nalogu o odstranitvi lahko vloži delavec ugovor

v roku 15 dni na pristojni organ, ki mora v roku 8 dni odločiti
o nalogu za odstranitev.

(2) Ugovor ne zadrži izvršitve sklepa.

51. člen
Če je kazenski postopek zoper delavca, ki je bil odstra-

njen iz podjetja, ustavljen s pravnomočnim sklepom oziroma
če mu ni izrečen ukrep za hujšo kršitev delovnih obveznosti,
mu gre razlika do polnega zneska akontacije plače, ki bi jo
prejel, če bi ostal na delovnem mestu.

Odškodnina

52. člen
(1) O odškodninski odgovornosti delavca odloča or-

gan, ki na prvi stopnji odloča o disciplinski odgovornosti za
hujšo kršitev delovne obveznosti.

(2) Kadar delavec pri delu ali v zvezi z delom nameno-
ma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo, višine škode
pa ni mogoče natančno ugotoviti ali bi ugotavljanje povzroči-
lo nesorazmerne stroške, se odškodnina lahko odmeri v
pavšalnem znesku. Pavšalna odškodnina znaša dve osnovni
plači delavca v mesecu, ko se odmerja.

(3) Odškodnina iz drugega odstavka tega člena se
lahko zmanjša oziroma se delavca lahko oprosti plačila od-
škodnine, če je oprostitev primerna glede na njegovo priza-
devanje za odpravo škode, njegov odnos do dela in glede
na njegovo gmotno stanje.

Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega
razmerja

53. člen
V primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmer-

ja, ki je ugotovljeno s pravnomočno odločbo, je delodajalec
dolžan delavcu poleg plače, ki bi jo prejel, če bi delal,
izplačati najmanj štiri povprečne plače delavca v zadnjih treh
mesecih dela.

Organ, ki odloča o pravicah delavcev
na drugi stopnji

54. člen
(1) O pravicah delavcev odloča na drugi stopnji organ,

določen s splošnim aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi,
zadružnimi pravili ali statutom delodajalca.

(2) Pri delodajalcih z manj kot 50 delavci odloča na
drugi stopnji isti organ kot je odločal na prvi stopnji.

55. člen
V primeru, ko je na prvi stopnji odločal poslovodni

delavec ali delavec s posebnimi pooblastili in odgovornost-
mi, odloča na drugi stopnji organ upravljanja ali drugi voljen
ali imenovan kolektivni organ, v skladu z zakonom o delov-
nih razmerjih.

Dolžina odpovednega roka

56. člen
Odpovedni rok traja:
– za dela od I. do III. zahtevnostne skupine 1 mesec
– za dela IV. in V. zahtevnostne skupine 2 meseca
– za dela od VI. do VIII. zahtevnostne
skupine 4 mesece
Odpovedni rok se lahko sporazumno skrajša.

57. člen
(1) Delavec ima v času odpovednega roka pravico in

dolžnost ostati na delu ter vestno opravljati dela, na katera je
razporejen.

(2) V času odpovednega roka ima delavec pravico do
odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve, s pravico
do nadomestila plače, v trajanju 14 ur na mesec.
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Varstvo in zdravje pri delu

58. člen
(1) Zaradi zagotovitve minimalnih standardov za varno

delo, sta podjetje in delavec poleg pravic in obveznosti, ki
so opredeljene v veljavni zakonodaji, dolžna spoštovati dolo-
čila te pogodbe v zvezi z varstvom pri delu.

(2) Organizacije imajo predvsem naslednje obveznosti
s področja varstva pri delu:

– prilagoditi morajo delo posameznemu delavcu, po-
sebno z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta, z izbiro
primernih sredstev za delo, z izbiro delovnih in tehnoloških
postopkov ter z odpravljanjem monotonosti dela, vsiljenega
ritma in zmanjševanja škodljivih vplivov na zdravje delavca,

– prilagoditi morajo delo tehničnemu napredku in spoz-
nanjem stroke doma in v svetu,

– zamenjati morajo nevarne z nenevarnimi ali manj ne-
varnimi, oziroma manj škodljivimi delovnimi (tehnološkimi)
postopki, sredstvi za delo, materiali in energetskimi viri,

– razvijati morajo usklajeno politiko varstva pri delu,
vključno s tehnologijo, organizacijo dela, socialnimi odnosi
in vplivi delovnega okolja,

– posvetovati se morajo z delavci oziroma njihovimi
zastopniki o vprašanjih varnega dela pri razvoju in uvaja-
nju novih tehnologij. Vsi ukrepi, ki so v zvezi z varnostjo in
varovanjem zdravja delavcev pri delu, so strošek organi-
zacije.

(3) Vsak delavec je dolžan skrbeti za lastno varnost in
zdravje v skladu s svojo usposobljenostjo, pisnimi in ustnimi
navodili organizacije, oziroma nadrejenega.

(4) Delavec je dolžan pri delu izvajati predpisane vars-
tvene ukrepe in uporabljati predpisane varstvene naprave in
priprave. Delavec mora biti pred razporeditvijo na delovno
mesto seznanjen z ukrepi, predpisanimi za varstvo pri delu
in v zvezi z delom, ki ga bo opravljal ter z organiziranjem in
izvajanjem varstva pri delu. Delavec mora biti seznanjen z
vsemi nevarnostmi pri delu ter s pravicami in obveznostmi iz
varstva pri delu in delovnimi pogoji.

(5) Delavec ima pravico pisno odkloniti delo, če mu
grozi nevarnost za življenje ali zdravje, ko niso izvedeni pred-
pisani varstveni ukrepi. V tem primeru je organizacija dolžna,
pred ponovno odreditvijo dela, pridobiti ustrezno odločbo
pristojnih služb o varnosti delovnega mesta.

Izobraževanje

59. člen
(1) Delavci imajo pravico, da se izobražujejo v interesu

delodajalca, delodajalec pa ima pravico, da delavce napoti
na izobraževanje.

(2) Delavec se je dolžan izobraževati, če ga delodajalec
napoti na izobraževanje in sklene z njim ustrezno pogodbo.

(3) Če je izobraževanje organizirano med delovnim ča-
som, se čas izobraževanja šteje v redni delovni čas, delavec
pa ima enake pravice kot bi delal.

(4) Če je izobraževanje organizirano izven delovnega
časa, o pravicah delavcev odloči delodajalec.

(5) Za izobraževanje v interesu delodajalca se šteje
izobraževanje sindikalnih zaupnikov o kolektivnem dogovar-
janju in delovnopravni zakonodaji.

Izpiti

60. člen
(1) Če je delavec napoten na izobraževanje, oziroma

če se delavec izobražuje v interesu delodajalca, mu pripada,
če je izobraževanje organizirano izven delovnega časa:

– dva delovna dneva za vsak izpit na ravni izobraževa-
nja do vključno V. stopnje zahtevnosti,

– trije delovni dnevi za vsak izpit na višji in visoki stopnji
izobraževanja (visoki strokovni šoli ali fakulteti),

– sedem delovnih dni za maturo oziroma zaključni izpit
na ravni izobraževanja do vključno V. stopnje zahtevnosti,

– deset delovnih dni za diplomo na višji ali visoki stro-
kovni šoli oziroma fakulteti,

– pet delovnih dni za vsak izpit na podiplomskem
študiju,

– petnajst delovnih dni za zaključni magistrski izpit ali
magistrsko nalogo, za nalogo in izpit za pridobitev naziva
magister oziroma specialist,

– dvajset delovnih dni za doktorat.
(2) Poleg odsotnosti iz prejšnjega odstavka delavcu

pripada odsotnost tudi na dan, ko opravlja izpit.
(3) Do odsotnosti iz prejšnjih dveh odstavkov je dela-

vec upravičen samo ko prvič opravlja izpit.
(4) Obseg delovnega časa, namenjenega za izobraže-

vanje, se določi glede na dolžino in vrsto izobraževanja s
pogodbo med delavcem in delodajalcem.

Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem

61. člen
(1) Delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca, in

delavcu, ki je na izobraževanje napoten, delodajalec krije
zlasti naslednje stroške, povezane z izobraževanjem:

– prevoz,
– kotizacija, šolnina,
– stroški prehrane,
– stroški bivanja.
(2) Delavcu povračilo teh stroškov ne pripada, če delo-

dajalec sam krije stroške, povezane z izobraževanjem.

Razporeditev in obveznosti

62. člen
(1) Delodajalec mora delavce, ki se izobražujejo v inte-

resu delodajalca ali jih je napotil na izobraževanje, razpore-
diti v skladu s pridobljeno izobrazbo v času, določenem s
pogodbo.

(2) Če delodajalec ne izpolni obveznosti iz pogodbe o
izobraževanju, je delavec prost svojih obveznosti iz te po-
godbe. Če delavec ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe,
je dolžan delodajalcu povrniti vse stroške, povezane z izo-
braževanjem.

Vajenci

63. člen
(1) Vajencem, ki so sklenili učno pogodbo z delodajal-

cem, gredo najmanj pravice, določene z zakonom.
(2) Delodajalec je dolžan pooblaščenemu predstavniku

sindikata na podlagi vnaprejšnjega obvestila omogočiti pre-
gled sklenjenih učnih pogodb z vajenci ter izvajanje določb
zakona o vajeniškem razmerju.

Mentorji praktičnega pouka

64. člen
Delodajalec, ki izvaja praktični pouk v dualnem sistemu

poklicnega izobraževanja, zagotavlja delavcu – mentorju
praktičnega pouka:

– dodatno strokovno in andragoško-pedagoško uspo-
sabljanje za opravljanje nalog mentorja,
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– delno oprostitev delovnih obveznosti na delovnem
mestu, tako da skupaj z mentorstvom njegova polna delovna
obveznost ne bo presegala polnega delovnega časa.

Učenci in študenti na praksi

65. člen
Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na prak-

si (obvezni, počitniški):
– plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolek-

tivne pogodbe,
– seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in

ustrezna zaščitna sredstva,
– zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe

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

Obveščanje delavcev

66. člen
(1) Poslovodni organ oziroma delodajalec je dolžan na

zahtevo reprezentativnega sindikata kolektivno obveščati de-
lavce:

– o letnih in večletnih planih delodajalca,
– v primeru poslabšanja poslovnih rezultatov, morebit-

nih motenj v poslovanju ali likvidnostnih težav,
– o doseženih letnih poslovnih rezultatih,
– o predlogih splošnih aktov in sklepov, s katerimi se v

skladu s kolektivno pogodbo na splošno urejajo določena
vprašanja s področja delovnih razmerij in plač.

(2) Dolžnosti obveščanja ni, če gre za poslovno tajnost.

Pogoji za delovanje sindikata

67. člen
(1) S kolektivno pogodbo se ne posega v svobodno

ustanavljanje in delovanje sindikatov pri delodajalcih ter v
pravice sindikata, da v skladu s svojo vlogo in nalogami daje
pobude, predloge, stališča in zahteve pristojnim organom.

(2) Delodajalec je dolžan v skladu z zakonom zagotoviti
sindikatom sodelovanje v vseh postopkih odločanja o pravi-
cah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega
razmerja.

(3) Reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu se vro-
čajo gradiva za seje organov delodajalca, razen sej uprave
oziroma poslovodstva, kadar obravnavajo vprašanja iz prve-
ga odstavka 66. člena.

(4) Delodajalec zagotavlja sindikatu, organiziranem pri
delodajalcu:

– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov k de-
lodajalcu na podlagi vnaprejšnjega obvestila;

– svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja sindikal-
nega tiska.

Materialni pogoji za sindikalno delo

68. člen
(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu oziroma s

pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med
sindikati in delodajalcem se določijo materialni pogoji za
delo sindikata.

(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače
določeno, je za delo sindikatov zagotovljeno:

– ena plačana ura letno na vsakega člana sindikata pri
delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20
zaposlenih in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposle-
nih, ter pol ure za vsakega od preostalih zaposlenih delav-

cev, za opravljanje sindikalnih funkcij. V tako določeno števi-
lo ur se ne všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v orga-
nih sindikalnih central in v organih sindikatov dejavnosti – na
višjih nivojih. O okvirnem režimu izrabe določenega števila
ur za delo sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikati in
poslovodni organ. Pri tem upoštevajo potrebe in interese
članov sindikatov in zahteve delovnega procesa;

– prostorski pogoji za delo sindikatov, njihovih organov
in sindikalnih zaupnikov;

– tehnična izvedba obračuna in plačevanje članarine
sindikatom za člane sindikata;

– 3 plačani delovni dnevi letno za usposabljanje sindi-
kalnih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more
presegati tretjine ur iz prve alinee.

(3) Število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu določi
sindikat v skladu s svojim statutom oziroma pravili ter pogod-
bo iz prvega odstavka tega člena.

(4) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se lahko
predvidi sklicevanje članskih sestankov največ dvakrat letno
med delovnim časom.

(5) Ne glede na zagotovljene materialne pogoje za delo
sindikata po tem členu se delodajalec in reprezentativni
sindikat pri delodajalcu lahko dogovorita, da za čas opravlja-
nje profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku
plača najmanj v višini, kot jo je prejemal pred začetkom
opravljanje te funkcije.

Imuniteta sindikalnega zaupnika

69. člen
(1) Sindikalni zaupnik zaradi sindikalne dejavnosti uživa

imuniteto.
(2) Sindikalnega zaupnika zaradi njegove sindikalne

aktivnosti, če ravna v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivna
pogodba in splošnimi akti, ni mogoče brez soglasja sindika-
ta prerazporediti na drugo delovno mesto ali k drugemu
delodajalcu oziroma uvrstiti med presežke.

(3) Sindikalnemu zaupniku pod pogoji iz drugega od-
stavka ni mogoče znižati plače brez soglasja sindikata ali
začeti zoper njega disciplinski ali odškodninski postopek ali
ga kako drugače postavljati v manj ugoden oziroma podre-
jen položaj.

(4) Rok, v katerem je sindikat dolžan dati soglasje, je
8 dni. Če se v tem roku ne opredeli, velja, da je dal soglasje.

(5) Če sindikat ni dal soglasja, lahko delodajalec sproži
postopek pomirjanja. Dokazno breme je na delodajalcu.

(6) Pomirjanje lahko sproži sindikat tudi v primeru, če
meni, da je sindikalni zaupnik šikaniran zaradi sindikalne
dejavnosti.

(7) Glede pomirjanja se smiselno uporabljajo določbe
25. člena te kolektivne pogodbe o pomirjanju v postopku
ugotavljanja presežnih delavcev pri delodajalcu.

(8) Imuniteta sindikalnega zaupnika iz tega člena traja
še 12 mesecev po prenehanju funkcije sindikalnega zaupni-
ka.

(9) Za sindikalne zaupnike po tem členu seštejejo tudi
funkcionarji sindikatov – sindikalnih central (predsedniki
območnih in republiških odborov sindikatov), ki so zapo-
sleni pri delodajalcu, svojo funkcijo pa opravljajo neprofe-
sionalno.

Splošne določbe o plačah in drugih osebnih
prejemkih

70. člen
(1) Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo na

plače in nadomestila, so v bruto zneskih. Osebni prejemki in



Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / 12. 3. 1999 / Stran 1345

povračila stroškov v zvezi z delom so v zneskih, od katerih
se plača davek od osebnih prejemkov, če je predpisan.

(2) Pri uveljavljanju pravice na podlagi delovne dobe pri
zadnjem delodajalcu se za delovno dobo pri zadnjem delo-
dajalcu šteje tudi delovna doba pri delodajalcih, ki so pravni
predniki zadnjega delodajalca in pri delodajalcih, ki so kapi-
talsko povezani z večinskim deležem.

(3) Plače se izplačujejo najmanj enkrat mesečno in
sicer najkasneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.
Če pa se pri delodajalcu izplačujejo plače večkrat na me-
sec, mora biti prva akontacija izplačana najkasneje zadnji
dan v mesecu za tekoči mesec, dokončno izplačilo pa naj-
kasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.

(4) V primeru zamude izplačila plač in drugih prejemkov
za več kot 30 koledarskih dni od dneva izplačila, določene-
ga po tej kolektivni pogodbi, mora delodajalec ob izplačilu
izplačati plače in druge prejemke v realni vrednosti z upošte-
vanjem indeksa rasti življenjskih stroškov, če ni s sindikati
drugače pisno urejeno.

(5) Plače se izplačujejo v denarju ali se nakazujejo na
tekoči račun ali hranilno knjižico.

(6) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od
polnega, pripadajo povračila stroškov in regres za letni do-
pust v celoti, drugi osebni prejemki v zvezi z delom pa v
sorazmerju s časom, prebitim na delu.

(7) Če delavec dela pri več delodajalcih, uveljavlja na-
vedene pravice pri posameznem delodajalcu v skladu z do-
govorom med delodajalcema.

(8) Delodajalec z metodologijo za vrednotenje delovnih
mest razvrsti delovna mesta v posamezne tarifne razrede na
več podrazredov – plačilnih razredov oziroma z metodologi-
jo za razvrščanje delavcev razvrsti delavce, ki so razporejeni
na delovna mesta v posameznih tarifnih razredih, v podra-
zrede – plačilne razrede.

(9) Delodajalec je dolžan pri spremembi metode za
vrednotenje delovnih mest pisno seznaniti sindikate pri delo-
dajalcu.

Plače

71. člen
(1) Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki,

del plače na podlagi doseganja delovne uspešnosti, del
plače iz naslova uspešnosti poslovanja ter drugih elemen-
tov, določenih v kolektivni pogodbi ali splošnih aktih pri
delodajalcu.

(2) V pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec dolo-
čita znesek osnovne plače delavca v tolarjih in v obliki, ki
omogoča preračun v vsakokratno tolarsko vrednost.

(3) Osnovna plača delavca za poln delovni čas, vnaprej
določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, s
katerimi je bil delavec seznanjen pred sklenitvijo delovnega
razmerja oziroma pred razporeditvijo, ne more biti nižja od
izhodiščne plače, določene v tarifni prilogi te pogodbe.

(4) Za vnaprej določene (predvidene 100%) delovne
rezultate se štejejo delovni rezultati, merjeni po vnaprej do-
ločenih kriterijih, individualno ali skupinsko. Norma ali drugo
podobno merilo za merjenje delovnih rezultatov je ustrezna,
če jo dosega vsaj 90% delavcev, ki delajo po teh kriterijih.

(5) Če delavec ne doseže vnaprej določenih delovnih
rezultatov iz razlogov, ki niso na strani delavca, je upravičen
do 100% osnovne plače.

(6) Za normalne delovne pogoje se štejejo pogoji, v
katerih se delo pretežno opravlja. Ti pogoji so sestavina
zahtevnosti delovnega mesta in so vključeni v osnovno
plačo.

(7) Izhodiščna plača za določen tarifni razred, kot je
opredeljena v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe, je najniž-
ja osnovna plača, ki jo ima delavec pravico prejeti za delo v
polnem delovnem času in vnaprej določene delovne rezulta-
te ter normalne delovne pogoje.

(8) Delavec, ki je začasno razporejen na delovno me-
sto k drugemu delodajalcu za čas do 6 mesecev, ne more
prejemati nižje osnovne plače, kot jo je prejemal pred pre-
razporeditvijo.

(9) Izhodiščne plače po tej pogodbi so javne, javna so
tudi merila za izračun plač. Izplačila plač za posameznega
delavca so zaupna.

(10) Predsednik reprezentativnega sindikata ima pravi-
co do vpogleda v podatke o vseh izplačanih plačah po
kolektivni pogodbi pri delodajalcu, pri čemer je dolžan zago-
toviti zaupnost podatkov.

Tarifna priloga

72. člen
Tarifna priloga kolektivne pogodbe določa zneske iz-

hodiščnih plač, eskalacijsko lestvico, zneske povračil mate-
rialnih stroškov in znesek regresa za letni dopust.

Plače na podlagi delovne uspešnosti

73. člen
(1) Osnove za določanje delovne uspešnosti so količi-

na, kvaliteta, gospodarnost dela, inventivnost in inovativ-
nost. Delovna uspešnost se meri oziroma ocenjuje za posa-
meznika ali skupinsko, po vnaprej določenih merilih, ki so
delavcem znana pred začetkom opravljanja dela.

(2) Pri določanju meril se mora upoštevati načelo, da
delavec z ustrezno delovno usposobljenostjo in normalnim
delovnim naprezanjem, dosega osnovno plačo, določeno s
pogodbo o zaposlitvi.

74. člen
(1) Delovna uspešnost pomeni rezultat dela, ki ga v

delovnem procesu dosega posamezni delavec, ugotavljamo
pa jo z ocenjevanjem na podlagi naslednjih kriterijev:

– količina dela,
– kakovost dela,
– odnos do dela, ki obsega gospodarnost dela, inven-

tivnost in inovativnost.
(2) Gornji kriteriji se uporabljajo le v podjetjih, ki nimajo

izdelanega lastnega sistema ocenjevanja delovne uspešnosti.

75. člen
(1) Količina dela:
– zajema učinke dela, ki so izraženi z opravljeno količi-

no dela in količino raznovrstnih opravljenih del.
Delavcu pripadajo naslednji odstotki osnovne plače:
– normalna količina dela 0%
– povečana količina dela od 0 do 10%
(2) Kakovost dela:
– zajema elemente kakovostne izvedbe dela in je izra-

žena kot obseg napak, reklamacij, ustreznost informacij,
ustreznost in pravočasnost izdelanih poročil, samostojnost
pri delu, stanju potrebne pomoči pri delu in nadzoru primer-
nosti delavčevega dela, nepotrebnih izgub delovnega časa,
racionalnega časa, racionalnega ravnanja s sredstvi za delo,
sposobnost vodenja itd.

Delavcu pripadajo naslednji odstotki osnovne plače:
– normalna kakovost dela 0%
– dobra kakovost dela od 0 do 10%
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(3) Odnos do dela:
– zajema elemente delavčevega odnosa do dela in

njegovih sodelavcev in je izražen kot redoljubnost, točnost
pri delovnem urniku, gospodarnost, inventivnost, inovativ-
nost, sodelovanje v delovnem procesu, pripravljenost prev-
zemanja dodatnih delovnih nalog, reagiranje v nujnih prime-
rih ipd.

Delavcu pripadajo naslednji odstotki osnovne plače:
– normalen odnos do dela 0%
– dober odnos do dela od 0 do 5%

76. člen
Delovno uspešnost posameznega delavca mesečno

ocenjuje njegov neposredni vodja v soglasju z poslovodnim
delavcem ali delavcem s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi. Ob vsaki spremembi ocene, se delavcu na njegovo
zahtevo vroči obrazloženo pisno obvestilo.

Dodatki za posebne obremenitve

77. člen
(1) Delavcem pripadajo dodatki za posebne obremeni-

tve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in
delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden.

(2) Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec
delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

(3) Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača de-
lavca za polni delovni čas, oziroma ustrezna urna postavka.

(4) Dodatki iz prvega odstavka tega člena se ne izkazu-
jejo kot posebni dodatek v primerih, ko so pogoji dela, v
katerih se delo opravlja, že upoštevani v vrednotenju in zajeti
v plači tipičnega dela.

(5) Za delo v delovnem času, ki je za delavce manj
ugoden, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem
odstotku od osnove:

(5a) za čas dela v popoldanski in nočni
izmeni, kadar se delovni proces izvaja najmanj
v dveh izmenah oziroma v turnusu 10%

(5b) za delo v deljenem delovnem času,
za vsakokratno prekinitev dela več kot 1 uro 15%

(5c) za dežurstvo 20%
(5č) za nočno delo 50%
(5d) za delo preko polnega delovnega časa 30%
(5e) za delo v nedeljo 50%
(5f) za delo na dela proste dneve po zakonu 50%
(6) Dodatki pod tč. 5e in 5f se med seboj izključujejo.

Upošteva se dodatek, ki je ugodnejši za delavca.
(7) Delodajalec mora opredeliti zahtevnejše oblike iz-

menskega dela in višino dodatka v kolektivni pogodbi ali
splošnem aktu pri delodajalcu.

(8) Za čas pripravljenosti na domu pripada delavcu
nadomestilo v višini najmanj 20% od osnove.

(9) Delodajalec mora v kolektivni pogodbi ali v splo-
šnem aktu opredeliti dodatke in višino dodatkov zaradi vpli-
vov okolja, vendar najmanj 15% od osnove, opredeljene v
tč. 3 tega člena, za naslednje primere:

a) pri umazanem delu in drugih težkih delih, pri katerih
je delavec stalno izpostavljen negativnim vplivom okolja (na
primer: dim, saje, vroč pepel, prah, vlaga, visoke tempera-
ture, posebno močan ropot ali posebno bleščeča umetna
svetloba, delo v temnih prostorih ali z obremenilno barvno
svetlobo);

b) pri delih, pri katerih delavec v skladu s predpisi
stalno uporablja zaščitna sredstva, kot so: zaščitne čelade,
plinske maske, maske proti prahu, naprave za dovajanje
svežega zraka ali druga zaščitna sredstva;

c) pri delih, pri katerih je delavec izpostavljen poseb-
nim nevarnostim (požar, voda, eksplozija);

d) pri delih, kjer delavec stalno dela v neposredni bliži-
ni izvorov ionizirajočih in neionizirajočih sevanj, ki spadajo
pod strokovni nadzor pooblaščenih institucij in jih je treba
sistematično in periodično nadzirati.

Dodatek za delovno dobo

78. člen
(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo najmanj

v višini 0,5% od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto
delovne dobe.

(2) Pri uveljavljanju pravice iz prejšnjega odstavka se v
delovno dobo vštevajo izpolnjena let delovne dobe, ki jih je
delavec prebil na delu, ali v delovnem razmerju doma oziro-
ma v tujini, ali pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so
ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico. Dokupljena,
beneficirana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo kot
dobe pri uveljavljanju dodatka za delovno dobo.

(3) V splošnih aktih delodajalca se lahko opredeli tudi
dodatek za delovno dobo pri delodajalcu.

Nadomestila plače

79. člen
(1) Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotno-

sti z dela v naslednjih primerih:
– bolezni,
– poklicne bolezni in nesreče pri delu,
– letnega dopusta,
– na dela prost dan po zakonu,
– odsotnosti z dela, če je delavec napoten na izobraže-

vanje oziroma če se izobražuje v interesu delodajalca,
– v drugih primerih, določenih z zakonom, kolektivno

pogodbo ali aktom podjetja.
(2) V vseh navedenih primerih razen v primeru prve

alinee, pripada delavcu nadomestilo v višini 100% osnove.
V primeru iz prve alinee pripada delavcu nadomestilo v višini
80% osnove za dneve odsotnosti z dela.

(3) Delodajalec lahko zadrži izplačilo nadomestila de-
lavcu:

– če opravlja v času bolniške pridobitno delo,
– če v 2 dneh po začetku odsotnosti neupravičeno ne

obvesti delodajalca, da je zbolel,
– če se brez opravičenega vzroka ne odzove vabilu na

zdravniški pregled ali zdravniško komisijo,
– če pooblaščeni zdravnik, komisija ali nadzorni organ

ugotovi, da se ne ravna po navodilu zdravnika.
Nadomestilo ne more presegati višine plače, ki bi jo

delavec prejel, če bi delal. Delodajalec ima pravico določiti
način spremljanja in kontrole bolniške odsotnosti delavcev.

(4) Osnova za izračun nadomestila je plača delavca v
preteklem mesecu za poln delovni čas. V osnovo za izračun
nadomestila se ne všteva del plače iz nadur in na podlagi
uspešnosti poslovanja.

(5) Delavec, ki se je kot presežni delavec dolžan prek-
valificirati ali dokvalificirati, ima za ta čas pravico do nadome-
stila plače v višini osnovne plače, povečane za dodatek za
delovno dobo.

(6) Delavcu za čas čakanja na delo doma pripada na-
domestilo plače v višini 80% osnovne plače, vsakokrat po-
večane za dodatek za delovno dobo.

(7) Delavcem, katerim ni mogoče trajno zagotoviti dela
pri delodajalcu, v času 6-mesečnega odpovednega roka
pripada nadomestilo plače v višini 80% osnovne plače teko-
čega meseca, povečane za dodatek za delovno dobo.
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(8) Za čas stavke so delavci upravičeni do nadomestila
v višini 70% osnovne plače za največ 4 delovne dneve, v
primeru kršenja imunitete sindikalnih zaupnikov pa 2 delov-
na dneva, pod naslednjimi pogoji, ki se upoštevajo skupaj:

– da stavkajo zaradi kršitev kolektivne pogodbe glede
plač, regresa ali imunitete sindikalnih zaupnikov, in je stavka
organizirana v skladu z zakonom in po stavkovnih pravilih.
Nadomestilo se izplača v breme delodajalca.

Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja

80. člen
(1) Kriterije za določitev dela plače na podlagi uspe-

šnosti poslovanja določita delodajalec in reprezentativni sin-
dikat pri delodajalcu ob sprejemu poslovnega načrta. Ob
sprejemu odločitve o višini sredstev za izplačilo plače na tej
podlagi se delodajalec in reprezentativni sindikat pri deloda-
jalcu dogovorita tudi o tem, ali se ta del plače izplača v
denarju, delnicah, in o odložitvi njenega izplačila.

(2) Delavcu, ki ni delal vse leto, pripada del plače iz
prejšnjega odstavka sorazmerno obračunanim plačam za
efektivni delovni čas.

(3) Izplačilo participacije delavcu na dobičku družbe
določi delodajalec v aktih družbe in poslovnem načrtu druž-
be v skladu z veljavno zakonodajo.

Obračun plače

81. člen
(1) Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vro-

čen pisni obračun, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:
– osnovno plačo delavca,
– dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz kolektiv-

ne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi,
– plačo iz naslova uspešnosti (stimulativni del),
– nadomestila plače po posameznih vrstah,
– bruto plačo,
– zneske prispevkov za socialno varnost,
– neto plačo,
– davek od osebnih prejemkov,
– neto izplačilo plače.
(2) Ob obračunu plače delodajalec lahko na istem obra-

čunskem listu obračuna tudi druge osebne prejemke, po-
vračila stroškov v zvezi z delom in odtegljaje od plače (neto
izplačilo).

(3) Delodajalec v navzočnosti delavca opravi pregled
pisnega obračuna plač in nadomestil ter obrazloži vse oko-
liščine v zvezi z izračunom, če to zahteva delavec ali sindi-
kalni zaupnik na njegov predlog.

Drugi osebni prejemki

82. člen
1. Regres za letni dopust
(1) Regres za letni dopust pripada delavcu enkrat letno

in se izplača do konca julija tekočega leta oziroma v nelikvid-
nih organizacijah najkasneje do konca novembra tekočega
leta. V primeru, da ima delodajalec, ki je nelikviden, v delov-
nem koledarju predviden kolektivni dopust pet in več delov-
nih dni v 8., 9., 10. ali 11. mesecu, je dolžan izplačati
najmanj polovico regresa pred nastopom kolektivnega do-
pusta. Regres se lahko izplača v dveh delih. Višina regresa
se določi v tarifni prilogi te pogodbe.

(2) Pravica do izplačila regresa za letni dopust je veza-
na na pravico do izrabe letnega dopusta.

(3) Do regresa za letni dopust so upravičeni tudi delav-
ci, ki so sklenili delovno razmerje v tekočem letu; pripada

jim samo razlika med regresom za letni dopust, ki so ga
prejeli pri prejšnjem delodajalcu in regresom za letni dopust
pri delodajalcu, pri katerem so sklenili delovno razmerje.

(4) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od
polovice polnega delovnega časa, pripada regres za letni
dopust sorazmerno času, prebitem na delu.

(5) Neodvisno od izrabe letnega dopusta regres (od-
škodnina) za letni dopust pripada delavcem, ki ga niso mogli
izrabiti iz razlogov na strani delodajalca.

2. Jubilejne nagrade
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v

višini ene izhodiščne plače I. tarifnega razreda te pogodbe,
– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v

višini ene in pol izhodiščne plače I. tarifnega razreda te
pogodbe,

– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v
višini dveh izhodiščnih plač I. tarifnega razreda te pogodbe.

(2) Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilejne
nagrade.

(3) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca
po dopolnitvi pogojev iz te točke.

(4) Delodajalec lahko v kolektivni pogodbi ali splošnem
aktu pri delodajalcu opredeli nagrado za skupno delovno
dobo.

(5) Delodajalec lahko v kolektivni pogodbi ali splošnem
aktu pri delodajalcu opredeli nagrado za jubileje družbe.

3. Odpravnina ob upokojitvi
(1) Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina najmanj v

višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji
za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih
mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za
delavca ugodneje.

(2) Delavec ni upravičen do odpravnine, če je delodaja-
lec zanj financiral dokup delovne dobe. Delavec je upravi-
čen do izplačila razlike, če je znesek za dokup delovne
dobe nižji od zneska odpravnine.

4. Solidarnostne pomoči
(1) V primeru smrti delavca ali njegovega ožjega družin-

skega člana, ki ga je delavec vzdrževal, njegovim družinskim
članom oziroma delavcu pripada solidarnostna pomoč. V
primeru smrti delavca pripada njegovim družinskim članom
ena povprečna plača v RS za pretekle tri mesece, v primeru
smrti družinskega člana pa 30% enakega povprečja.

Solidarnostne pomoči v ostalih primerih se lahko dolo-
čijo v kolektivni pogodbi ali splošnih aktih pri delodajalcu.

Pri tem se upoštevajo naslednji kriteriji dejanskih so-
cialnih razmer:

– materialne razmere družine,
– zdravstveno stanje družinskih članov,
– stanovanjske razmere.
(2) Ožji družinski člani so zakonec, otroci (zakonski in

izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je po zakonu dolžan
preživljati.

Povračila stroškov v zvezi z delom

83. člen
1. Prehrana med delom
(1) Delavcem se zagotovi povračilo stroškov za prehra-

no med delom za dneve prisotnosti na delu. Do povračila
stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi delavci, ki
delajo najmanj s polovičnim delovnim časom, učenci, vajen-
ci in študentje na praksi.
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(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom se
določi na dan in se usklajuje skladno s porastom življenjskih
stroškov.

2. Prevoz na delo in z dela
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo

in z dela v višini stroškov javnega prevoza.

3. Službena potovanja
(1) Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri

opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju,
se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povrači-
lo stroškov za prenočišče in povračilo stroškov za prevoz.

(2) Do povračila stroškov na službenem potovanju so
upravičenci delavci, ki so napoteni na službeno potovanje,
in sicer pod enakimi pogoji in v višini, kot je določena v
tarifni prilogi.

(3) Delavcu se na službenem potovanju v tujino povrne-
jo dejanski stroški v skladu s predpisi, ki veljajo za državne
organe.

4. Terenski dodatek
(1) Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če

delajo izven kraja, kjer je sedež delodajalca, in izven kraja,
kjer je stalno ali začasno prebivališče delavca, ter če sta na
terenu organizirana prehrana in prenočišče.

(2) Terenski dodatek, povračilo stroškov na službeni
poti in dodatek za ločeno življenje se med sabo izključujejo.

Inovacije

84. člen
(1) Delavcu pripada za inovacijo najmanj 3% letne čiste

gospodarske koristi. Nadomestilo za inovacijo se določi s
pogodbo med inovatorjem in delodajalcem.

(2) Podrobnejša merila za priznavanje inovacij in dolo-
čanje višine nadomestila se določijo v kolektivni pogodbi ali
drugem splošnem aktu pri delodajalcu, kjer se določijo tudi
druge oblike spodbujanja in nagrajevanja inovativnosti, kot
so na primer:

– stimulacija prijavljenih idej,
– nagrajevanje nerealiziranih inovacijskih predlogov,
– omogočanje dodatnega izobraževanja, ekskurzij, obi-

skov sejmov in razstav ipd.,
– nagradni dopust inovatorjem,
– nagrade realizatorjem inovacij.

Prejemki pripravnikov

85. člen
Delavcu – pripravniku pripadajo osnovna plača v višini

70% izhodiščne plače, določene za ustrezni tarifni razred
ter povračilo stroškov v zvezi z delom in drugi osebni pre-
jemki.

Prejemki učencev, vajencev in študentov
na praksi

86. člen
(1) Učencem in študentom na praksi se za polni delov-

ni čas obvezne prakse izplača plačilo najmanj v višini 15%
povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekli mesec.

(2) Učenci, vajenci in študenti na praksi imajo pravico
do vseh dodatkov za opravljeno delo.

(3) Učenci, vajenci in študentje imajo pravico do plačila
tudi, če prejemajo štipendijo.

(4) Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in
učno pogodbo.

Prejemki mentorjev

87. člen
Delavcu – mentorju pripravnika, mentorju praktičnega

pouka in mentorju usposabljanja brezposelnih oseb pri de-
lodajalcu pripada dodatek za mentorstvo. Višino in pogoje
izplačila določi delodajalec.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK TER NAČIN
REŠEVANJA SPOROV

Pozitivna izvedbena dolžnost

88. člen
Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi,

ki so jima na voljo prizadevati za pravilno izvrševanje te
kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

Negativna izvedbena dolžnost

89. člen
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasproto-

valo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne
pogodbe

90. člen
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga

spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.
(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma

dopolnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki pred-
log sprememb in dopolnitev, z obrazložitvijo razlogov in ci-
ljev, s priporočenim pismom.

(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v
tridesetih dneh.

(4) Če druga stranka ne sprejme predloga za spre-
membo ali dopolnitev kolektivne pogodbe oziroma se do
predloga na opredeli v tridesetih dneh, lahko stranka –
predlagateljica začne postopek pomirjanja.

Sklenitev nove kolektivne pogodbe

91. člen
(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se

začne na obrazloženo pobudo katerokoli od strank vsaj tri
mesece pred prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe,
če je le-ta odpovedana.

(2) Na podlagi pisne pobude za sklenitev nove kolekti-
ve pogodbe se je druga stranka v tridesetih dneh dolžna
opredeliti do te pobude.

(3) V primeru, da druga stranka ne sprejme pobude za
sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma se do nje v
tridesetih dneh ne opredeli, se s tem postopek za sklenitev
nove kolektivne pogodbe ustavi.

(4) Pogajanja se lahko začnejo, ko ena od strank pred-
loži predlog nove kolektivne pogodbe.

Reševanje kolektivnih sporov

92. člen
Spore med strankama kolektivne pogodbe, ki jih ni bilo

mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, rešujeta komisija
za pomirjanje in arbitraža.
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Postopek pomirjanja

93. člen
(1) Postopek pomirjanja se začne s predlogom, najka-

sneje v roku 30 dni od nastanka spora, odkar je stranka zanj
izvedela.

(2) Predlagatelj pomirjanja v predlogu navede vsebino
spornega razmerja in imenuje dva člana v komisijo za pomir-
janje.

(3) Druga stranka odgovori na predlog in imenuje dva
člana v komisijo za pomirjanje v nadaljnjih 30 dneh.

(4) Člani komisije sporazumno imenujejo predsednika
komisije kot petega člana iz vrst uglednih znanstvenih, stro-
kovnih oziroma javnih delavcev.

(5) V primeru, da druga stranka ne odgovori na pred-
log, ne imenuje članov v komisijo za pomirjanje, če člani
komisije ne imenujejo predsednika komisije za pomirjanje ali
v primeru, da stranki kolektivne pogodbe ne sprejmeta pred-
loga za rešitev spora komisije za pomirjanje, se postopek
ustavi.

Pisni sporazum

94. člen
Sporazum, ki je dosežen v postopku pomirjanja, mora

biti v pisni obliki.

Arbitražni postopek

95. člen
(1) V primeru ustavitve postopka pomirjanja lahko kate-

rakoli stranka sproži postopek pred arbitražo, v roku 30 dni
od dneva ustavitve postopka pomirjanja.

(2) Arbitraža odloča v sestavi 3-članskega senata. po
enega člana ter njegovega namestnika določita pogodbeni
stranki. Pogodbeni stranki sporazumno določita predsedni-
ka in njegovega namestnika iz vrst priznanih strokovnjakov s
področja delovnega prava.

(3) Glede rokov se v postopku pred arbitražo smisel-
no uporabljajo določbe o rokih, ki veljajo za postopek
pomirjanja.

Objava

96. člen
Sporazum strank v postopku pomirjanja in odločitev

arbitraže se sporoči organu, pristojnemu za registracijo ko-
lektivnih pogodb, in objavi.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe

97. člen
(1) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta tričlansko

komisijo za razlago kolektivne pogodbe, v katero imenuje
vsaka po enega člana, tretjega člana, ki je tudi njen pred-
sednik, pa imenujeta sporazumno.

(2) Komisija za razlago sprejema razlage in priporočila.
Razlage stranki kolektivne pogodbe objavita na enak način,
kot je bila objavljena kolektivna pogodba.

(3) Razlage komisije pomenijo obvezen način uporabe
določb kolektivne pogodbe za delodajalca in delojemalca
ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah delav-
cev in obveznostih delodajalcev, ki izvirajo iz te pogodbe.

(4) Priporočilo je strokovni predlog strankama kolektiv-
ne pogodbe za ureditev določenega vprašanja.

(5) Razlage komisije za razlago te kolektivne pogodbe
pomenijo obvezen način uporabe določb tudi v kolektivnih

pogodbah dejavnosti, kadar gre za razlago določb, ki so v
kolektivnih pogodbah dejavnosti enake kot določbe te ko-
lektivne pogodbe.

(6) Na enak način se lahko oblikujejo in delujejo komi-
sije za razlago kolektivnih pogodb dejavnosti.

Odpoved kolektivne pogodbe

98. člen
(1) Kolektivna pogodba se lahko odpove tri mesece

pred potekom njene veljavnosti s priporočenim pismom.
Odpoved te pogodbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(2) Če kolektivna pogodba v tem roku ni odpovedana,
se podaljša vsako leto še za eno leto.

(3) Po prenehanju kolektivne pogodbe se do sklenitve
nove, vendar najdalj 6 mesecev, uporabljajo določbe nor-
mativnega dela te pogodbe.

(4) Po odpovedi pogodbe lahko vsaka stranka predla-
ga sklenitev nove kolektivne pogodbe.

(5) V primeru sprememb Splošne kolektivne pogodbe
za gospodarske dejavnosti ali delovno-pravne zakonodaje,
pri čemer bi obstajala kolizija z dogovorjenimi pravicami in
obveznostmi po tej pogodbi, se stranki strinjata, da se po-
godba lahko odpove ne glede na rok veljavnosti pogodbe.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Dodatek za delovno dobo

99. člen
(1) Dodatek za delovno dobo iz 74. člena te kolektivne

pogodbe se ukine 31. 12. 1999.
(2) Če v prehodnem obdobju (do 31. 12. 1999) ne bo

uveljavljena ureditev dodatka za delovno dobo pri delodajal-
cu enotno za vse zaposlene v Sloveniji, določba tega člena
ne začne veljati.

Začetek uporabe

100. člen
Ta kolektivna pogodba se uporablja od 1. 1. 1999.

Brnik, dne 22. januarja 1999.

Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji
kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih
pogodb z datumom 17. 2. 1999 pod zap. št. 54/4 in št.
spisa 121-03-0005/95-014.

Podpisniki:
Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje za promet in zveze
Sekcija špediterjev in

skladiščnikov
Predsednik

Vinko Može l. r.

Konfederacija sindikatov 90
Slovenije

Sindikat delavcev špedicijske,
pomorsko agencijske

in kontrolne dejavnosti Slovenije
Predsednik

Damijana Kobal l. r.
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Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze

Predsednik
Peter Marn l. r.

Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije

Sindikat delavcev prometa in zvez
Predsednik

Jože Gaube l. r.

Gospodarska zbornica Slovenije
Območna zbornica Koper

Zveza pomorsko prometnih
agencij

Predsednik
Ernest Trampuž l. r.

KS Pergam
Sindikat cestnega prometa

Slovenije
Predsednik

Zoran Alijevič l. r.

TARIFNA PRILOGA
h kolektivni pogodbi za špedicijsko, skladiščno in

pomorsko agencijsko dejavnost

1. Izhodiščne plače
Izhodiščne plače za januar 1999 so po posameznih

tarifnih razredih naslednje:

Tarifni razred Koeficient Izhodiščna
plača v SIT

za poln delovni čas

I. enostavna dela 1.00 61.307
II. manj zahtevna dela 1.10 67.438
III. srednje zahtevna dela 1.23 75.408
IV. zahtevna dela 1.37 83.991
V. bolj zahtevna dela 1.55 95.026

VI. zelo zahtevna dela 1.85 113.418
VII. visoko zahtevna dela 2.10 128.745

VIII. najbolj zahtevna dela 2.50 153.268
IX. izjemno pomembna, najbolj

zahtevna dela 3.00 183.921

V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajal-
ca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko
zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno
dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do
6 mesecev.

V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se lahko ob upo-
števanju specifičnih pogojev gospodarjenja določijo tudi viš-
je izhodiščne plače.

Podpisniki tarifne priloge soglašajo, da podpis tarifne
priloge ni razlog za znižanje obstoječih izhodiščnih plač pri
delodajalcih.

2. Usklajevanje izhodiščnih plač
Izhodiščne plače po tej tarifni prilogi se usklajujejo z

rastjo življenjskih stroškov na način kot je določeno v splošni
kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti oziroma v skla-
du s predpisi.

3. Regres za letni dopust
Regres za letni dopust znaša 102.000 SIT na delavca.

4. Povračilo stroškov v zvezi z delom
Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z

dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in
usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o
spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroš-
kov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavlja-
nju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS,
št. 5/98).

Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša
548 SIT na dan prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Usklajuje
se januarja in julija v tekočem letu v skladu s splošno kolek-
tivno pogodbo za gospodarske dejavnosti.

5. Veljavnost tarifne priloge
Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za špedicijsko, skla-

diščno in pomorsko agencijsko dejavnost velja naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1.
1999.

Tarifna priloga velja do sklenitve nove.

698. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost
kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in
elektroindustrijo Slovenije

Na podlagi 80. člena kolektivne pogodbe za dejavnost
kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindu-
strijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/96) pogodbene stran-
ke sprejemajo aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost
kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo
Slovenije

A N E K S
št. 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih

materialov in livarn ter kovinsko
in elektroindustrijo Slovenije

(Uradni list RS, št. 37/96)

1. člen
V drugi vrsti pod točko B) pri uvodnih določbah se ime

Sindikat kovinarjev Slovenije Neodvisnost spremeni v ime
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvi-
snost (SKEM), Neodvisni sindikat Slovenije pa v Neodvisni
sindikati Slovenije.

2. člen
Pod B) Stvarno: Pod naslovom Veljavnost kolektivne

pogodbe se v oklepaju dodajo številke Uradnih listov RS, št.
3/95, 13/95, 33/95 in 15/96.

Pika v prvem stavku se nadomesti z vejico in doda
besedilo: pod B)

“ki opravljajo dejavnosti:
– DJ/27 in 28 – proizvodnja kovin in kovinskih izdel-

kov,
– DK/29 Proizvodnja strojev in naprav,
– DL/30, 31, 32 in 33 Proizvodnja električne in optič-

ne opreme,
– DM/34 in 35 Proizvodnja vozil in plovil.”

3. člen
6. člen se dopolni s četrtim odstavkom, ki glasi:
“Če so pravice in obveznosti delodajalca in delavca, ki

se urejajo s pogodbo o zaposlitvi, natančneje določene s
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kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom delodajalca, zado-
stuje, če se pogodba o zaposlitvi v zvezi s temi pravicami in
obveznostmi sklicuje na te pogodbe oziroma akte.”

4. člen
Tretja alinea 9. člena se spremeni tako, da glasi:
“– največ 12 mesecev za dela nad VI. stopnjo.”
V zadnjem stavku desetega odstavka se pika črta in

doda: “… in najmanj tri leta delovnih izkušenj.”
V dvanajstem odstavku se doda nov stavek: “Če pri-

pravniškega izpita ne opravi, ga ima pravico ponovno oprav-
ljati v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 45
dni od dneva, ko je izpit opravljal. Če pripravniškega izpita
tudi drugič ne opravi, mu delovno razmerje preneha z dnem,
ko ga ni opravil.”

V šestnajstem odstavku se črta besedilo za besedama
pripravniški izpit in se ga nadomesti z besedilom: “se pri-
pravniška doba sorazmerno skrajša.”

Doda se nov odstavek, ki glasi:
“Pripravništva ne opravljajo delavci, ki so uspešno za-

ključili programe poklicnega izobraževanja, prilagojene za
potrebe obrti ter drobnega gospodarstva in delavci, ki so
pridobili poklicno izobrazbo v dualnem sistemu poklicnega
izobraževanja.”

5. člen
V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“V primeru razporeditve iz prejšnjega odstavka, je delo-

dajalec dolžan povrniti delavcu celotne stroške prevoza na
delo in z dela z javnim prevoznim sredstvom.”

6. člen
Zadnji odstavek 16. člena se dopolni z novim stavkom:

”Do tega mnenja se delodajalec pisno opredeli.”
Doda se nov odstavek, ki glasi:
“Delodajalec je dolžan delavcem na podlagi sporazu-

ma oziroma pogodbe o prevzemu izdati sklepe o prehodu k
novemu delodajalcu. Novi delodajalec z delavci sklene po-
godbe o zaposlitvi, ki morajo biti skladne z dokončnim skle-
pom o prehodu.”

7. člen
V 27. členu se doda nov zadnji odstavek:
“Odsotnost v zgornjih primerih je treba izrabiti ob na-

stopu dogodka. Odsotnost je v breme delodajalca.”

8. člen
V 43. členu se doda nov deseti odstavek:
“Za izobraževanje v interesu delodajalca se šteje izo-

braževanje sindikalnih zaupnikov o kolektivnem dogovarja-
nju in delovnopravni zakonodaji.”

9. člen
Dodata se nova 44.a in 44.b člena:

44.a člen
Vajencem, ki so sklenili učno pogodbo z delodajal-

cem, gredo najmanj pravice, določene z zakonom.
Delodajalec je dolžan pooblaščenemu predstavniku sin-

dikata na podlagi vnaprejšnjega obvestila omogočiti pregled
sklenjenih učnih pogodb z vajenci ter izvajanje določb zako-
na o vajeniškem razmerju.

Mentorji praktičnega pouka

44.b člen
Delodajalec, ki izvaja praktični pouk v dualnem sistemu

poklicnega izobraževanja, zagotavlja delavcu – mentorju
praktičnega pouka:

– dodatno strokovno in andragoško-pedagoško uspo-
sabljanje za opravljanje nalog mentorja,

– delno oprostitev delovnih obveznosti na delovnem
mestu, tako da skupaj z mentorstvom njegova polna delovna
obveznost ne bo presegala polnega delovnega časa.

10. člen
V drugem odstavku 45. člena se beseda “delavc” po-

pravi v besedo “delavci”.

11. člen
V drugem odstavku 51. člena se besedilo za besedami

“…lahko sproži postopek …” črta in nadomesti z besedilom:
“…pomirjanja. Glede pomirjanja se smiselno uporabljajo do-
ločbe o pomirjanju v postopku ugotavljanja presežnih delav-
cev pri delodajalcu.”

12. člen
V drugem odstavku 57. člena se za besedama “de-

lovne pogoje”, doda: “s katerimi je bil delavec seznanjen
pred sklenitvijo delovnega razmerja oziroma pred razpo-
reditvijo,…”.

13. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da glasi:
“Delovna mesta se razvrščajo v devet tarifnih razredov

glede na zahtevnost delovnega mesta in zahtevano strokov-
no izobrazbo, določeno v aktu o notranji organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest, in sicer:

I. tarifni razred: (enostavna dela)
Delovna mesta, za katera se ne zahteva priučevanje in

za katera zadostuje nedokončana osnovna šola
II. tarifni razred: (manj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahtevajo poleg osnovno-

šolske izobrazbe še krajši eno- ali več mesečni tečaji
III. tarifni razred: (srednje zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva do 2 leti javno

priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja
IV. tarifni razred: (zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva najmanj 2 leti in

pol javno priznanega poklicnega ali strokovnega izobraže-
vanja

V. tarifni razred: (bolj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahtevajo 3 leta javno

priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja in moj-
strski, delovodski ali poslovodni izpit ali delovna mesta, za
katera se zahteva 4 ali 5 let javno priznanega strokovnega
izobraževanja.

VI. tarifni razred (zelo zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva višja (univerzitetna

ali ne univerzitetna strokovna izobrazba”
VII. tarifni razred: (visoko zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva visoka (univerzi-

tetna) strokovna izobrazba
VIII. tarifni razred (najbolj zahtevna dela)
Delovna mesta za katera se zahteva magisterij, specia-

lizacija ali državni izpit po končanem visokem univerzitetnem
izobraževanju.

IX. tarifni razred: (izjemno pomembna, najbolj zahtev-
na dela)
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Delovna mesta za katera se zahteva doktorat znanosti.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek:
“Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede opravi delo-

dajalec v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemiza-
ciji delovnih mest”.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

14. člen
V drugem odstavku 61. člena se na koncu črta ta

beseda “…kriterijih” in pika, ter doda besedilo: “…merilih, ki
so delavcem znana pred začetkom opravljanja dela.”

Doda se nov tretji odstavek:
“Pri določanju meril se mora upoštevati načelo, da

delavec z ustrezno delovno usposobljenostjo in normalnim
delovnim naprezanjem dosega osnovno plačo, določeno s
pogodbo o zaposlitvi.”

Dosedanji tretji do deseti odstavek postanejo četrti do
enajsti odstavek.

Za novim enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti
odstavek:

“Če delavec ne doseže v naprej določenih delovnih
rezultatov iz razloga, ki niso na strani delavca, je upravičen
do 100% osnovne plače.”

Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odsta-
vek.

15. člen
V prvem odstavku 62. člena se črta besedilo druge

alinee in nadomesti z besedilom:
“– za dežurstvo 20%”.
Doda se nov četrti odstavek.
“Delavcu pripada dodatek od osnovne plače oziroma

urne postavke za čas pripravljenosti na delo doma najmanj v
višini 10%. Delavcu pripada na tej podlagi le dodatek in ne
tudi osnovna plača.”

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

16. člen
V 65. členu se črta drugi stavek.

17. člen
V drugem stavku prvega odstavka 69. člena se za

besedo “…učenci…” doda beseda “…vajenci…”.

18. člen
V drugem in četrtem odstavku 71. člena se besedi

“potni nalog” nadomestita z besedami “…nalog za službeno
potovanje…” v ustreznem sklonu.

19. člen
Dodata se nov drugi in tretji odstavek 72. člena:
“Delavec je upravičen do terenskega dodatka, če dela

izven kraja, kjer je sedež delodajalca, in izven kraja, kjer je
stalno ali začasno prebivališče delavca, ter če sta na terenu
organizirana prehrana in prenočišče.

Terenski dodatek, povračilo stroškov za prehrano na
službeni poti in dodatek za ločeno življenje se med seboj
izključujejo.”

20. člen
Naslov 75. člena se spremeni tako, da glasi:
“Pripravniki, učenci vajenci in študenti na praksi”
V prvem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda

besedilo:

“…ter povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni
prejemki.”

Doda se nov tretji odstavek:
“Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in

učno pogodbo.”
V dosedanjem tretjem in četrtem odstavku, ki postane-

ta četrti in peti odstavek se za besedo “…učenci,…” doda
beseda “…vajenci…”.

21. člen
Doda se nov 75.a člen:
“Delavcu – mentorju pripravnika, mentorju praktičnega

pouka in mentorju usposabljanja brezposelnih oseb pri de-
lodajalcu pripada dodatek za mentorstvo. Višino in pogoje
izplačila določi delodajalec.”

22. člen
Doda se nov drugi odstavek 91. člena:
“Razlage organa pomenijo obvezen način uporabe do-

ločb kolektivne pogodbe za delodajalca in delojemalca ter
obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah delavcev
in obveznostih delodajalcev, ki izvirajo iz te pogodbe. Razla-
ge organa pomenijo tudi obvezen način uporabe določb v
podjetniških kolektivnih pogodbah oziroma splošnih aktih,
kadar gre za razlago določb, ki so v podjetniških kolektivnih
pogodbah oziroma splošnih aktih enake kot določbe te ko-
lektivne pogodbe. Organ za razlago sprejema razlage in
priporočila. Razlage stranki kolektivne pogodbe objavita na
enak način, kot je bila objavljena kolektivna pogodba.”

23. člen
V drugem odstavku 94. člena se doda nov stavek:
“Po poteku tega roka se minimumi iz 30. člena uporab-

ljajo neposredno poleg določb podjetniških kolektivnih po-
godb oziroma splošnih aktov.”

24. člen
V prilogi št. 2 – Tipična dela oziroma tipični poklici

(zahtevnostne skupine) se tretji odstavek opisa za I. tarifni
razred nadomesti z:

“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera
se ne zahteva priučevanje in za katera zadostuje nedokon-
čana osnovna šola.”

– drugi odstavek opisa za II. tarifni razred nadomesti z:
“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera

se zahtevajo poleg osnovnošolske izobrazbe še krajši eno-
ali več mesečni tečaji.”

– drugi odstavek opisa za III. tarifni razred nadomesti z:
“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera

se zahteva do 2 leti javno priznanega poklicnega ali strokov-
nega izobraževanja.”

– drugi odstavek opisa za IV. tarifni razred nadomesti z:
“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera

se zahteva najmanj 2 leti in pol javno priznanega poklicnega
ali strokovnega izobraževanja.”

– drugi odstavek opisa za V. tarifni razred nadomesti z:
“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera

se zahtevajo 3 leta javno priznanega poklicnega ali strokov-
nega izobraževanja in mojstrski, delovodski ali poslovodski
izpit ali delovna mesta, za katera se zahteva 4 ali 5 let javno
priznanega strokovnega izobraževanja.”

– drugi odstavek opisa za VI. tarifni razred nadomesti z:
“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera

se zahteva višja (univerzitetna ali ne univerzitetna) strokovna
izobrazba.”
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– drugi odstavek opisa za VII. tarifni razred nadomesti z:
“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera

se zahteva visoka (univerzitetna) strokovna izobrazba.”
– drugi odstavek opisa za VIII. tarifni razred nadome-

sti z:
“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera

se zahteva magisterij, specializacija ali državni izpit po kon-
čanem visokem univerzitetnem izobraževanju.”

V prvem odstavku istega opisa se beseda “zelo” na-
domesti z besedo “najbolj” in črtajo besede “in visoko
zahtevna”.

– drugi odstavek opisa za IX. tarifni razred nadomesti z:
“V ta tarifni razred se uvrščajo delovna mesta, za katera

se zahteva doktorat znanosti.”
V prvem odstavku istega opisa se črtajo besede “vodil-

na dela, visoko” in nadomestijo z besedami “izjemno po-
membna, najbolj”.

Ljubljana, dne 15. januarja 1999.

Podpisniki kolektivne pogodbe:

za Gospodarsko zbornico
Slovenije

Združenje kovinskih materialov
predsednik Upravnega odbora

Črtomir Zadravc l. r.

Združenje za elektroindustrijo
predsednik Upravnega odbora

Rafael Mavri l. r.

Združenje za kovinsko industrijo
predsednik Upravnega odbora

Jože Tišler l. r.

za Združenje delodajalcev
Slovenije

Sekcija kovinskih materialov
predsednik

Ivan Štrlekar l. r.

Sekcija za elektroindustrijo
predsednik

Stane Habjan l. r.

za Sindikate
Sindikat kovinske in

elektroindustrije Slovenije (SKEI)
predsednik

Albert Vodovnik l. r.

Sindikat kovinske, elektro
in metalurške industrije
Neodvisnost (SKEM)

predsednik
Milan Škafar l. r.

Neodvisni sindikati Slovenije
Sindikat kovinske industrije

(NSS-SKI)
predsednik

Vladimir Pajek l. r.

Konfederacija sindikatov 90 –
Sindikat kovinske,

elektroindustrije in elektronike
(KS 90-SKEIE)

Ljubomir Ocvirk l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o regis-
traciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kole-
ktivnih pogodb z datumom 3. 2. 1999 pod zap. št. 5/3 in
št. spisa 121-03-0052/94-008.

699. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
februar 1999

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s
4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) ter zakona o nadomestitvi indek-
sa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih po-
trebščin (Uradni list RS, št. 1/99) Statistični urad Republike
Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1999

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih, februarja 1999 v primerjavi z januarjem
1999 je bil –0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizva-
jalcih od začetka leta do februarja 1999 je bil –0,001.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do februarja
1999 je bil –0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizva-
jalcih februarja 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnje-
ga leta je bil 0,020.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
februarja 1999 v primerjavi z januarjem 1999 je bil 0,004.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do februarja 1999 je bil 0,014.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do februarja 1999 je bil 0,007.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja
1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,056.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebš-
čin od začetka leta do februarja 1999 v primerjavi s pov-
prečjem leta 1998 je bil 0,032.

Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 5. marca 1999.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

LJUBLJANA

700. Odredba o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin

Na podlagi 1. člena zakona o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 2. seji dne 1. 2. 1999 sprejel

O D R E D B O
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem

in določanju najemnin

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to odredbo se določa postopek oddaje poslovnih

prostorov ter način določanja najemnin za poslovne prosto-
re, katerih lastnik ali imetnik pravice uporabe je Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

Določbe odredbe se smiselno uporabljajo tudi za od-
dajanje in določanje najemnin za garaže.

Gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori je v
pristojnosti Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami,
Mestne uprave MOL.

ODDAJA Z JAVNIM RAZPISOM

2. člen
Postopke oddaje poslovnih prostorov vodi komisija, ki

jo imenuje župan(ja).
Poslovni prostori se oddajajo z javnim razpisom.
Javni razpis vsebuje:
1. lokacijo in velikost poslovnega prostora ter višino

najemnine,
2. predvidene dejavnosti,
3. čas, za katerega se poslovni prostor oddaja v najem,
4. rok za zbiranje pisnih ponudb, ki ne sme biti krajši

od osem dni od dneva objave,
5. druge pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslov-

nega prostora,
6. zahtevo o predložitvi dokazil ponudnika:
– strokovna usposobljenost za opravljanje dejavnosti

oziroma izpisek iz sodnega registra ali iz drugega registra,
– program dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem pro-

storu,
– dokazilo o finančnem stanju,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o državljanstvu.
7. način obveščanja o sklepih komisije.
Kadar gre za oddajo ateljeja ali prostora za opravljanje

druge kulturne poklicne dejavnosti, se lahko v javnem razpi-
su poleg dokazil iz prvega odstavka tega člena zahteva tudi
dokazila:

– o mnenju ustrezne strokovne organizacije oziroma
društva,

– o priznanjih, nagradah in uspehih.

Ponudbe prosilcev morajo biti poslane priporočeno po
pošti na naslov, ki je naveden v razpisu z oznako »za javni
razpis«.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog komisija pri odloča-
nju o oddaji poslovnega prostora v najem ne upošteva.

Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v
15 dneh po pisnem sklepu, se šteje, da najemnik odstopa
od svoje ponudbe, razen iz opravičenih razlogov.

Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis za oddajo garaž se lahko objavi na občin-

ski deski in na oglasnih deskah objektov v neposredni bližini
garaž.

3. člen
Po preteku razpisnega roka se prejete vloge komisij-

sko odpre.
Komisija ne upošteva vlog ponudnikov, ki že imajo v

najemu poslovni prostor, vendar kršijo določila najemne
pogodbe.

Prednost pri oddaji v najem garaž v sklopu stanovanj-
ske zgradbe imajo najemniki oziroma lastniki stanovanja in
najemniki oziroma lastniki poslovnega prostora v zgradbi.

4. člen
V primeru, da je na javni razpis za poslovni prostor

prispelo več vlog ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje javnega
razpisa, lahko komisija izmed njih izbere najustreznejšega
ponudnika ali odloči, da se izvede javna licitacija.

Javna licitacija se opravi po postopku določenem s
poslovnikom o postopku oddaje poslovnega prostora na
javni licitaciji, ki ga na predlog komisije sprejme župan(ja) in
je vsem zainteresiranim v času uradnih ur na vpogled pri
oddelku pristojnem za poslovne prostore.

NEPOSREDNA ODDAJA

5. člen
Komisija lahko izjemoma odda poslovni prostor nepo-

sredno, če prosilec predloži dokazila iz 6. točke 2. člena te
odredbe, v naslednjih primerih:

– družinskemu članu najemnika, če se ta upokoji oziro-
ma v primeru njegove bolezni ali smrti, če družinski član
nadaljuje z isto dejavnostjo,

– pravnemu nasledniku, če nadaljuje z opravljanjem
iste dejavnosti,

– zaradi statusne spremembe najemnika v skladu z
veljavno zakonodajo za opravljanje iste dejavnosti,

– zaradi prenove objekta, v katerem je poslovni pro-
stor,

– če se poslovni prostor zaradi funkcionalnosti priključi
k že oddanemu poslovnemu prostoru,

– najemniku, ki mu je bil poslovni prostor oddan za
določen čas, ki je potekel,

– na pisni obrazloženi predlog pristojnega organa Mest-
ne občine Ljubljana,

– če poslovni prostor ni bil oddan kljub dvakratni objavi
javnega razpisa.
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ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA, ZA KATEREGA JE
VLOŽENA ZAHTEVA ZA DENACIONALIZACIJO

6. člen
Poslovni prostori, za katere je vložena zahteva za dena-

cionalizacijo, se oddajajo v najem za določen čas do prav-
nomočnosti odločbe o denacionalizaciji na podlagi pisnega
soglasja upravičenca.

SKLEPANJE IN TRAJANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

7. člen
O oddaji poslovnega prostora v najem odloči komisija s

sklepom. Proti sklepu ni pritožbe.
Sklep o oddaji se vroči na način objavljen v javnem

razpisu.
V 15 dneh po vročitvi sklepa se sklene najemna po-

godba.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene najemne

pogodbe v 15 dneh po dnevu vročitve sklepa, se šteje, da
odstopa od ponudbe.

8. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem za nedoločen ali

določen čas, ki pa ne sme biti daljši od 10 let.
Obstoječa najemna razmerja trajajo največ do upoko-

jitve najemnika.

PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

9. člen
Najemna pogodba preneha s potekom pogodbenega

roka, za katerega je pogodba sklenjena, z odstopom ali
odpovedjo.

Odstop najemnega razmerja s strani najemnika mora
biti podan pisno, v sporazumno dogovorjenem roku ali tri
mesece pred predajo izpraznjenega poslovnega prostora.

Odpoved sprejme komisija s sklepom.
Ob predaji izpraznjenega poslovnega prostora se skle-

ne primopredajni zapisnik.

10. člen
Komisija odloči o odstopu od najemne pogodbe v na-

slednjih primerih:
– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporab-

lja poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali jih uporablja
brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda,

– če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva
meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil,

– če najemnik ne začne uporabljati poslovnega prosto-
ra kot je določeno z javnim razpisom oziroma brez upraviče-
nega razloga preneha uporabljati poslovni prostor za več kot
dva meseca oziroma ga uporablja le občasno,

– če so poslovni prostori potrebni najemodajalcu, je
le-ta dolžan priskrbeti nadomestni poslovni prostor,

– če je prišlo do spremembe namembnosti poslovne
stavbe, v kateri so poslovni prostori, je najemodajalec dol-
žan priskrbeti najemniku nadomestni poslovni prostor,

– ob stečaju, likvidaciji, ukinitvi oziroma prenehanju
pravne osebe,

– če kako drugače krši najemne pogodbe.

DOLOČANJE NAJEMNIN

Najemnine za poslovne prostore

11. člen
Izhodiščne najemnine za SIT/m2 na mesec poslovnega

prostora so za navedene dejavnosti v določenih območjih
naslednje:
Dejavnost Območje A Območje B Območje C Območje D

Gostinstvo 4.000 3.600 2.800 2.400
Trgovina z
neživili 3.000 2.400 2.100 1.800
Trgovina z
živili 2.000 1.600 1.400 1.200
Storitvena 2.500 2.000 1.700 1.500
Pisarniška 2.000 1.600 1.400 1.200
Humanitarne
organizacije
in društva 800 500 500 300
Ateljeji 800 500 500 300
Skladišča 1.000 800 700 600
Garaže 1.000 800 700 600

Za javne zavode, ustanove in društva, katerih dejavnost
ni profitna in je pomembna za MOL, za umetniške ateljeje ter
za rokodelske dejavnosti, ki dajejo pečat staremu mestne-
mu jedru, izda pisno mnenje o pomembnosti najemnikove
dejavnosti pristojni oddelek MOL, ki pokriva dejavnost na-
jemnika in znaša najemnina 40% najemnine za SIT/m2 po-
slovnega prostora za dejavnosti po območjih, ki so navede-
ne v gornji tabeli – razpredelnici. Enak odstotek znižanja
najemnine velja tudi za vse tiste, ki v neposredni bližini
vzgojno-izobraževalnih organizacij (100 m od vhoda) vzame-
jo v najem poslovni prostor z dejavnostjo čajne ali mlečne
restavracije.

Za politične stranke znaša najemnina na osnovi pisne-
ga predloga župana MOL do 50% najemnine poslovnega
prostora za dejavnosti po območjih, ki so navedena v zgornji
razpredelnici.

Ob oddaji se glede na stanje poslovnega prostora lah-
ko zniža najemnina največ za 30% višine najemnine določe-
ne v zgornji razpredelnici.

12. člen
Določeni upravni prostori kot so dvorane, sejne sobe

itd. se lahko občasno kratkoročno oddajo v najem po dne-
vih oziroma po urah.

Prostori se oddajo v najem neposredno na osnovi pi-
sne vloge ali naročilnice prosilca pri pristojnem oddelku
MOL.

13. člen
Območja A, B, C in D za določanje najemnin poslovnih

prostorov so razvidna iz priložene karte.

14. člen
Najemnine se mesečno usklajujejo z indeksom cen

življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
Tako določena višina najemnine ne vsebuje davka, ki

ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

15. člen
V primeru oddaje v najem z javno licitacijo, je najemni-

na izračunana po tej odredbi izklicna cena javne licitacije.
Izklicana najemnina se usklajuje mesečno z indeksom cen
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
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16. člen
Najemnik poslovnega prostora plačuje najemnino za

tekoči mesec, mesečno in sicer v 15 dneh po izstavitvi
računa, razen v primerih, ko je to drugače opredeljeno v
najemni pogodbi.

V primeru zamude plačila, se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati vse
stroške, ki nastanejo pri obratovanju objekta, v katerem je
najeti poslovni prostor.

17. člen
Za določen čas se lahko zniža ali oprosti plačevanje

najemnin v naslednjih primerih:
– nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi bolezni na-

jemnika, ki je daljša od 60 dni, če najemnik sam, kot edini
zaposleni, opravlja dejavnost v poslovnem prostoru,

– za čas adaptacije poslovnega prostora s predhodnim
pisnim soglasjem najemodajalca, v okviru terminskega pla-
na izvajanja del.

18. člen
O znižanju in oprostitvi najemnine odloča komisija.

VLAGANJE V POSLOVNI PROSTOR

19. člen
Najemniku se lahko odda v najem delno urejen poslov-

ni prostor.

20. člen
Najemodajalec in najemnik se pogodbeno dogovorita

o obsegu in obliki potrebnih del za usposobitev poslovnega
prostora. Na podlagi ocene potrebnih vlaganj v poslovni
prostor, ki jo pridobi najemodajalec se ugotovi potrebna
višina investicije za usposobitev poslovnega prostora. Koli-
kor najemnik preseže znesek potrebnih vlaganj se navedeni
višek vloženih sredstev šteje kot nepovratni vložek v breme
najemnika.

21. člen
Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja se na podlagi ce-

nitvenega poročila ugotovi povečana vrednost poslovnega
prostora. Priznana vlaganja najemnika se poravnajo z višino
najemnine za poslovni prostor, kar se pogodbeno določi in
je sestavni del najemne pogodbe.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Najemnine se za dosedanje najemnike uskladijo po tej

odredbi najkasneje v roku 6 mesecev po sprejemu odredbe
in se sklenejo nove pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v
15 dneh po pisnem sklepu, se šteje da je najemnik odstopil
od svoje ponudbe, razen iz opravičenih razlogov.

23. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odlok o

najemninah za poslovne stavbe in poslovne prostore (Uradni
list RS, št. 1/92), pravilnik o pogojih in postopku za prodajo
poslovnih prostorov in drugih napremičnin občanom in prav-
nim osebam (Uradni list RS, št. 40/92), ki sta veljala na
področju Občine Ljubljana-Bežigrad, odlok o oddajanju po-
slovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list

RS, št. 13/92, 45/92, 15/93, 37/93), ki je veljal na po-
dročju Občine Ljubljana Center, odlok o oddajanju poslov-
nih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 54/92), ki je veljal na področju Občine Ljubljana-Moste-
Polje, pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradni
list RS, št. 42/96), pravilnik o oddajanju javnih površin v
najem (Uradni list RS, št. 66/93), odlok o najemninah za
poslovne stavbe in poslovne prostore (Uradni list RS, št.
26/92 in 26/93), ki sta veljala na področju Občine Ljublja-
na Šiška, odlok o namembnosti poslovnih prostorov Občine
Ljubljana-Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 38/78), pravilnik o
določanju najemnin (Uradni list SRS, št. 14/92), ki sta
veljala na področju Občine Ljubljana-Vič-Rudnik, odlok o
namembnosti poslovnih prostorov in poslovnih stavb ob Za-
loški cesti od dolenjske proge do Kajuhove ceste (Uradni
list RS, št. 16/91), odlok o opredelitvi območij glede na
lego poslovnih prostorov in poslovnih stavb v Občini Ljublja-
na-Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 1/89), odlok o določitvi
in namembnosti poslovnih stavb in poslovnih prostorov Ljub-
ljana-Šiška (Uradni list SRS, št. 19/89), odlok o opredelitvi
območij glede na lego poslovnih prostorov in poslovnih
stavb Bežigrad (Uradni list SRS, št. 13/88), odlok o na-
membnosti poslovnih prostorov in poslovnih stavb Vič-Rud-
nik (Uradni list SRS, št. 38/87, 18/88).

Prenehajo veljati tudi kriteriji za oddajo poslovnih pro-
storov v najem, ki jih je sprejel izvršni svet SML na 210. seji
dne 22. 3. 1994 in na 213. seji dne 12. 4. 1994 ter sklep
Mestne občine Ljubljana o povišanju najemnin za poslovne
prostore v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 61/96).

24. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 4401-43/99
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BLED

701.  Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 30/98) in druge alinee četrte-
ga odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 22/95 in 22/97 je Občinski svet občine Bled na 2. seji
dne 20. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
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objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Bled in posto-

pek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Bled so vse javne
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.

(2) Lokalne ceste v Občini Bled se v skladu z merili za
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije: glav-
ne mestne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne
ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Bled na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo krajevne skupnosti in zainteresirane pravne ose-
be (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti ute-
meljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Bled na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Bled na predlog župana.

8. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
lec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če
je vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Bled na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

9. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

10. člen
(upravljalec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Bled.

11. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet občine Bled na predlog župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
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ma po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

12. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojni organ Občine Bled. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 26. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne pora-
be občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve;

– spremljanje prometnih tokov in priprava predlogov
sprememb njihove prometne ureditve na državnih cestah, ki
potekajo skozi Občino Bled;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 24. členom tega odloka);

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

13. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v občinskem proračunu.

(2) Občinski svet občine Bled lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upo-
rabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po ob-
močju s statusom zavarovanega naravnega bogastva in do-
loči prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za
vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

14. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

15. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

16. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom o
javnih cestah, na zahtevo investitorja lastninska pravica na
zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne
pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom
te nepremičnine.

17. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev raz-
laščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

18. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na glavni mestni cesti mora-
jo biti zunaj vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojni organ Občine Bled na predlog javnega prevoznika
in v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo
po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izje-
moma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča
na vozišču glavne mestne ceste. Če ugotovi, da za tako
postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevar-
no, prekliče dovoljenje.
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(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč Obči-
na Bled ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glav-
ne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlaga-
telj pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Bled. Stroš-
ke gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj.
Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske
ceste.

19. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg in sicer tako, da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniš-
ko progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega organa Občine Bled za
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od
elementov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste
se obvezno vključi tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi.

Tehnična dokumentacija mora vsebovati vsa dela, ki jih
je treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen organ Občine Bled.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojni organ Občine Bled mora o gradnji ali re-
konstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma
upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojni organ Občine Bled mora dati investitorju
oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstav-
ka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladi-
tev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

24. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko prido-
bi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

(2) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Bled

(3) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izko-
rišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

(4) Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
30. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je
odgovoren pristojni organ Občine Bled.

26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki jo samostojno, neposredno in obvezno
zagotavlja občina. Ta obsega redno vzdrževanje občinskih
cest in organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Bled.
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(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojni organ Občine Bled po postopku in pod pogoji, ki
so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojni organ
Občine Bled.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami, je pristojna Občina Bled.

29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni organ Občine Bled lahko zaradi zapore
občinske ceste začasno preusmeri promet na državno ce-
sto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojni organ Občine Bled predhodno uskladiti z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojni organ Občine Bled predhodno pridobiti soglasje
lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca
ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste
na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-
met, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je
treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa,
krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podob-
no), lahko pristojni organ Občine Bled s sklepom začasno,
najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali
posamemih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije
vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Pristojni organ Občine Bled mora o ukrepih, ki jih
utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega od-
stavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj
petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signaliza-
cijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma ob-
vestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojni organ Občine
Bled.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 51. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega organa Občine Bled.

(3) Pristojni organ Občine Bled izda soglasje iz prejš-
njega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem
pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in pro-
meta na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prome-
ta ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
14. členom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 8 m
– pri javni poti 6 m
– pri javni poti za kolesarje  3 m
– pri glavni mestni cesti  12 m
– pri zbimi mestni ali krajevni cesti  10 m
– pri mestni ali krajevni cesti  8 m

32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi, plinovodi ter druge podobne naprave,
katerih investitor ni Občina Bled, se morajo napeljevati ozi-
roma postavljati v območju občinske ceste in njenega varo-
valnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglas-
jem pristojnega organa Občine Bled.

(2) Pristojni organ Občine Bled lahko zahteva od uprav-
ljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ce-
ste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
krije njihov upravljalec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
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(3) Pristojni organ Občine Bled lahko odkloni izdajo
soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej bistveno oteževali
njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo
te ceste.

33. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
organa Občine Bled.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem
teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljalec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega organa Občine Bled. V so-
glasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

35. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojni organ Občine Bled v
15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnimi v Občini Bled uskla-
diti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

36. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 15. člena
tega odloka in površine, ki jih za te namene pristojni organ
Občine Bled določi ob obstoječih občinskih cestah, lahko
pristojni organ Občine Bled odda v najem najugodnejšemu
ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojnega organa Občine
Bled.

38. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
organa Občine Bled. S soglasjem se določijo tehnični in
drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova
opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojni organ Občine Bled zaradi ugo-
tovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji,
določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

(6) Kolikor na kmetijsko zemljišče ni drugega dostopa,
lahko lastnik pri obdelavi in spravilu pridelkov uporablja di-
rekten pristop na javno občinsko cesto.

39. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojni organ Občine Bled z odločbo zahteva njego-
vo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preuredi-
tve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni na-
slednik.
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40. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojni organ Občine Bled lahko pristojnemu uprav-

nemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž
občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi
njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra,
snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v
skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Občina Bled krije del stroškov za pogozditev goljav
ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen,
ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

42. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega organa
Občine Bled.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.

43. člen
(izkoriščanje kamenin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Bled.

44. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega organa
Občine Bled. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki
jih določa soglasje.

45. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršnekoli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
kako drugače onesnaževati cesto;

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

15. orati v širini 1 m od ceste, vzporedno z njo;
16. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s

coklami;
17. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-

mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora;

18. poškodovati javno razsvetljavo;
19. poškodovati ali odstraniti neprometno signalizacijo.

46. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

47. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.
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(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto ali pločnik
vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov
ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in
tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

(4) Lastniki obcestnega drevja in grmovja morajo skr-
beti, da je svetlobni profil cestnega telesa prost.

2. Ukrepi za varstvo prometa

48. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
49. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za
daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste, razen glavne mestne ceste, se lahko izjemoma izda
tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge
javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojni organ Občine Bled. O izdanih dovolje-
njih pristojni organ Občine Bled obvesti policijo, občinskega
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občin-
skih cest. Dovoljenju mora biti priložen od pristojnega orga-
na Občine Bled potrjen opis začasne prometne ureditve v
času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega organa Občine Bled potrjena prometno tehnična do-
kumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

50. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (po-
lje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni organ
Občine Bled v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojnega organa Občine Bled iz
31. člena tega odloka.

51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
Občinski svet občine Bled na predlog župana, razen v pri-
merih iz 30. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister za promet, minister za notranje zadeve in
minister za okolje in prostor.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pristojni
organ Občine Bled s sklepom. Občina Bled ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrže-
vanje in odstranitev.

(3) Župan lahko odredi tudi dodatne ukrepe v zvezi s
prometno signalizacijo in ureditvijo varnega prometa na ob-
činskih cestah.

52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni or-
gan Občine Bled lahko izda soglasje za njihovo postavitev
znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za
udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna sig-
nalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanja in odstranitve.
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(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojni organ
Občine Bled. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo
biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na
njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in
naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Bled. Transparenti morajo biti izobeše-
ni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 37. in 38. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti so-
glasje pristojnega organa Občine Bled.

54. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojni organ Občine Bled, ter
zoper sklep iz drugega odstavka 51. člena tega odloka je
dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

55. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor.

56. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost pro-
meta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovome osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, pristojni organ Občine Bled in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE

58. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
31. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
32. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (34. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega organa Občine Bled (37. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnič-
nimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(42. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (43. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (44. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti
(45. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 46. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 46. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto ali pločnik vsuje sneg ali ne
odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost
udeležencev v prometu (tretji odstavek 47. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
48. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi del-
ne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
vitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 49. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 49. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis ali drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (52. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 55.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

59. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnje člena.

60. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občin-
skih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 55.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti Občine Bled ali če ji ne da na razpolago potrebnih
podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 55.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovoma ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 55.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba v Občini Bled, če pred
začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne ob-
vesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medseboj-
ne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
(večletni plan)

Občina Bled najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega
odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občin-
skih cest iz prvega odstavka 11. člena tega odloka.
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63. člen
(inšpekcijski nadzor)

Dokler ne bodo organizirane inšpekcijske službe na
občinski ravni, njene naloge izvaja pristojna republiška inš-
pekcija.

64. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnemu
organu Občine Bled najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz
40. člena tega odloka.

65. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) in 86. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/97), ter 3. člena odloka o neprometnih znakih v
Občini Bled (Uradni list RS, št. 39/98), se morajo prilagoditi
določbam 51. in 52. člena tega odloka ter določbam nove-
ga predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega
predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovolje-
nja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Urad-
ni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87 in 86. člena zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), ter 3. člena
odloka o neprometnih znakih v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 39/98) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določeni-
mi v dovoljenju, se odstranijo.

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom o javnih cestah.

68. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na ob-
močju Občine Bled odlok o prometni ureditvi naselij v Obči-
ni Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske št. 24/83, 13/84,
10/86, 6/88, 23/88)

69. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01505-1/99
Bled, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

702. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Bled

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 4. in 5. člena odloka o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/99) in druge alinee
četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 22/95 in Uradni list RS, št. 22/97) je Občinski svet
občine Bled na 2. seji dne 20. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih

poti v Občini Bled

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Bled in naselju Ribno z uvede-

nim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkate-
gorije:

– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG) v
mestu Bled;

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v mestu Bled in naseljih v Občini Bled;

– na mestne ceste in krajevne ceste (s krajšo oznako
LK) v mestu Bled in naseljih v Občini Bled.

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s krajšo oznako KJ).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Bled in cesti med naselji

Občine Bled in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Bled in v naseljih z uvedenim uličnim

sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Bled in med

naselji v Občini Bled in naselji v sosednjih občinah so:
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Preostala
Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste

Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

1. 012010 209 Koritno-Ribno 012020 2.233 mp
2. 012020 209 Bled-Ribno-Bodešče-Lancovo 635 4.539 mp 1. 517
3. 012030 209 Bled-Koritno-Bodešče 012020 2.966 mp
4. 012040 209 Bled-Dindol-Ribno 012020 1.920 mp
5. 012050 209 Mlino-Selo-Ribno 012020 2.422 mp
6. 012060 012070 Rečica-Poljšica-Zg. Gorje 905 2.557 mp
7. 012070 209 Garaže-Zaka-Rečica 634 3.460 mp
8. 012080 209 Boh. Bela-Obrne 209 4.238 mp
9. 012090 209 Kupljenik Kupljenik 9 2.791 mp
10. 012100 012180 Gmajna-Podhom-Fortuna 634 2. 993 mp
11. 012110 013130 Rečiška cesta-Sp. Gorje 634 864 mp
12. 012120 634 Sp. Gorje-center 905 648 mp
13. 012130 905 Krnica-Zatrata 012060 1.264 mp
14. 012140 907 Pokljuška soteska križišče sot. 1.462 mp
15. 012150 012100 Podhom-Vintgar parkirišče 522 mp
17. 012170 907 Kovinarska koča-Krma pl. dom 2.965 mp
18. 012180 634 Bled-Piškovca most 2.818 mp 3.333
19. 012190 907 Krnica-Zg. Laze-Poljane 634 3.815 mp
20. 012200 905 Zg. Gorje-Fortuna 634 926 mp

skupaj 51.354

5. člen
Lokalne ceste v mestu Bled in naseljih v Občini Bled z

uvedenim uličnim sistemom, so razvrščene v podkategorijo
kot sledi:

– glavne ceste (LG)
(te kategorije cest v Občini Bled ni)
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

Preostala
Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste

Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

1. 013010 209 Finžgarjeva-Dobe-Kajuhova 209 1.190 mp
2. 013020 012020 Rečica-Mala Zaka-Velika Zaka 012020 1.456 mp
3. 013030 634 Trubarjeva-Mladinska 013070 321 mp
4. 013040 634 Mladinska cesta 013030 412 mp
5. 013050 634 Riklijeva cesta cerkev 273 mp
6. 013060 634 Triglavska cesta 012070 580 mp
7. 013070 012180 Zasip-Podhom 012100 1.509 mp
8. 013080 209 Seliška cesta 634 1.276 mp

skupaj 7.077

– mestne in krajevne ceste (LK)
Preostala

Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste
Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

1. 013510 209 Lisice naselje 337 mp
2. 013520 209 209 C. svobode-Mala Zaka 013050 2.589 mp
3. 013530 634 Grajska-Bledec-C. svobode 01304 595 mp
4. 013540 634 Blejski grad grad 618 mp
5. 013550 634 Koroška cesta 634 653 mp
6. 013560 634 Razgledna cesta-634 012060 732 mp
7. 013570 013140 Zasip-Sv. Katarina 013140 3.383 mp
8. 013580 012020 Ribno-Izletniška hotel 781 mp

skupaj 9.688
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6. člen
Javne poti (JP) v mestu Bled so:

Preostala
Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste

Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

1. 512010 012070 Aljaževa cesta naselje 570 mp
2. 512020 012010 Alpska cesta 012020 581 mp
3. 512030 012040 Cankarjeva cesta naselje 228 mp
4. 512040 209 Cankarjeva cesta 012040 94 mp
5. 512050 209 Cesta gorenjskega odreda 512500 1.166 mp
6. 512060 013520 Cesta svobode 512430 162 mp
7. 512070 012040 Cesta v Megre naselje 345 mp
8. 512080 012100 Cesta v Vintgar naselje 133 mp
9. 512090 013070 Črtomirova ulica 013010 784 mp
10. 512100 013010 Finžgarjeva cesta naselje 547 mp
11. 512110 209 Gozdarska ulica naselje 356 mp
12. 512120 013010 Gradnikova cesta naselje 303 mp
13. 512130 013540 Grajska cesta naselje 184 mp
14. 512140 013040 Zdravstveni dom Bled 634 197 mp
15. 512150 634 Grič 013080 365 mp
16. 512160 512510 Hrastova ulica naselje 268 mp
17. 512170 012070 Jamova ulica 512550 473 mp
18. 512180 012020 Jarška cesta naselje 193 mp
19. 512190 012040 Jelovška cesta naselje 609 mp
20. 512200 012180 Jermanka 512510 342 mp
21. 512210 013010 Kajuhova cesta naselje 343 mp
22. 512220 013050 stopnišče pri cerkvi 013520 94 mp
23. 512230 012070 Kolodvorska cesta naselje 134 mp
24. 512240 012030 Koritenska cesta 012030 464 mp
25. 512250 013550 Koroška cesta (KZK) 012100 738 mp
26. 512260 209 Parkhotel naselje 190 mp
27. 512270 013010 Kumerdejeva ulica naselje 331 mp
28. 512280 012020 Levstikova ulica 012040 985 mp
29. 512290 209 Ljubljanska c.-parkirišče-Krim 512450 208 mp
30. 512300 013040 Mladinska cesta naselje 383 mp
31. 512310 012050 Mlinska cesta naselje 127 mp
32. 512320 512510 Na jasi naselje 256 mp
33. 512330 512070 Na plani naselje 284 mp
34. 512340 013080 Na rebri naselje 143 mp
35. 512350 012030 Naselje j. Bernarda naselje 226 mp
36. 512360 012180 Partizanska cesta naselje 443 mp
37. 512370 012040 Planinska cesta 512580 190 mp
38. 512380 012050 Pod Kozarco naselje 186 mp
39. 512390 013050 Pod skalo 013520 225 mp
40. 512400 512630 Pod Stražo naselje 967 mp
41. 512410 012180 Poljska pot 512520 282 mp
42. 512420 012180 Prečna ulica 512510 105 mp
43. 512430 634 Prešernova cesta 013520 743 mp
44. 512440 012050 Prežihova cesta naselje 493 mp
45. 512450 512010 Prisojna ulica naselje 109 mp
46. 512460 012060 Razgledna cesta naselje 1.137 mp
47. 512470 013050 Riklijeva cesta 013530 101 mp
48. 512480 012040 Rožna ulica 012040 311 mp
49. 512490 634 Rečiška cesta naselje 737 mp
50. 512500 209 Savska cesta naselje 912 mp
51. 512510 150060 Sebenjska cesta naselje 730 mp
52. 512520 013080 Seliška cesta naselje 1.081 mp
53. 512530 012040 Selska cesta 012050 1.261 mp
54. 512540 512530 Taleška ulica 512190 197 mp
55. 512550 013060 Triglavska cesta 512170 477 mp
56. 512560 013010 Ulica Matije Čopa naselje 110 mp
57. 512570 012070 Valvazorjeva ulica naselje 413 mp
58. 512580 209 Zagoriška cesta 012040 423 mp
59. 512590 013020 Za gradom 013020 811 mp
60. 512600 512340 Za Pecovco naselje 249 mp
61. 512610 013010 Za potokom naselje 338 mp
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Preostala
Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste

Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

62. 512620 012060 Za žago naselje 93 mp
63. 512630 012040 Žaleška cesta 209 733 mp
64. 512640 013020 Župančičeva cesta naselje 199 mp
65. 512650 012070 železniška postaja-hangar 013020 237 mp

skupaj

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Ribno:
Preostala

Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste
Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

1. 512660 013580 Selska ulica naselje 142 mp
2. 512670 012020 Savska cesta (do Bodeškega m) 012020 2.718 mp
3. 512680 512670 V dobje 012020 553 mp
4. 512690 512670 Partizanska ulica 512670 194 mp
5. 512700 013580 Šolska ulica 512690 313 mp
6. 512710 013580 Gorenjska ulica 512670 701 mp
7. 512720 512670 Ulica I. grupe odredov naselje 161 mp
8. 512730 512670 Za pižem 512670 143 mp
9. 512740 512690 Pungart naselje 74 mp
10. 512750 013580 Triglavska ulica 512710 216 mp
11. 512760 512670 Koritenska ulica 012020 145 mp

skupaj

Zasip:
Preostala

Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste
Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

1. 512770 013070 Dobje 013070 443 mp
2. 512780 013070 Polje 013070 367 mp
3. 512790 013570 Ledina naselje 357 mp
4. 512800 150060 Muže 013570 935 mp
5. 512810 013570 Stagne 013570 701 mp
6. 512820 013570 Rebr 013150 323 mp
7. 512830 013070 Dolina 013070 358 mp
8. 512840 013070 Sebenje 512510 1.971 mp
9. 512850 013070 Pod hribom 013070 308 mp

skupaj

Zg. Gorje, Sp. Gorje, Zasip, Koritno, Bodešče, Ribno, Selo pri Bledu in Boh. Bela:
Preostala

Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste
Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

1. 512860 907 Sr. Radovna naselje 267 mp
2. 512870 905 Zatrnik naselje 269 mp
3. 512880 012190 Perniki naselje 2.960 mp
4. 512890 012190 Sp. Laze (pri Pavovcu) naselje 847 mp
6. 512910 012190 Zg. Laze naselje 1.131 mp
7. 512920 634 Poljane naselje 109 mp
8. 512930 907 Krnica naselje 1.131 mp
9. 512940 905 Grabče 012190 892 mp
10. 512950 905 Zg. Gorje naselje 5.020 mp
11. 512960 634 Fortuna naselje 1.161 mp
12. 512970 012120 Sp. Gorje naselje 1.113 mp
13. 512980 012060 Poljšica 012060 742 mp
14. 512990 012100 Podhom naselje 3.134 mp
15. 513010 012100 Podhom-Sp. Gorje 513020 407 mp
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Preostala
Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste

Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

16. 513020 634 Gabrce (Podhom-Sp. Gorje) 012100 785 mp
17. 513030 012080 Boh. Bela-Sp. vas naselje 4.587 mp
18. 513040 012080 Boh. Bela-Zg. vas naselje 427 mp
19. 513050 209 Obrne naselje 90 mp
20. 513060 012090 Kupljenik 012090 1.441 mp
21. 513070 012030 Koritno naselje 1.859 mp
22. 513080 012030 kolovoz Koritno-Ribenska c. 012020 904 mp
23. 513090 012030 Bodešče 012020 1.708 mp
24. 513100 012050 Selo pri Bledu naselje 1.305 mp
25. 849470 849290 Kolnica-Goška ravan naselje 3.144 mp
26. 513110 012170 pot Zasipska planina naselje 2.238 mp
28. 513130 012150 pot Vintgar-Blejska dobrava 1.040 mp
29. 513140 012140 Stara Pokljuka naselje 1.528 mp
31. 513160 012130 Zatrata naselje 549 mp
32. 513170 634 Zg. Graben 634 1.010 mp
33. 513180 012100 Sp. Graben 634 1.171 mp
34. 513190 012100 Podhom-Rečica 634 895 mp
35. 513200 012100 Sebenje-Rečica 013550 891 mp
36. 513210 013520 pot ob Blejskem jezeru 013520 7.044 mp
37. 513220 512010 Rečica-Rčitno naselje 3.827 mp
40. 513250 513030 Boh. Bela-Laznik naselje 976 mp
41. 513260 513100 Selo-Ribno (desni breg) 512670 1.734 mp
42. 513270 513100 pot Selo-Ribno (levi breg) 512670 2.091 mp
43. 513280 513100 pot Selo-Kupljenik 513060 1.648 mp
44. 513290 512690 pot Jermanka-Dobe 512120 2.560 mp
46. 513310 150060 pot Jermanka-Dobravca 513290 791 mp
47. 513320 513300 pot Muže-Dobe 513290 1.412 mp
48. 513330 512660 pot Dindol-Jarše 513080 1.174 mp
49. 513340 512070 Dindol-Mlino 512310 1.001 mp
51. 513360 512520 pot Sp. Seliše-Jermanka 513300 471 mp
53. 513380 209 Čistilna naprava Lisice čn 243 mp
56. 513410 513400 pot Mlino-Selo 513100 1.843 mp
58. 513430 013080 pot Seliška cesta-Dobe 512210 734 mp
61. 513460 013520 pot na Pristavo 013540 482 mp
64. 513490 209 pot v Lisicah 012010 727 mp
65. 513500 012018 HE Zasip HE 264 mp

skupaj 131.648

8. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:

Preostala
Št. ceste Začetek Konec Dolžina dolžina ceste

Zap. ali ceste ali ceste ali ceste v Namen v sosednji
št. odseka odseka Potek ceste odseka občini (m) uporabe občini (m)

1. 951210 512490 ob 634 na Rečici 012070 220 kp, peš,
2. 951220 634 ob Kolodvorski 512590 300 kp, peš,
3. 951230 012060 ob Kolodvorski 512640 300 kp, peš,

skupaj

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republi-
ke Slovenije za ceste št. 347-05.44/98-03 z dne
11. 9. 1998.
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10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

prometni ureditvi naselij v Občini Radovljica (Uradni vestnik
Gorenjske št. 24/83; 13/84; 10/86; 6/88; 23/88).

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01505-1/99
Bled, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

703. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list RS, št.10/98), 3. in 25. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/82, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97 in 73/98) ter pete in šeste alinee
2. točke pod c 14. člena in druge alinee četrtega odstavka
20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95 in
22/97) je Občinski svet občine Bled je na 2. seji dne 20. 1.
1999 sprejel

O D L O K
o varnosti v cestnem prometu v naseljih

Vsebina odloka

1. člen
S tem odlokom se urejajo pravila in posebna pravila

javnega cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: cestni
promet) v naseljih v Občini Bled ter določa postopek posta-
vitve naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno par-
kirano vozilo ter pogoje in način za odvoz nepravilno parkira-
nih in zapuščenih vozil.

Pomen izrazov

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,

kot ga določata zakon o varnosti cestnega prometa in zakon
o javnih cestah.

Pooblastila župana

3. člen
Župan zaradi nemotenega in varnega prometa na ob-

činskih cestah v naseljih:
1. predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potreb-

no upoštevati pri delih na cesti v naseljih;
2. uredi način gonjenja in vodenja živine;
3. določi postopek in pogoje odvoza nepravilno parki-

ranih in zapuščenih vozil in postopek in pogoje namestitve in
odstranitve naprave iz drugega odstavka 15. člena tega
odloka, s katero se lastniku ali vozniku prepreči uporaba
nepravilno parkiranega vozila do plačila stroškov;

4. določi prednostne in stranske ceste;
5. določi enosmerne ceste;

6. uredi promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z
motorjem in vprežnimi vozili;

7. ukrepa v drugih zadevah lokalnega pomena.

Pooblastila Občine Bled

4. člen
Občina Bled:
1. odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za

pešce na nevarnih mestih;
2. odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost

otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravs-
tvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih obmo-
čij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu;

3. odredi odstranitev uničene, poškodovane, izrablje-
ne ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter po-
stavitev nove signalizacije;

4. odredi izvedbo drugih tehničnih ukrepov za zagoto-
vitev nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah v
naseljih.

Omejitev tovornega prometa

5. člen
(1) Dostavni promet ni dovoljen na C. Svobode od

križišča s Prešernovo c. do križišča z Ljubljansko c., na
Kidričevi c. od križišča s c. Svobode mimo Riklijevega parka
do odcepa ceste proti diagnostičnem centru, na Grajski
cesti od križišča s c. Svobode pri avtobusnem postajališču
proti Riklijevi cesti do cerkve. Dostavni promet v ožjem
območju naselja Bleda je dovoljen promet s tovornimi vozili
do 5 T, v času od 6. do 10. ure

(2) Za ožje območje naselja se šteje C. Svobode od
križišča s Prešernovo c. do križišča z Ljubljansko c., Kidri-
čeva c. od križišča s c. Svobode mimo Riklijevega parka do
odcepa ceste proti diagnostičnem centru, Grajska cesta od
križišča s c. Svobode pri avtobusnem postajališču proti Ri-
klijevi cesti do cerkve.

(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbama tega
člena.

(4) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo 5.000 tolarjev.

Območja za pešce in območja umirjenega prometa

6. člen
Območja za pešce in območja umirjenega prometa ter

prometno ureditev, ki velja na teh področjih, določa pose-
ben odlok.

Omejitve vožnje kandidatov za voznike

7. člen
(1) Poučevanje praktične vožnje kandidatov za voznike

po ožjem območju naselja Bleda iz 5. člena ob delavnih
dneh od ponedeljka do petka ni dovoljeno v času od 6. do
10. ure in od 14. do 16. ure. V času turistične sezone od
1. 5. do 30. 9. pa poučevanje praktične vožnje kandidatov
za voznike ni dovoljeno.

(2) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo 5.000 tolarjev.
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Omejitev hitrosti

8. člen
Omejitev hitrosti v posameznih naseljih, ulicah ali ob-

močjih pod splošno določeno omejitev določi na predlog
upravljalca javnih cest oziroma pristojne krajevne skupnosti,
Občina Bled.

Varnost pešcev

9. člen
(1) Zaradi varnosti pešcev ni dovoljena vožnja s kolesi,

kolesi s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem in motor-
nim kolesom in drugim vozilom po sprehajalnih stezah, otroš-
kih in športnih igriščih, zelenicah, parkih in drugih površi-
nah, ki so namenjena izključno pešcem.

(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

(3) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo 5.000 tolarjev.

Vrste javnih parkirnih prostorov

10. člen
Javni parkirni prostori v naseljih so splošni in posebni.

Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na javnih
površinah, razen posebnih parkirnih prostorov.

11. člen
(1) Splošni parkirni prostori so vsi parkirni prostori na

javnih površinah.
1. Voznik na parkirni prostor lahko parkira samo tisto

vrsto vozila, za katero je parkirni prostor določen.
2. Če je parkiranje na splošnih parkirnih prostorih s

prometnim znakom omejeno na določen čas, mora voznik
označiti čas prihoda s parkirnim listkom iz parkirne ure, ki
stoji na parkirnem prostoru, če pa take parkirne ure ni, pa z
na vidnem mestu nameščeno parkirno uro v vozilu.

(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1. in 2. točko prvega
odstavka tega člena.

12. člen
(1) Posebni parkirni prostori so:
1. varovani parkirni prostori, na katerih je parkiranje ob

plačilu parkirnine urejeno tako, da je zagotovljeno varovanje
parkiranih vozil;

2. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb
ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti;

3. rezervirani parkirni prostori za potrebe avtošol;
4. postajališča avto taksi vozil;
5. drugi posebni parkirni prostori.
Posebni parkirni prostori morajo biti označeni s pro-

metnim znakom in označbo na vozišču. Prometni znak mora
vsebovati poleg označbe za vrsto vozil, še čas dovoljenega
parkiranja in druga obvestila. Na posebnih parkirnih prosto-
rih lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirni prostori
namenjeni in za čas, ki je za to določen. Voznik mora imeti
na vidnem mestu v vozilu nameščeno parkirno uro.

(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-

nik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo 5.000 tolarjev.

13. člen
(1) Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo

na za to določenih in označenih parkiriščih.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju z določbama tega člena, odgovorna
oseba pa z denarno kaznijo 5.000 tolarjev.

14. člen
(1) Poleg v zakonu naštetih primerov je prepovedano

parkiranje tudi:
1. pred mesti, kjer so nameščeni hidranti,
2. v pasaži, pred vhodom za vozila v stavbe, garaže ali

dvorišča,
3. na delih javne parkirne površine med vrisanimi par-

kirnimi boksi tako, da onemogočijo izvoz že parkiranemu
vozilu oziroma uvoz vozila na vrisan parkirni prostor,

4. v parkih in na zelenicah,
5. pred in na prostoru, določenem za odlaganje posod

za odpadke (sanitarni otoki),
6. po bankinah,
7. na vozišču ceste v naseljih.
(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6. in
7. točko prvega odstavka tega člena.

Odvoz nepravilno parkiranih vozil, in postavitev
naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno

parkirano vozilo

15. člen
(1) Za vozilo, ki je nepravilno parkirano, občinski redar

odredi postavitev naprave, s katero se lastniku ali vozniku
prepreči uporaba vozila do plačila stroškov priklenitve.

(2) Na vozilo, ki je parkirano tako, da ogroža druge
udeležence v cestnem prometu, ni dovoljeno postaviti na-
prave iz prvega odstavka tega člena. Občinski redar odredi
odvoz parkiranega vozila z vozilom (pajek). Odvoz se opravi
na stroške lastnika.

(3) Odvoz se lahko odredi tudi za:
1. izločeno vozilo, za katero obstaja nevarnost, da se

pomanjkljivost ne bo odpravila v roku iz prvega odstavka
219. člena zakona o varnosti cestnega prometa,

2. vozilo, na katerem je bila po odredbi občinskega
redarja nameščena naprava iz prvega odstavka tega člena,
pa voznik oziroma lastnik ni poskrbel za odstranitev vozila v
roku, ki ga določi župan s pravilnikom.

(4) Župan sprejme pravilnik o namestitvi posebne na-
prave za preprečitev odvoza nepravilno parkiranega vozila in
odvoza vozil z vozilom (pajek).

Zapuščena vozila

16. člen
(1) Na splošnih in posebnih parkirnih prostorih in dru-

gih javnih površinah (parki, zelenice…) je prepovedano puš-
čati zapuščena vozila, poškodovana in dotrajana vozila, po-
čitniške prikolice in ostala priklopna vozila, ter zasesti te
površine z drugimi predmeti. Odvoz se opravi na stroške
lastnika.

(2) Župan določi postopek odvoza, hrambe in prodaje
vozil s pravilnikom.
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(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek lastnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.

(4) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.

Drugi varnostni ukrepi

17. člen
Občina Bled odredi, da se na nevarnih krajih, kjer so

ogroženi udeleženci v cestnem prometu, postavijo zaščitne
(varnostne) ograje. Varnostne ograje postavlja in vzdržuje
upravljalec javnih cest.

18. člen
(1) Gradbišča ob javnih cestah je potrebno urediti tako,

da bo ob dežju onemogočeno odnašanje gradbenega in
drugega materiala na javno cesto. Pri vključevanju vozil iz
gradbišča ali druge neutrjene površine na javno cesto je
potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in
počistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del, pre-
voznik oziroma voznik ne opravi sam, stori to takoj na njego-
ve stroške upravljalec javnih cest.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.

19. člen
(1) Prepovedano je pranje vozil in drugih predmetov na

javni cesti. Prav tako je prepovedano pranje izven javnih
cest, če voda pri pranju odteka po javni cesti.

(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstav-
kom tega člena.

(3) Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posamez-
nik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 10.000 tolarjev.

Izvajanje zakonskih pooblastil in nadzor

20. člen
1. Pri izvajanju pooblastil iz 17. člena zakona o varnosti

v cestnem prometu občinski redarji, občinski inšpektor izre-
kajo ukrepe predvidene po zakonu, tem odloku in drugih
odlokih.

2. Občinski redarji in občinski inšpektor na kraju sa-
mem lahko izterjajo denarno kazen.

3. Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbra-
ne denarne kazni, prihodek občinskega proračuna.

Prehodne in končne določbe

21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati

določila odloka o prometnem režimu in obalnem redu na
območju Bleda, ki so v nasprotju s tem odlokom. Na ob-
močju Občine Bled preneha veljati odlok o prometni ureditvi
naselij v Občini Radovljica (Uradni vest. Gor. št. 24/83,
13/84, 10/86, 23/88).

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01505-2/99
Bled, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

704. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi komisij in drugih delovnih teles
Občinskega sveta občine Bled

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94
- odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95
- obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter druge alinee četrtega
odstavka 20. in 32. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 22/95 in 22/97) je Občinski svet občine Bled na
2. seji dne 20. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi komisij in drugih delovnih teles
Občinskega sveta občine Bled

1. člen
V 2. členu se črta besedilo 4. in 5. alinee in se nado-

mesti z novo alineo, ki se glasi:
– odbor za gospodarske dejavnosti.

2. člen
Besedilo 1., 2. in četrtega odstavka 3. člena se spre-

meni tako, da se glasi:
Delovno telo ima predsednika, podpredsednika in pet

članov, statutarnopravna komisija pa ima tri člane.
Predsednika, podpredsednika in člane komisij in od-

borov imenuje občinski svet na predlog komisije za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja izmed občinskih svetni-
kov, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ tri
člane. V statutarnopravno komisijo so imenovani samo ob-
činski svetniki. Zunanje člane imenuje občinski svet izmed
drugih strokovnjakov in poznavalcev področja dela, za kate-
rega je delovno telo ustanovljeno.

Tajnika delovnega telesa imenuje župan izmed delav-
cev občinske uprave.

3. člen
Črta se 5. alinea 4. člena.

4. člen
Besedilo 7. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
Komisija in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovni-
kom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in
predloge.

Komisija in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
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jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v
zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občin-
ski svet na predlog župana.

5. člen
Črta se besedilo 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in

15. člena.

6. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu RS.

Št. 01503-1/99
Bled, dne 20. januarja 1999.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BLOKE

705. Odlok o organizaciji občinske uprave Občine
Bloke

V skladu s 49. členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98) je Občinski svet občine Bloke na 2. redni
seji dne 28. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o organizaciji občinske uprave Občine Bloke

l. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V tem odloku se ureja organizacija, pristojnosti in de-

lovno področje občinske uprave Občine Bloke (v nadaljeva-
nju: občinska uprava).

2. člen
Območje pristojnosti občinske uprave obsega območ-

je Občine Bloke.

3. člen
V okviru občinske uprave se izvršuje pravice in dolžno-

sti občine, ki jih ima občina v skladu z zakonodajo.

4. člen
Občinska uprava je samostojna pri opravljanju svojih

nalog in je za svoje delo odgovorna županu oziroma občin-
skemu svetu glede izvrševanja odločitev, ki jih sprejme ob-
činski svet.

5. člen
Občinska uprava lahko opravlja določene strokovne

naloge za občinske sklade, upravno enoto ter druge pogod-
bene partnerje na podlagi pogodb, ki jih sklene župan ali po
njegovem pooblastilu tajnik občine.

Posamezna dela iz pristojnosti občinske uprave se lah-
ko s pogodbo prenesejo na druge strokovno usposobljene

izvajalce. O prenosu odloča župan oziroma po njegovem
pooblastilu tajnik občine.

6. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske

uprave pa neposredno vodi tajnik občine.
Pri izvajanju zakona o splošnem upravnem postopku je

tajnik občine organ odločanja na prvi stopnji.

7. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske upra-

ve obvešča javnost tajnik občine.

8. člen
Delavci zaposleni v občinski upravi morajo varovati taj-

nost podatkov, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni
kot osebna, državna ali uradna tajnost.

ll. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

9. člen
Občinska uprava je organizirana enovito in opravlja

strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administra-
tivne naloge na področju:

– splošnih zadev,
– družbenih dejavnosti,
– financ,
– gospodarstva, urejanja prostora in komunalne infra-

strukture.

10. člen
Občinsko upravo vodi tajnik občine, ki ga imenuje in

razrešuje župan občine.

11. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi

odloča tajnik občine, na drugi stopnji pa disciplinska komisi-
ja, ki jo imenuje župan občine.

lll. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE

12. člen
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področ-

jih:
– naloge, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje

občinske uprave,
– priprava osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov

s področja dela občinske uprave,
– urejanje premoženjskopravnih zadev,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– nudenje strokovne pomoči občanom, podjetjem in

drugim organizacijam in skupnostim pri uveljavljanju njihovih
pravic in obveznosti v upravnem postopku,

– priprava pogodb o odtujitvi premičnin in nepremič-
nin, aktov o koncesijah in drugih razmerjih,

– organiziranje reševanja za primer elementarnih in dru-
gih nesreč,

– volilnih opravil in referendumskih opravil,
– načrtovanje razvoja posamezne dejavnosti,
– materialna skrb za javne zavode, katerih ustanovitelj

ali soustanovitelj je občina,
– upravne, strokovne in razvojne naloge za vsa po-

dročja družbenih dejavnosti,



Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / 12. 3. 1999 / Stran 1375

– razpolaganje s sredstvi, ki so namenjeni posamezni
dejavnosti,

– določa pogoje za gradnjo objektov,
– določa pogoje za oddajo ali najem objektov v občin-

ski lasti,
– vodenje upravnega postopka na vseh področjih dela,
– izvajanje promocijskih aktivnosti,
– izvaja programe javnih del,
– uresničuje ustanoviteljske pravice nad javnimi za-

vodi,
– pripravljanje gradiv za obravnavo na organih občine,
– priprava planski dokumentov občine,
– izvaja dolžnosti v sprejemni pisarni, arhivira in vodi

ekonomat,
– vodi razne evidence,
– nudi tehnično pomoč organom občine,
– spremlja predpise iz vseh področji dela občine,
– pripravlja in izvaja proračun,
– izvaja druge oblike finančnega poslovanja,
– gospodarjenje s premoženjem občine,
– pospešuje gospodarski razvoj občine,
– določa pogoje za subvencije na raznih področjih

dela,
– pospešuje razvoj turizma in obrti,
– planiranje in vodenje investicij na vseh področjih dela

občine,
– opravlja nadzor nad investicijami,
– zagotavlja opravljanje javnih služb in njihovo organi-

zacijo, pristojnosti, položaj in druga vprašanja ureja s poseb-
nimi odloki,

– upravlja delovanje lokalnih javnih služb.

13. člen
V okviru občinske uprave se lahko organizira občinska

redarska služba, ki se ustanovi s posebnim odlokom s kate-
rim se določijo pristojnosti in naloge te službe.

14. člen
Za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov se lahko v okviru občinske uprave
ustanovi občinska inšpekcija.

V okviru občinske inšpekcije delujejo občinski inšpek-
torji, ki so delavci s posebnimi pooblastili in morajo izpolnje-
vati pogoje predpisane v zakonu o upravi. Pooblastila, dolž-
nosti in odgovornosti občinskih inšpektorjev so enaka kot jih
imajo inšpektorji po zakonu o upravi.

lV. DELAVCI V OBČINSKI UPRAVI

15. člen
O sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi ali o

imenovanju posameznega delavca odloča župan občine.

16. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
Posamezna dela opravlja delavec, ki je na določeno

mesto razporejen v skladu s sistemizacijo.
V primeru spremenjenih potreb pri opravljanju posa-

meznega dela lahko tajnik posameznemu delavcu za dolo-
čen čas naloži še opravljanje drugih del in nalog. Dodatne
delovne obremenitve ne smejo nepretrgoma trajati več kot
eno leto.

V primeru spremenjenega obsega dela ali drugačnih
potreb lahko tajnik občine posameznega delavca prerazpo-
redi na delovno mesto, kjer bo opravljal druga dela in nalo-

ge, ki so v delovnem področju občinske uprave. Prerazpo-
reditev ne sme biti nepretrgoma daljša od enega leta.

17. člen
Plače delavcev se določajo v skladu z zakonskimi pred-

pisi, ki veljajo za državne organe in lokalne skupnosti.
Plače funkcionarjev pa se določajo v skladu z zakon-

skimi predpisi, ki veljajo za funkcionarje in lokalne skup-
nosti.

V. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH

18. člen
V upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti delovanja obči-

ne na prvi stopnji odloča tajnik občine, ki izpolnjuje z zako-
nom predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka.

V upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti na prvi
stopnji odloča župan, ki za odločanje lahko pooblasti tajnika
občine, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vode-
nje upravnega postopka.

V upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti na drugi stopnji
odloča župan občine.

19. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik

občine, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi
odloči.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

Vl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Župan Občine Bloke v enem mesecu po uveljavitvi

tega odloka izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi.

21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem

svetu občine Bloke, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Bloke, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

706.  Odlok o uresničevanju javnega interesa na
področju športa v Občini Bloke

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 70/97), zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 2. točke 13. člena statuta
Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95, 4/97,
21/97) je Občinski svet občine Bloke na 2. redni seji dne
28. 1. 1999 sprejel

O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju

športa v Občini Bloke
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Delovanje na področju športa je svobodno, pri čemer

Občina Bloke skrbi za izvajanje javnega interesa lokalne
skupnosti na področju športa.

2. člen
Javni interes lokalne skupnosti na področju športa ob-

sega zlasti:
– ustvarjanje možnosti za skladen razvoj občanov in

občank na področju športa, kakor tudi za razvoj posameznih
športnih panog in društev,

– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in
dostopnost športa vsem občanom,

– športno vzgojo v javnih zavodih katerih ustanovitelj je
Občina Bloke ter razvoj športno interesnih dejavnosti,

– promocijo Občine Bloke s pomočjo športa,
– športno rekreacijo vseh občanov,
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– šport invalidov.
Športna vzgoja po tem odloku je dejavnost otrok in

mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obvez-
nega vzgojno-izobraževalnega programa.

Športna rekreacija je športna dejavnost odraslih vseh
starosti in družin.

Kakovostni šport po tem odloku je priprava in tekmova-
nje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organi-
zacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne za-
dovoljuje.

Vrhunski šport po tem odloku je priprava in tekmovanje
športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda.

Šport invalidov po tem odloku je dejavnost invalidov
vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

3. člen
Javni interes Občine Bloke kot lokalne skupnosti na

področju športa se uresničuje:
– z občinskim programom športa, ki ga sprejme občin-

ski svet,
– z delovanjem javnih služb in javnih zavodov na po-

dročju športa,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj

športa,
– z zagotavljanjem javnih sredstev za šport iz proraču-

na Občine Bloke skladno z veljavno zakonodajo ali več,
– z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna po-

dročja športne dejavnosti,
– z graditvijo javne infrastrukture na področju športa.

4. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa

se zagotavljajo sredstva iz proračuna Občine Bloke zlasti za:
– izvajanje športnih dejavnosti, ki obsegajo programe

interesne vadbe za predšolske in šoloobvezne otroke,
– izvajanje programov športne vzgoje posebno nadar-

jenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport,

– za športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi po-
trebami,

– izvajanje športno-rekreativnih programov,
– za investicije v infrastrukturo na področju športa,
– za propagandno dejavnost na področju športa.

Obseg in vrste nalog se na posameznih področjih
opredeljujejo v letnem programu Občine Bloke za področ-
je športa.

5. člen
Za športne dejavnosti po tem odloku se štejejo vse

dejavnosti, predvidene z nacionalnim programom športa v
Republiki Sloveniji, kakor tudi vse tiste dejavnosti, ki imajo
državno ali mednarodno priznan status v okviru državnih in
mednarodnih zvez in so njihova združenja, društva, klubi in
organizacije registrirane pri pristojnem državnem organu.

Športne dejavnosti po tem odloku in skladno z zakono-
dajo lahko opravljajo razen organizacij iz prvega odstavka
tega člena tudi posamezniki in pravne osebe kot pridobitne
ali nepridobitne dejavnosti pod splošnimi pogoji, predpisani-
mi za dejavnost.

Pravne osebe iz tega odstavka so vrtci in osnovne šole
s sedežem ali enoto v Občini Bloke.

6. člen
Športne prireditve se morajo najaviti, propagirati in po-

jasnjevati v slovenščini.
V vseh najavah, propagandnem gradivu in pojasnilih

mora biti na vidnem mestu označena Občina Bloke.

II. PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BLOKE

7. člen
Program športa v Občini Bloke določa temelje športne

politike v Občini Bloke in opredeljuje obseg dejavnosti na
področju športa, ki se financira ali sofinancira iz občinskega
proračuna ter iz drugih javnih ali zasebnih financ.

Program športa in merila za izbor in sofinanciranje pro-
grama športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v
Občini Bloke sprejme občinski svet.

8. člen
Program športa Občine Bloke določa zlasti:
– načela in cilje športne politike v občini,
– ukrepe športne politike za razvoj športne dejavnosti,
– merila za oblikovanje javne infrastrukture na področ-

ju športa v občini,
– merila in ukrepe za zagotavljanje lokalnih javnih služb

na področju športa,
– ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj športne-

ga prostora v Občini Bloke,
– izhodišča za promocijo Občine Bloke,
– usmeritve na področju varstva okolja in urejanja pro-

stora z vidika športne dejavnosti,
– usmeritve na področju športne dejavnosti v okviru

javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– obseg dejavnosti na področju športa, ki se sofinanci-

ra iz občinskega proračuna ali iz drugih javnih sredstev,
– pomembnejša investicijska vlaganja v javno infrastruk-

turo na področju športa v Občini Bloke.

9. člen
Za izvajanje občinskega programa športa v Občini

Bloke na področju financiranja, skrbi v okviru svojih pristoj-
nosti izvrševanja proračuna župan oziroma po njegovem
pooblastilu tajnik občine.

Izvajalci programov, ki z občino po sprejemu občinske-
ga proračuna za tekoče leto sklenejo enoletne pogodbe, so
dolžni skrbeti za izvajanje posameznega programa v skladu
s pogodbo in občinskim programom športa.
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Izvajalci programov morajo do 15. 10. županu oziroma
tajniku občine predložiti podrobno poročilo o izvajanju pro-
grama športa za tekoče leto s finančnim poročilom ter oce-
no rezultatov in predlog programa izvajalca za naslednje
proračunsko leto.

Župan oziroma tajnik občine vsako leto do 30. novem-
bra predloži občinskemu svetu poročilo o izvajanju občin-
skega programa športa za tekoče leto s finančnim poroči-
lom ter oceno rezultatov in s programom za naslednje prora-
čunsko leto vključno s programom financiranja.

10. člen
Kot strokovno posvetovalno telo občinskega sveta za

področje športa je komisija za družbene dejavnosti.
Ob obravnavi posameznih zadev lahko komisija povabi

k sodelovanju posamezne športnike, ki jih izbere predsed-
nik komisije po lastni presoji in glede na obravnavano tema-
tiko.

11. člen
Župan oziroma tajnik občine na podlagi tretjega od-

stavka 9. člena tega odloka:
– oblikuje vsebinska izhodišča in usmeritve za pripravo

občinskega programa športa,
– ocenjuje izvajanje športnega programa v Občini Bloke

in daje pobude za njegove spremembe in dopolnitve,
– daje mnenje k poročilu posameznih izvajalcev o izva-

janju športnega programa v Občini Bloke,
– ocenjuje stanje in razvoj športne dejavnosti,
– spremlja zakonodajo in druge predpise s področja

športa,
– daje pobude in predloge za urejanje drugih vprašanj

s področja športa.

12. člen
Za sodelovanje pri delu župana oziroma tajnika občine

se lahko ustanovijo delovne skupine, ki jih kot svoje posve-
tovalno telo imenuje župan.

Njihovo sestavo, naloge in način dela določi župan z
aktom o imenovanju.

III. ŠPORTNA ZVEZA

13. člen
Športna zveza je samostojna strokovna organizacija v

katero se prostovoljno vključujejo športna društva, ki izpol-
njujejo pogoje za članstvo v tovrstni zvezi.

Športna zveza deluje na podlagi ustrezne zakonodaje s
področja prostovoljne organizacije in delovanja društev, last-
nega statuta in akta o ustanovitvi in združevanja društev in
organizacij s področja športa v Občini Bloke v zvezo.

Športna zveza je lahko neglede na prejšnji odstavek
organizirana in deluje za območje ene ali več občin.

Medsebojna razmerja se določajo s pogodbo društev o
ustanovitvi zveze.

14. člen
Športna zveza:
– usklajuje delo športnih organizacij združenih v zvezo

in opravlja skupne naloge v skladu s pogodbo društev o
ustanovitvi zveze,

– pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na
področju predšolskega ter osnovnošolskega športa in šport-
ne rekreacije,

– pospešuje usmerjenost nadarjenih otrok in mladine v
kakovostni in vrhunski šport,

– spodbuja vključevanje invalidov v športno dejavnost,
–  sodeluje s športnimi zvezami in športnimi društvi v

drugih občinah.

15. člen
Športna zveza se financira iz sredstev društev, ki so

člani zveze.
Društva združujejo delež lastnih sredstev za delo zveze

na podlagi letno sklenjenih pogodb s športno zvezo.
Društva pridobivajo sredstva za izvajanje programov

delno iz proračuna občine na podlagi letno sklenjenih po-
godb o izvajanju programa (sklenejo se z občino), iz članari-
ne ter iz drugih virov.

IV. SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

16. člen
Športni programi se sofinancirajo iz občinskega prora-

čuna na podlagi meril in kriterijev (primerne rabe), ki jih
predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi, akti in
sklepi Občine Bloke za področje športa, ki jih sprejme ob-
činski svet. Višino sredstev za področje športa določi občin-
ski svet s proračunom občine.

17. člen
Župan oziroma tajnik občine zbira predloge za sofinan-

ciranje športnih programov z javnim razpisom. Z izvajalci
programov oziroma projektov sklepa pogodbe župan. Pred
podpisom mora k pogodbam predhodno dati svoje soglasje
občinski svet.

Izjemoma lahko župan sklene pogodbo po predhod-
nem soglasju njegovega posvetovalnega delovnega telesa
za šport ali komisije občinskega sveta za družbene dejavno-
sti o sofinanciranju programov oziroma projekta brez javne-
ga razpisa:

– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki
ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati,

– v primerih, ko bi opustitev projekta ali programa po-
menila za razvoj športa v Občini Bloke dolgoročno izgubo ali
izpad sredstev.

S sklenitvijo pogodbe župan na prvi naslednji seji sez-
nani občinski svet.

18. člen
Predloge za sofinanciranje športnih programov lahko

dajo društva, organizacije in ostali, ki so vpisani v register
izvajalcev programa športne dejavnosti v Občini Bloke neod-
visno od tega ali so včlanjeni v športno zvezo.

19. člen
Nadzor nad porabo sredstev iz občinskega proračuna,

ki jih prejmejo društva oziroma športna zveza opravlja nad-
zorni odbor Občine Bloke, nadzor nad celotno porabo sred-
stev društev oziroma športne zveze pa opravlja nadzorni
odbor društva oziroma športne zveze.

Nadzorni odbor društva oziroma športne zveze o oprav-
ljenih nadzorih in ugotovitvah najmanj enkrat letno in sicer
do 15. 10. pisno poroča nadzornemu odboru Občine Bloke.

V. JAVNI SKLADI

20. člen
Občina Bloke lahko za izvajanje programa športa usta-

novi javni sklad, na katerega se prenese financiranje dejav-
nosti za katero je sklad ustanovljen.
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Javni sklad se ustanovi z odlokom in po postopku, ki
ga določa statut Občine Bloke.

21. člen
Javni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za ustanove,

če ni z zakonom drugače določeno.

22. člen
Akt o ustanovitvi javnega sklada določi vire, način in

pogoje pridobivanja sredstev za uresničevanje ciljev in na-
menov, za katere je sklad ustanovljen.

23. člen
S statutom in ostalimi akti se podrobneje določijo orga-

nizacije, naloge, način odločanja ter druga vprašanje, po-
membna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega skla-
da za področje športa.

24. člen
Sredstva javnega sklada se lahko uporabljajo le za

namen, za katere je bil javni sklad ustanovljen.

25. člen
Javni sklad mora vsako leto do 30. novembra predložiti

ustanovitelju podrobno poročilo o delu sklada v preteklem
letu.

26. člen
Revizijo in nadzor nad javnimi skladi na področju športa

katerih ustanovitelj je Občina Bloke opravlja nadzorni odbor
javnega sklada.

27. člen
Po enakem postopku se ustanavljajo tudi fondacije ali

druge ustanove na področju izvajanja ali financiranja progra-
ma športa katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina
Bloke.

VI. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU ŠPORTA

28. člen
Urejene in opremljene površine in objekti ter oprema v

družbeni lastnini ali lasti občine, ki so namenjeni za izvajanje
športne aktivnosti, sestavljajo javno infrastrukturo s področja
športa.

Površine in objekte, ki predstavljajo javno infrastrukturo
s področja športa in se oddajajo v upravljanje oziroma v
najem, določi občinski svet s sklepom.

29. člen
Javna infrastruktura s področja športa se lahko odda v

uporabo posameznikom in pravnim osebam, ki so registrira-
ne za izvajanje športne dejavnosti in vpisane v evidenco
izvajalcev programa športa v Občini Bloke.

30. člen
Javna infrastruktura iz prejšnjega člena se da v upora-

bo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede župan oziroma
tajnik občine v skladu z veljavno zakonodajo.

Javna infrastruktura se mora uporabljati v namen za
katerega je bila urejena in določena.

Izvajalci programa športa v Občini Bloke imajo za izva-
jane storitev programov športa prednost, kadar pod enakimi
pogoji nastopajo tudi drugi interesi.

31. člen
Z uporabniki, izbranimi na podlagi javnega razpisa in

skladno s programom športa, sklene, ob predhodnem so-
glasju občinskega sveta, župan pogodbo o uporabi in uprav-
ljanju javne infrastrukture na področju športa.

Pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas
s šest mesečnim odpovednim rokom.

32. člen
Če se del javne infrastrukture na področju športa, ki

začasno ali trajno ni potreben za opravljanje športne dejav-
nosti odda ali proda za druge namene, se dohodek nameni
za investicije v javno infrastrukturo na področju športa.

33. člen
Za načrtovanje, gradnjo in opremljanje ter za vzdrže-

vanje infrastrukture se uporabljajo normativi, standardi in
priporočila, ki veljajo za stroko in jih določi pristojno mini-
strstvo.

VII. JAVNI ZAVOD NA PODROČJU ŠPORTA

34. člen
Javni zavod na področju športa se lahko ustanovi za

opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom ali odlokom Občine
Bloke opredeljene kot javna služba na področju športa.

Javni zavod se lahko ustanovi tudi za opravljanje šport-
nih dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se
opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki
veljajo za javno službo.

Javni zavod ustanovi z odlokom občinski svet.

35. člen
Občina Bloke lahko ustanovi javni zavod tudi skupaj z

državo po postopkih in na način, ki ga predvideva zakon.
Če občina ustanovi javni zavod skupaj z državo, se

njune medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ure-
dijo s pogodbo.

Sklep o soustanovitvi javnega zavoda na področju špor-
ta skupaj z državo sprejme občinski svet, pogodbo pa na
osnovi sklepa podpiše župan.

VIII. DRUŠTVA NA PODROČJU ŠPORTA

36. člen
Posamezniki se združujejo v društva na področju špor-

ta z namenom:
– da izvajajo športne dejavnosti,
– da združujejo občane in občanke na posameznih

športnih področjih,
– da izvajajo izobraževanje in vzgojne aktivnosti na po-

dročju športa,
– da prispevajo k dostopu do dobrin, ki jih nudijo šport-

ne dejavnosti,
– da skrbijo za zdrav in skladen razvoj članov in članic,
– da opravljajo druge aktivnosti in naloge na področju

športa.

37. člen
Društva na področju športa, katerih dejavnost je po-

sebnega pomena za izvajanje programa športa lahko predla-
gajo občinskemu svetu, da jim podeli status društva, ki
deluje v javnem lokalnem interesu.

Pogoje in kriterije za izpolnjevanje statusa društva, ki
deluje v lokalnem javnem interesu, se preverja vsake tri leta.
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IX. ZDRAVSTVENO VARSTVO

38. člen
Izvajalci programov na področju športa morajo zagoto-

viti, da se s športom ukvarjajo zdravstveno sposobne osebe
oziroma osebe primerne programu in vadbeni skupini.

X. ŠPORTNE PRIREDITVE

39. člen
Športne prireditve po tem odloku so športna sreča-

nja in tekmovanja, organizirana skladno s pravili posa-
meznih panožnih zvez ali v skladu z razpisi organizatorjev
in izvajalcev.

Športne prireditve morajo biti prijavljene skladno z do-
ločili veljavne zakonodaje pri pristojnem organu.

40. člen
Organizator športne prireditve mora za vse udeležence

in gledalce poskrbeti za varnost in zagotoviti ustrezno prvo
pomoč ter zavarovati svojo odgovornost za varnost udele-
žencev in gledalcev.

41. člen
V objektu ali na prostoru, v/na katerem poteka športna

prireditev je prepovedano točenje alkoholnih pijač eno uro
pred začetkom prireditve in v času športne prireditve.

Organizator ne sme dovoliti vstopa na tekmovanje ose-
bam, ki so pod vplivom alkohola.

42. člen
V zaprtem športnem objektu, kjer poteka tekmovanje

ali druga oblika športne vadbe, je prepovedano kajenje.
Objekti / prostori morajo biti vidno označeni z znaki za

prepoved kajenja.

43. člen
Na športno prireditev je prepovedano prinašati piroteh-

nična in druga eksplozivna sredstva, katera bi ogrožala var-
nost udeležencev prireditve.

44. člen
Prireditelj, ki kandidira za organizacijo državnega ali

mednarodnega tekmovanja, mora pred izvedbo le-tega na
območju Občine Bloke na objektih, ki so družbena lastnina
v upravljanju občine ali last občine, predhodno pridobiti
soglasje župana oziroma tajnika občine ali upravljavca javne-
ga objekta.

Soglasje iz prejšnjega odstavka je obvezno predvsem
zato, ker bo organizacija tovrstnega tekmovanja imela posle-
dice tudi za občino.

XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA

45. člen
Inšpekcijo na področju športa opravlja na podlagi pred-

pisa pristojnega ministra Inšpektorat za šolstvo in šport RS.

46. člen
Nadzor se nanaša na:
– izpolnjevanje nalog v športu, ki so opredeljeni s pro-

gramom športa v Občini Bloke,
– namensko porabo finančnih sredstev in uporabo in-

frastrukture,

– izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje
programa športa.

47. člen
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem

opravlja nadzorni odbor Občine Bloke v delu, ki se nanaša
na javna sredstva pridobljena iz občinskega proračuna in v
delu, ki se nanaša na gospodarjenje z občinskim premože-
njem.

Nadzor nad organizacijo in izvedbo prireditev ter nad
določili, ki jih predpisujejo drugi akti imata tudi krajevno
pristojna postaja policije in inšpekcija oziroma redarstvo
Občine Bloke.

XII. INFORMATIKA V ŠPORTU

48. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v

športu za razvoj te dejavnosti in vodenje dolgoročne politike
razvoja športa v Občini Bloke se vodijo naslednje zbirke
podatkov:

– evidenca športnikov in vrhunskih športnikov,
– evidenca izvajalcev letnega programa športa,
– evidenca strokovnih delavcev v športu,
– evidenca javne infrastrukture s področja športa,
– evidenca državnih in mednarodnih prireditev na ob-

močju občine,
– ostale evidence.

49. člen
Evidenca športnikov in vrhunskih športnikov obsega

ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, športno
panogo, stopnjo kategorizacije, športne rezultate uvodnih in
mednarodnih tekmovanj in državnih prvenstev. Te podatke
do 15. 10. v poročilu sporoča posamezno društvo županu
oziroma tajniku občine.

50. člen
Evidenca izvajalcev letnega programa športa obsega

ime, sedež, ime in priimek zastopnika, naziv športne pano-
ge oziroma dejavnosti. Te podatke sporoča posamezno druš-
tvo županu oziroma tajniku občine do 15. 10. v poročilu in
ob razpisu.

51. člen
Evidenca strokovnih delavcev v športu obsega ime in

priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajal-
ca, strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost in športno
panogo. Te podatke sporoča posamezno društvo županu
oziroma tajniku občine do 15. 10. v poročilu in ob razpisu.

52. člen
Evidenca javne infrastrukture na področju športa obse-

ga zemljiškoknjižni izpisek, ime objekta, lokacijo, podatke o
lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmoval-
nih površin, velikost prostora za obiskovalce.

53. člen
Evidenca državnih in mednarodnih športnih prireditev,

ki se izvajajo na območju Občine Bloke obsega športno
panogo, nivo, ime organizatorja, države udeleženke oziro-
ma druge udeležence. Podatke sporoča posamezno druš-
tvo županu oziroma tajniku občine 30 dni po izvedenem
tekmovanju.
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54. člen
Glede na dejavnost in razvoj športa se lahko uvedejo

tudi druge evidence. Vodenje ostalih evidenc predpiše na
podlagi tega odloka župan oziroma tajnik občine.

55. člen
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo na sedežu

Občine Bloke.

56. člen
Osebni podatki potrebni za vzpostavitev in delovanje

evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo
skladno z posebnimi predpisi in zakonskimi določili, ki se
nanašajo na zbirke osebnih podatkov.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

57. člen
Z denarno kaznijo od najmanj 40.000 SIT se kaznuje

za prekršek društvo oziroma organizator športne prireditve,
ki le-te ne propagira v slovenskem jeziku. Odgovorna oseba
društva se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.
Te določbe izvajajo osebe iz drugega odstavka 47. člena
tega odloka.

58. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje druš-

tvo oziroma organizator, ki deluje v nasprotju z določili 40.,
41., 42., 43. in 44. člena tega odloka. Za kršitev navedenih
členov se kaznuje odgovorna oseba z denarno kaznijo naj-
manj 20.000 SIT. Te določbe izvajajo osebe iz drugega
odstavka 47. člena tega odloka.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

59. člen
Župan oziroma tajnik občine mora v roku osem mese-

cev po objavi tega odloka izdati ustrezna navodila za realiza-
cijo odloka in vzpostavitvi evidence, ki so določene s tem
odlokom.

60. člen
Društva in druge organizacije, ki imajo interes na pod-

lagi tega odloka v prihodnjem letu pridobiti sredstva iz prora-
čuna Občine Bloke morajo županu oziroma tajniku občine
po uveljavitvi odloka posredovati vse podatke, ki so predpi-
sani s tem odlokom.

Podatke posredujejo najpozneje 90 dni po objavi
odloka.

Društva, ki kandidirajo ali tudi, če ne kandidirajo mora-
jo neglede na prejšnji odstavek, v roku 120 dni od objave
odloka, posredovati županu oziroma tajniku občine podat-
ke, ki so predpisani s tem odlokom.

61. člen
Ta odlok začne veljati na dan sprejema na Občinskem

svetu občine Bloke, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Bloke, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

707. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva
na področju športa, ki deluje v javnem lokalnem
interesu

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in
70/97), 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list
RS, št. 55/95, 4/97, 13/97, 21/97), 37. člena odloka o
uresničevanju športa javnega interesa na področju športa v
Občini Bloke in pravilnika o kriterijih za podelitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št.
33/97) je Občinski svet občine Bloke na 2. redni 28. 1.
1999 seji sprejel

P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva

na področju športa, ki deluje v javnem lokalnem
interesu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za pridobitev statusa druš-

tva, ki deluje v javnem lokalnem interesu na področju športa.

2. člen
Status društva na področju športa, ki deluje v javnem

lokalnem interesu se podeli z odločbo na podlagi sklepa
občinskega sveta za dobo treh let.

Odločbo izda tajnik občine.

3. člen
Društvo vloži prošnjo za podelitev statusa društva, ki

deluje na področju športa v javnem lokalnem interesu pri
županu oziroma tajniku občine.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA

4. člen
Društvo deluje v javnem lokalnem interesu na področju

športa, če izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– namen njegove ustanovitve in delovanje presega in-

terese članov,
– je od ustanovitve minilo najmanj 12 mesecev,
– ima sedež v Občini Bloke,
– je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k pro-

mociji Občine Bloke,
– pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v

javno korist.

5. člen
Izpolnjevanje kriterijev za pridobitev ali ohranitev statu-

sa se preverja na vsake tri leta.
Društvo, ki želi obdržati status mora najkasneje tri

mesece pred iztekom treh let od podelitve statusa oziroma
od zadnjega podaljšanja vložiti prošnjo za podaljšanje sta-
tusa.

Prošnja za podelitev ali podaljšanje statusa mora
vsebovati tudi podrobno poročilo o delu in o finančno
materialnem poslovanju v celotnem obdobju treh let. Če
je v preteklem obdobju treh let društvo spremenilo temelj-
ni akt je spremenjeni akt potrebno predložiti v prilogi
prošnje.
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III. POSTOPEK PODELITVE STATUSA

6. člen
Tajnik občine vodi postopek in izda odločbo v skladu s

predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.

7. člen
Prošnji mora društvo priložiti:
– podrobno poročilo o delu društva za preteklo obdob-

je enega leta oziroma treh let v primeru, da gre za podaljša-
nje statusa,

– podrobno poročilo o finančno-materialnem poslova-
nju društva za preteklo obdobje enega leta oziroma treh let v
primeru, da gre za podaljšanje statusa,

– utemeljitev zahteve za pridobitev oziroma podaljšanje
statusa,

– temeljni akt društva v primeru spremembe ob prošnji
za podaljšanje statusa in temeljni akt društva ob prvi prošnji
za podelitev statusa.

8. člen
Vsako društvo, ki prosi za podelitev ali podaljšanje

statusa je tajniku občine oziroma nadzornemu odboru obči-
ne dolžno omogočiti vpogled v materialno-finančno poslova-
nje društva in v vse dokumente, ki jih omenjeni želijo pregle-
dati.

V primeru, da društvo ne omogoči nadzora se vloga
društva obravnava, kot, da ne izpolnjuje pogojev za podeli-
tev statusa društva, ki deluje v javnem lokalnem interesu na
področju športa.

IV. VPIS V EVIDENCO

9. člen
Tajnik občine vodi evidenco društev, ki so pridobila

status. Podatki, ki so vpisani v evidenco so javni.

10. člen
V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– zaporedna številka vpisa,
– ime društva,
– sedež društva (kraj, ulica in hišna številka),
– številka in datum odločbe o podelitvi statusa,
– številka in datum odločbe o izgubi statusa,
– vzrok izgube statusa,
– opombe.

V. IZGUBA STATUSA

11. člen
Tajnik občine na osnovi sklepa občinskega sveta druš-

tvu odvzame status:
– če društvo v roku iz 5. člena tega pravilnika ne vloži

prošnje za podaljšanje statusa,
– če se ugotovi, da je društvo spremenilo temeljni akt

oziroma svoje delovanje tako, da ne izpolnjuje kriterijev iz
4. člena tega pravilnika.

12. člen
O odvzemu statusa izda tajnik občine odločbo. Druš-

tvo se izbriše iz evidence, ko postane odločba pravno-
močna.

VI. KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo po sprejemu na občinskem

svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Bloke, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

708.  Pravilnik za vrednotenje programov športa v
Občini Bloke

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 70/97, 10/98, 68/98),
zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 2. točke
13. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št.
55/95, 4/97, 21/97) je Občinski svet občine Bloke na
2. redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa

v Občini Bloke

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zago-

tavlja Občina Bloke za uresničevanje javnega interesa na
področju športa.

2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Bloke določa

pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev namenje-
nih za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem inte-
resu v Občini Bloke.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo vsi

z zakonom in odlokom določeni nosilci in izvajalci športne
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Bloke,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih šport-
nih aktivnosti,

– za društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu in o
plačani članarini.

4. člen
Izvajalci programov športa v Občini Bloke so:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-

ganizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za

invalide,
– organizacije, ki izvajajo športne programe za študent-

sko populacijo.
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II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen
Sofinancira se naslednje vsebine:
1. Programi za otroke in mladino
a) Programi interesne vadbe za predšolske otroke
– Zlati sonček,
– tečaji plavanja,
– 40-urni redni programi.
b) Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke
– Zlati sonček,
– športna značka,
– šolska športna tekmovanja,
– nastopi na občinskih in regijskih in državnih tekmo-

vanjih,
– tečaji plavanja,
– 80-urni redni programi.
c) Programi interesne vadbe za šport nadarjenih otrok

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– redni programi športnega treniranja v individualnih in

kolektivnih športnih panogah.
2. Športno rekreativni programi za vse
– 80-urni programi redne rekreativne vadbe,
– 80-urni programi redne rekreativne vadbe za invalide,
– športno rekreativna tekmovanja.
3. Programi kakovostnega športa
– najem objektov za društva iz Občine Bloke, ki imajo

redno vadbo, nastopajo v državni ligi in katerih posamezniki
se udeležujejo državnih prvenstev.

4. Programi vrhunskega športa
– organizacija odmevnejših prireditev v Občini Bloke s

katerimi se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru
(najmanj regijsko tekmovanje).

5. Programi izobraževanja na področju športa
– izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra.
6. Promocija športa
– promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela

turistične promocije Občine Bloke.
7. Športni objekti.

6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v

5. členu tega pravilnika se v primeru razpoložljivih sredstev
in planiranih investicij zagotavljajo tudi sredstva investicije v
športni infrastrukturi.

7. člen
Občina Bloke vsako leto od 30. 9. do 15. 10. objavi

razpis za financiranje programov športa za prihodnje leto.
Razpis se objavi na krajevno običajen način na oglasni deski
Občine Bloke.

Občina Bloke vloge strokovno obdela in predvidi raz-
delitev razpoložljivih sredstev za prihodnje leto od 1. 1.
dalje.

Podpis pogodbe z izvajalci in financiranje izvajalcev se
v tekočem letu začne po sprejemu občinskega proračuna za
tekoče leto.

8. člen
Merila za sofinanciranje športnih programov, ki jih

sprejme Občinski svet občine Bloke so sestavni del tega
pravilnika.

9. člen
Izvajalci športnih programov z Občino Bloke sklenejo

letno pogodbo v skladu z določili odloka o uresničevanju
javnega interesa na področju športa v Občini Bloke.

Nadzor nad porabo sredstev se vrši v skladu z določba-
mi odloka o uresničevanju javnega interesa na področju
športa v Občini Bloke.

III. PREHODNE DOLOČBE

10. člen
V letu 1998 se ne upošteva prvi odstavek 7. člena tega

pravilnika. Razpis se objavi takoj po sprejemu odloka o
uresničevanju javnega interesa na področju športa.

11. člen
Pogodbe z izvajalci se sklepajo, ko:
– je sprejet proračun za leto financiranja izvajalcev in
– je pridobljeno soglasje občinskega sveta k sklenitvi

pogodb z izvajalci.

12. člen
S sprejetjem tega pravilnika oziroma s 1. 1. 1999

preneha obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov
v Občini Bloke.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po sprejemu na občin-

skem svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Bloke, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

709. Pravilnik o višini najemnine za športne objekte v
Občini Bloke

Na podlagi 28., 29. in 30. člena odloka o uresničeva-
nju javnega interesa na področju športa v Občini Loška
dolina je Občinski svet občine Bloke na 2. redni seji dne
28. 1. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o višini najemnine za športne objekte

v Občini Bloke

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji za najem športnih

objektov in višina najemnine za obdobje od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.

2. člen
Vrtec – dislocirani oddelek Nova vas, Osnovna šola

Tone Šraj Aljoša Nova vas so v okviru šolskih interesnih
dejavnosti, ki jih financira vrtec ali šola, oproščeni plačila
najemnine. Po uporabi objekta pospravi uporabnik (šola,
vrtec).

V primeru, da je organizator prireditev Občina Bloke je
oproščena plačila najemnine. Po prireditvah prireditveni pro-
stor pospravi Komunala Cerknica.

3. člen
Po tem pravilniku so višine najemnin za obdobje iz

1. člena tega pravilnika naslednje:
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1. Telovadnica v Osnovni šoli Tone Šraj Aljoša Nova
vas, parc. št. 145/1, k.o. Nova vas;

a) telovadnica (rekreacija brez gledalcev)
500 SIT/uro

b) telovadnica z gledalci na tribuni
800 SIT/uro

2. Zunanje asfaltne športno-rekreacijske površine (ko-
šarkarsko in rokometno igrišče) ob Osnovni šoli Tone Šraj
Aljoša Nova vas, parc. št. 145/1, k.o. Nova vas.

a) asfaltno košarkarsko igrišče 250 SIT/uro
b) asfaltno odbojkarsko igrišče 250 SIT/uro
Za vsako tekmo z gledalci se dodatno plača še

100 SIT/uro.

4. člen
1. Telovadnica v Osnovni šoli Tone Šraj Aljoša Nova

vas, parc. št. 145/1, k.o. Nova vas se odda v upravljanje v
celoti.

2. Zunanje asfaltne športno-rekreacijske površine (ko-
šarkarsko in rokometno igrišče) ob Osnovni šoli Tone Šraj
Aljoša Nova vas, parc. št. 145/1, k.o. Nova vas se oddajo v
upravljanje v celoti.

5. člen
Ceniki veljajo za fizične in pravne osebe, ki imajo stalno

prebivališče ali sedež v Občini Bloke.
V primeru, da želi športno-rekreacijski objekt za šport-

ne namene najeti fizična ali pravna oseba iz druge občine
(kljub temu, da izvaja programe z našimi občani) so cene na
vseh postavkah še enkrat višje (se podvojijo).

V primeru, da se športni objekt najame za prireditve
komercialnega pomena, ki nimajo športnega značaja in kjer
se ne pobira vstopnina, so cene na vseh postavkah deset-
krat višje.

6. člen
V primeru, da se v terminih, ko posamezni zunanji

športno-rekreacijski objekt ni zaseden (v popoldanskem ča-
su, med vikendi in med počitnicami), na njem nahajajo neor-
ganizirane skupine otrok in odraslih občanov in se samoini-
ciativno rekreirajo, ne plačajo najemnine za športni objekt.

7. člen
Organizirane skupine občanov, ki so plačale najemni-

no za uporabo športnega objekta imajo prednost pri uporabi
športnega objekta pred uporabniki iz drugega odstavka
5. člena tega pravilnika. Uporabniki iz 2. člena tega pravilni-
ka imajo prednost pred vsemi ostalimi.

8. člen
Upravljavec posameznega športnega objekta je dolžan

skrbeti, da se športni objekti uporabljajo v skladu s tem
pravilnikom.

Urnik zasedenosti športnega objekta vodi upravljavec
športnega objekta in mora biti izobešen na vidnem in do-
stopnem mestu v bližini posameznega športnega objekta.

9. člen
Najemnine zaračunava pogodbeno izbran upravljavec

posameznega športnega objekta.
Sredstva iz najemnin se zbirajo na računu pogodbeno

izbranega upravljavca športnega objekta in se med drugim
uporabljajo za obnavljanje, vzdrževanje in čiščenje šport-
nih površin in okolice športnih površin, ki jih uporabljajo
gledalci.

10. člen
Upravljavec je dolžan v primeru povpraševanja nezase-

den športni objekt oddati v najem.

11. člen
O oprostitvah plačila najemnine za posamezni športni

objekt odloča upravljavec objekta.

12. člen
V primeru, da upravljavec krši določbe tega pravilnika,

prizadeta stran o kršitvi pisno seznani župana občine oziro-
ma tajnika občine.

13. člen
Cene se indeksirajo v skladu z rastjo proračunskih

sredstev. Potrdi jih enkrat letno župan občine na predlog
upravljavca posameznega objekta.

14. člen
Pravilnik začne veljati takoj po sprejemu na občinskem

svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.

Bloke, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

710. Merila za izbor programov športa, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini
Bloke

M E R I L A
za izbor programov športa, ki se sofinancirajo

iz proračunskih sredstev v Občini Bloke

Z merili mora biti zagotovljeno, da imajo izvajalci enake
možnosti za sofinanciranje programov in da imajo pod ena-
kimi pogoji prednost izvajalci, ki imajo status nepridobitnih
organizacij in združenj ter, da so zajeti vsi deli športa v
občini.

Zato je smiselno razvrstiti športne organizacije (športna
društva, klube) v skupine glede na vsebino, razširjenost in
uspešnost športne panoge.

Razvrščanje športnih društev v občini

I. Razvrstitev športnih društev v skupine glede na vsebi-
no njihovega delovanja:

1. skupina: osnovne športne organizacije, ki se ukvar-
jajo z individualnimi športnimi panogami in katerih člani lah-
ko tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne
športne zveze. To so športne panoge pri katerih lahko posa-
meznik osvoji naslov državnega prvaka.

2. skupina: osnovne športne organizacije, ki se ukvar-
jajo s kolektivnimi športnimi panogami in lahko tekmujejo v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne športne zveze. To
so športne panoge v katerih lahko osvoji naslov državnega
prvaka samo ekipa in ne posameznik.

3. skupina: osnovne športne organizacije, ki se ukvar-
jajo z različnimi športno-rekreativnimi vsebinami in katere
člani ne tekmujejo v tekmovalnih sistemih za naslov državne-
ga prvaka. Cilj teh športnih organizacij je zdrav način življe-
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nja in s športnimi aktivnostmi bogatiti preživljanje prostega
časa.

4. skupina: osnovne športne organizacije, ki se ukvar-
jajo z miselnimi športnimi igrami (šah).

II. Razvrstitev športnih društev v razrede (razširjenost in
uspešnost športne panoge)

S tem se zagotovi različnost sofinanciranja delovanja in
programov društev glede pomen v občini. Sofinancira se
predvsem društva, ki so po uporabljenih kazalcih nad občin-
skim povprečjem in tista, ki dosegajo povprečje. Športna
društva iz posameznih skupin razvrstimo v štiri razrede.

Za razvrstitev v razrede ob razpisu, ki bo izšel za leto
1999 se zbirajo podatki iz leta 1998 na dan 1. 10. 1998.

Za vsa naslednja leta pa veljajo evidence na datum 1.
10. za preteklo leto.

1. Razširjenost športne panoge
Kazalci razširjenosti športne panoge so:
– število članstva s plačano članarino,
– višina plačane članarine na člana,
– število registriranih tekmovalcev,
– število strokovnega kadra,
– aktivno delovanje vsaj štirih kategorij športnikov.
Razvrstitev društev se določi s točkovanjem posamez-

nega elementa in seštevkom teh točk.

Razredi Meja razredov Število članstva Št. registriranih Št. strokovnega
s plačano članarino tekmovalcev kadra
(št. točk) (št. točk) (št. točk)

1. 71% in več

2. 41%–70%
(meja povprečja)    

3. 21%–40%    
4. do 21%    

Povprečje števila članstva se izračuna tako, da se vsoto
članstva vseh društev deli s številom društev. To število (pov-
prečje) množimo z 2, da dobimo 100%. Glede na to se
potem izračuna meje razredov ter razvršča in točkuje posa-
mezna društva. Enako se izračuna točke še za druge kazalce.

2. Uspešnost športne panoge
Kazalci uspešnosti športne panoge:
– državni prvak,
– uvrščen do 10. mesta na državnem prvenstvu,
– nastopanje v določeni ligi,
– število strokovnega kadra.
Metodologija izbora je enaka, kot za merila razširje-

nosti.

Bloke, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

711. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju športa v Občini Bloke

Na podlagi 2. točke 13. člena in 20. člena statuta
Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95, 4/97,
13/97 in 21/97) in na podlagi odloka o uresničevanju
javnega interesa na področju športa v Občini Bloke, je Ob-
činski svet občine Bloke na 2. redni seji dne 28. 1. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

športa v Občini Bloke

1. člen
V tem sklepu so določene nepremičnine in objekti, ki

postanejo na dan uveljavitve tega sklepa javna infrastruktura
na področju športa v Občini Bloke.

2. člen
Javna infrastruktura na področju športa v Občini Bloke

postane s tem sklepom:
1. Telovadnica v Osnovni šoli Tone Šraj Aljoša Nova

vas, parc. št. 145/1, k.o. Nova vas, do sedaj v družbeni
lastnini s vknjiženo pravico uporabe v korist Občine Cerk-
nica.

2. Zunanje asfaltne športno-rekreacijske površine (ko-
šarkarsko in rokometno igrišče) ob Osnovni šoli Tone Šraj
Aljoša Nova vas, parc. št. 145/1, k.o. Nova vas, do sedaj v
družbeni lastnini vknjiženo pravico uporabe v korist Občine
Cerknica.

Objekti, ki so v tem sklepu razglašeni kot javna infra-
struktura na področju športa postanejo s tem sklepom last-
nina občine v kateri lastnina leži.

3. člen
Javni razpis za oddajo javne infrastrukture na področju

športa iz drugega člena v upravljanje se objavi sočasno z
javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju
športa, ki so v javnem interesu v letu 1999.

4. člen
Javna infrastruktura iz drugega člena tega odloka se

oddaja v upravljanje za dobo enega leta z možnostjo po-
daljšanja za obdobje petih let in z možnostjo predčasne
prekinitve.

5. člen
Pred podpisom pogodbe o upravljanju objekta mora k

pogodbam dati svoje soglasje občinski svet občine v kateri
objekt leži.

Pogodbo o upravljanju sklene župan občine v kateri
objekt leži.

Bloke, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

712. Statutarni sklep

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
27/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski svet občine
Bloke na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel naslednji

S T A T U T A R N I   S K L E P

1. člen
Ta statutarni sklep ureja delovanje Občine Bloke do

sprejema statuta.
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2. člen
Do sprejema poslovnika in statuta Občine Bloke se

začasno smiselno uporablja poslovnik in statut Občine Loš-
ka dolina.

3. člen
Sprejme se začasen žig Občine Bloke. Žig je okrogle

oblike, premera 35 mm, na zgornjem delu je napisano Obči-
na Bloke spodaj Nova vas, v sredini je prazno. Pri drugem
žigu je v sredini napisano župan. Pri tretjem žigu je napisano
v sredini občinski svet.

4. člen
Do formiranja občinske uprave Občine Bloke, se poob-

lašča dosedanjo občinsko upravo Loška dolina, da opravlja
dela in naloge za potrebe Občine Bloke.

5. člen
Vsi veljavni akti, ki jih je sprejel Občinski svet občine

Loška dolina ostanejo v veljavi, dokler Občina Bloke ne
sprejme novih, ali jih ne razveljavi.

6. člen
Z dnevom ustanovitve nove Občine Bloke preneha s

svojim delovanjem Krajevna skupnost Nova vas – Bloke in
preneha njena pravna subjektiviteta, z 31. 12. 1998 pa se
ukine tudi žiro račun krajevne skupnosti. Obveznosti in pra-
vice prevzame Občina Bloke.

7. člen
Statutarni sklep velja v prehodnem obdobju do sprejet-

ja statuta Občine Bloke in drugih splošnih aktov za posa-
mezno področje iz pristojnosti Občine Bloke. Statutarni sk-
lep velja takoj, ko ga sprejme Občinski svet občine Bloke in
se objavi v Uradnem listu RS.

Bloke, dne 28. januarja 1999.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.

CELJE

713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Industrija Jug – poslovni
center “STC vzhod“

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug –
poslovni center “STC vzhod“

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Industrija JUG – poslovni center “STC
vzhod“, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na
seji dne 2. 3. 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Mestni 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 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 2. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Industrija jug – poslovni
center “STC vzhod“

1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega pla-

na Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list  SRS, št. 4/88 in Uradni list  RS, št. 18/91,
54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list  SRS, št.
40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) se spremeni in dopolni
zazidalni načrt “Industrija jug“ (projekt Zavod za napredek
gospodarstva Celje, št. 216/70, odlok objavljen v Uradnem
listu SRS, št. 37/71) po projektu, ki ga je izdelala Vizura,
d.o.o., Celje pod št. 78/98-01.

2. člen
2. člen odloka o zazidalnem načrtu “Industrija jug“ se

dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nana-

šajo na kompleks vzhodno od zgrajenih objektov STC.
Meja spremembe zazidalnega načrta se začne v točki

priključka servisne ceste k STC z glavno cesto G2 in poteka
po zahodnem robu servisne ceste do skladiščnega objekta
na parceli 357/1, k.o. Celje ter nato dalje po severnem
robu brežine industrijskega tira do južnega roba nasipa glav-
ne ceste G2, dalje poteka meja po robu nasipa G2 do
začetne točke s priključkom servisne ceste na G2.

Velikost območja spremembe zazidalnega načrta je
ca. 6 ha.

Območje je namenjeno bencinskemu servisu z manj-
šim lokalom in avtopralnico ter šestimi objekti, ki so name-
njeni za poslovne, servisne, trgovske, storitvene in skladišč-
ne dejavnosti, skrajni vzhodni del pa je namenjen rezerva-
tom za manipulacijske in parkirne površine.

3. člen
3. člen odloka se dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
Bencinski servis:
– Objekt je zidan, fasade so obdelane v klasičnih ma-

terialih in ometane ali obložene z montažnimi elementi, stre-
ha je lahko v pločevinasti izvedbi z minimalnim naklonom ali
ravna.

– Dimenzije zidanega objekta so ca. 14 m × 27 m.
– Nadstrešnica, pod katero so predvidena točilna me-

sta, je lahko v kovinski ali betonski izvedbi s pločevinasto ali
streho z minimalnim naklonom.

– Dimenzije nadstrešnice so ca. 18 m × 25 m.
– Cisterne bodo vkopane delno v zelenici ob servisu,

delno pod asfaltnimi površinami.
– V primeru, da bi bencinska črpalka prenehala delo-

vati, je dolžan investitor poskrbeti za vse sanacijske ukrepe
za vrnitev zemljišča v prvotno stanje.

Objekti 1, 2, 3, 4, 5 za poslovne, servisne, trgovske,
storitvene, proizvodne in skladiščne dejavnosti:

– Predvidenih je šest objektov v klasični ali montažni
izvedbi z dvokapnimi ali ravnimi strehami.

– Tlorisni gabariti so od ca. 20 m × 90 m – 140 m,
višinski pa od P+1 do P+3 brez podkletitev
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– Zasnova in število objektov je lahko tudi drugačna
glede na potrebe posameznih uporabnikov, vendar pogoje-
na z navezavo na južno servisno cesto.

– Fasade objektov v smeri proti magistralni cesti mora-
jo biti primerno arhitekturno oblikovane.

Objekt 6 za poslovne, servisne, trgovske, storitvene,
proizvodne in skladiščne dejavnosti:

– Tlorisni gabarit je 25 m × 47 m, višinski pa od P + 1
do P + 3 brez podkletitve z ravno ali dvokapno streho.

Rezervat za manipulacijske in parkirne površine:
– Skrajni vzhodni del obravnavanega območja je pred-

viden kot rezervat za manipulacijske in parkirne površine za
osebna in tovorna vozila in bo podrobneje obdelan z lokacij-
sko dokumentacijo.

Funkcionalna zemljišča:
– Posamezna funkcionalna zemljišča se določijo glede

na potrebe po prostoru v lokacijskih dokumentacijah glede
na potrebe uporabnikov prostora.

4. člen
4. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
Komunalno omrežje območja spremembe zazidalnega

načrta je navezano v skladu s pogoji upravljalcev za posa-
mezne vode na obstoječe omrežje. Vse servisne ceste mo-
rajo biti v splošni lasti, oziroma javne površine izven funkcio-
nalnih površin objektov, razen dovoznih priključkov do ob-
jektov in parkirnih površin, ki morajo biti opredeljene k posa-
meznim objektom.

Kompleks predvidene spremembe zazidalnega načrta
leži glede na odlok o varovanju grobov in grobišč v območju,
kjer so po pričevanju mogoči grobovi vojnih in povojnih
žrtev. V primeru najdišč le-teh, je potrebno obvezno upošte-
vati vsa določila odloka o zavarovanju in začasnem urejanju
grobov in grobišč vojnih in povojnih žrtev revolucije na ob-
močju Občine Celje (Uradni list RS, št. 12/93) in določila
ureditvenega načrta za Park spomina Teharje.

5. člen
Tolerance
Pri dimenzijah objektov 1, 2, 3, 4, 5 in 6 so mogoče

smiselne spremembe le-teh, pa tudi združenje posameznih
lokacij objektov glede na potrebe uporabnikov prostora ob
upoštevanju smiselnega koncepta cestnega omrežja, kar
mora biti rešeno s posameznimi lokacijskimi dokumentacija-
mi.

Kot začasna raba prostora so mogoče na mestu pred-
videnih objektov tudi parkirne površine za potrebe tovornih
vozil.

Kot tolerance so mogoče tudi smiselne spremembe
dimenzij bencinskega servisa, spremembe zunanje ureditve
in mikrolokacije bencinskega servisa ter izvoza na glavno
cesto G2 – št. 107, odsek 1274 v Celju.

Prav tako so kot tolerance mogoči prizidki in spremem-
be namembnosti obstoječih objektov Skladiščno transport-
nega centra v poslovne, servisne, trgovske, storitvene in
skladiščne dejavnosti.

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 pri-

stojne inšpekcijske službe.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352-199/98
Celje, dne 2. marca 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju“

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika
Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam

S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona
v Celju“

Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju“, ki
ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne
2. 3. 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

Mestni 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 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 2. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona
v Celju“

1. člen
Zazidalni načrt Industrija sever za območje LIK (projekt

Razvojni center Celje – Planiranje št. 590/89) ter ZN Go-
spodarska cona v Celju za regijsko preskrbovalni center
Merx (projekt Razvojni center Celje št. 15/82) združena v
odloku o “Gospodarski coni v Celju“ (Uradni list SRS, št.
22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in
Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 2/96, 23/97 in 50/98)
se dopolnita s projektom RC – Planiranje št. 221/98, ki je v
skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana obči-
ne Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list
SRS, št. 4/88 in Uradni list  RS, št. 18/91, 54/94) in s
srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list  SRS, št. 40/86 in
Uradni list RS, št. 48/90).
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2. člen
3. člen odloka o “Gospodarski coni v Celju“ (Uradni list

RS, št. 20/94, projekt Razvojni center Celje – Planiranje št.
590/89) se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:

Navedena zazidalna načrta se spremenita v ureditve-
nem območju ob vzhodni strani Mariborske ceste od Reslje-
ve do Trnoveljske ceste v širini ca. 150 m.

3. člen
4. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
Meja ureditvenega območja spremembe zazidalnega

načrta iz 1. člena tega odloka poteka na južni strani po
južnem robu servisne ceste A, na zahodni strani je do kri-
žišča s Trnoveljsko cesto omejena z vzhodnim robom rekon-
struirane Mariborske ceste, na severni strani poteka meja
po južnem robu Trnoveljske ceste in nato zavije proti jugu.
Vzhodna meja ureditvenega območja prečka v smeri od juga
proti severu naslednje parcele: 795/1, 796/3, 822/6, 815,
813, 768, 767/2, 760/9 in 759/2 ter preko parcel
819/11, 819/8, 819/7, 789/4, 789/3, 750/8, 750/7,
760/3 in 750/10, vse k.o. Sp. Hudinja.

Območje spremembe zazidalnega načrta zajema na-
slednje parcele oziroma dele parcel, vse k.o. Sp. Hudinja,
in sicer: 789/5, 789/3, 789/4, 750/8, 750/7, 760/3,
819/1, 819/3, 830/1, 819/2, 830/2, 830/3, 819/5,
819/9, 819/7, 819/6, 819/8, 819/1, 819/11, 828,
829, 827, 826, 825/2, 825, 823/3, 820/1, 759/2,
789/6, 767/2, 768, 813, 815, 821/2, 819/4, 822/4,
824/2, 822/6, 823/2, 822/8, 822/4, 806/3, 806/2,
807/5, 807/2, 807/6, 807/1, 807/3, 806/4, 806/5,
806/8, 803, 805/3, 802, 807/4, 800, 1715/3, 797/4,
796/3, 795/1, 1715/4, 797/3, 797/2, 797/3, 1721/2,
804/2, 804/1.

Od parcel iz prejšnjega odstavka je izkazana javna ko-
rist za izgradnjo javne infrastrukture – cest, na naslednjih
parcelah v k.o. Sp. Hudinja: 805/3 del, 750/2 del, 750/8
del, 789 del, 819/5 del, 819/9 del, 819/8 del, 819/7
del, 820/1 del, 826/2 del, 760/9 del, 759/2 del, 767/2
del, 768 del, 789/6 del, 813 del, 815 del, 822/2 del, 808
del, 796/3 del, 796/1 del, 822/8 del, 823/2 del, 822/4
del, 1715/3 del, 797/4, 1715/4, 1715/2, 797/2, 797/3,
797/2 del, 828 del, 827, 823/3, 805/3 del, 805/2.

4. člen
5. člen odloka se dopolni z naslednjimi novimi od-

stavki:
Površine v obravnavanem ureditvenem območju so na-

menjene poslovnim, trgovskim in gostinskim objektom, ben-
cinskemu servisu ter prizidavam, nadzidavam, nadomestnim
gradnjam in spremembam namembnosti obstoječih objek-
tov v skrajnem jugozahodnem delu obravnavanega območja
ter rekonstrukciji Mariborske ceste.

Poslovni objekt 1 je predviden kot prizidek na jugo-
vzhodni strani obstoječega poslovnega objekta v dimenzijah
ca. 58 m × 28 m s pritličjem, nadstropjem in izzidanim
podstrešjem, oblikovno pa mora biti usklajen z obstoječim
objektom.

Poslovni objekt 2 je predviden kot prizidek ali samo-
stojen objekt z razmikom od objekta A2S v dimenzijah
ca. 45 × 25 m s pritličjem, nadstropjem in izzidanim pod-
strešjem. Po potrebi je mogoča v objektu tudi garažna
hiša. Oblikovanje objekta mora biti kvalitetno in v sodobnih
materialih ter s poljubno streho.

Bencinski servis objekt 3 je zasnovan kot sodoben
servis s priročno prodajalno ter nadstrešnico nad črpalnimi
mesti. Rezervoarji za gorivo bodo vkopani v zelenico na južni
strani, kjer je predviden tudi montažni kiosk za prodajo go-

spodinjskega plina v jeklenkah. Prodajalna je predvidena v
dimenzijah ca. 24 m × 11 m, konstrukcija bo montažna ali
armiranobetonska z ravno streho. Nadstrešnica bo v dimen-
zijah ca. 26 m × 16,50 m. Konstrukcija bo kovinska, kritina
pa trapezna pločevina. Plinski kiosk bo dimenzij ca. 5,60 m
× 2,40 m v montažni izvedbi.

Poslovni objekt 4 je predviden kot prizidek k obstoje-
čemu trgovskemu objektu v dimenzijah ca. 65 m × 25 m s
pritličjem, nadstropjem in izkoriščenim podstrešjem. Obli-
kovanje objekta mora biti kvalitetno in v sodobnih materialih
s poljubno streho.

Trgovski objekt 5 je predviden kot prizidek k obstoje-
čemu trgovskemu objektu v dimenzijah ca. 70 m × 35 m.
Predvidena je montažna ali klasična gradnja z ločno ali ravno
strešno konstrukcijo, v višinskih gabaritih pritličje z etažo.

Gostinski objekt 6 je predviden kot dopolnitev obstoje-
čega trgovskega programa v dimenzijah ca. 46 m × 16 m s
pritličjem in etažo. Objekt je lahko klasično zidan ali monta-
žen s poljubno streho.

Poslovni objekt 7 je namenjen trgovski ali gostinski
dejavnosti v dimenzijah ca. 40 m × 25 m s pritličjem in
etažo. Izvedba je lahko klasična ali montažna s poljubno
streho in etažnostjo pritličje ter ena ali dve etaži.

Poslovno-skladiščni objekt 8 je namenjen poslovno-
skladiščni dejavnosti. Objekt tlorisnih dimenzij 26 m × 16,50
(9,20) m bo imel pritlično regalno skladišče in poslovni del s
pritličjem in dvema etažama. Predvidena je montažna kon-
strukcija v kombinaciji jeklenih profilov in armiranobetonsko
konstrukcijo z ravno nepohodno streho. Fasade bodo ob-
delane s prefabriciranimi elementi in steklom.

Objekte med Resljevo ulico in cesto B, ki so stanovanj-
ski in poslovno – stanovanjski, je mogoče prizidati, nadzidati
ali graditi nadomestne objekte in jim spremeniti po potrebi
namembnost v poslovne dejavnosti. Pogoj odmika novih
objektov od ceste A in ceste B je 5 m.

Za pogoje temeljenja si morajo investitorji pridobiti
ustrezne pogoje na podlagi geološko-geomehanskih ra-
ziskav.

Parkirne površine ob poslovnih objektih je mogoče po
potrebi tudi prekriti, pri urejanju zunanjih površin morajo
investitorji obvezno upoštevati pogoje zazidalnega načrta in
zasaditi vsa predvidena drevesa in urediti zelenice. Predvi-
dene zelenice je prepovedano uporabljati za drugačen na-
men, je pa mogoča začasna uporaba predvidenih stavbišč
za namen parkiranja do realizacije zazidalnega načrta.

Vse servisne ceste A, B, C in D morajo biti opredeljene
kot javne ceste – javno dobro.

5. člen
9. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu prvega

odstavka doda še:
Kot tolerance v ureditvenem območju navedenega za-

zidalnega načrta so mogoče spremembe tlorisnih in višin-
skih gabaritov (v smislu povišanja objektov) na podlagi pred-
hodne prostorske preveritve, spremembe namembnosti de-
javnosti, vendar le v primeru, da le-ta ne bo prekomerno
obremenjevala okolja in sodi v osnovni koncept zazidalnega
načrta. Mogoče so tudi spremembe prometne, zunanje in
komunalne ureditve ter spremembe meja funkcionalnih zem-
ljišč, ki se detajlno opredelijo v posameznih lokacijskih do-
kumentacijah.

Kot tolerance v območjih vseh zazidalnih načrtov, ki so
združeni v odlokih o gospodarski coni v Celju, so mogoče
spremembe gabaritov in gradnje za potrebe osnovnih upo-
rabnikov posameznih zazidalnih načrtov ter spremembe zu-
nanje, prometne in komunalne ureditve.
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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 pri-

stojne inšpekcijske službe.

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

spremembah odloka o ZN “Gospodarska cona v Celju“,
Uradni list RS, št. 30/96 ter elaborat RC – Planiranje,
d.o.o., Celje, št. 493/95.

Št. 352-87/98
Celje, dne 2. marca 1999.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

VLADA

715. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
določitvi protokolarnih pravil

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je
Vlada Republike Slovenije na 99. seji dne 4. marca 1999
sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi

protokolarnih pravil

1. člen
V sklepu o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS,

št. 36/94 in 24/95) se:
– v 1. točki 2. člena za besedilom “predsednika Ustav-

nega sodišča Republike Slovenije” doda nova alinea, ki se
glasi:

“– predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije.”;

– v 2. točki 2. člena za besedilom “predsednik Ustav-
nega sodišča Republike Slovenije” doda nova alinea, ki se
glasi:

“– predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije.”;

– v 10. točki 2. člena za besedilom “in predsednik
Ustavnega sodišča Republike Slovenije” doda naslednje be-
sedilo: “ter predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije.”

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom “za pred-

sednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije” doda na-

slednje besedilo: “za predsednika Vrhovnega sodišča Re-
publike Slovenije.”

3. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedilom “ob obisku

predsednika ustavnega sodišča predsednik Ustavnega so-
dišča Republike Slovenije” doda naslednje besedilo: “ob
obisku predsednika vrhovnega sodišča predsednik Vrhov-
nega sodišča Republike Slovenije.”

4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedilom “pred-

sednika ustavnega sodišča” doda naslednje besedilo: “pred-
sednika vrhovnega sodišča.”.

V drugem odstavku 10. člena se za besedilom “za
obisk predsednika ustavnega sodišča sekretar Ustavnega
sodišča Republike Slovenije” doda naslednje besedilo: “za
obisk predsednika vrhovnega sodišča sekretar Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije.”

5. člen
Za 15.b členom se doda nov 15.c člen, ki se glasi:

“15.c člen
Predsednika vrhovnega sodišča ob prihodu v Republi-

ko Slovenijo pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega
poslovijo:

– predsednik ali eden od sodnikov Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije,

– sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.”

6. člen
V 17. členu se za besedilom “predsednika ustavnega

sodišča” doda naslednje besedilo: “predsednika vrhovnega
sodišča.”

7. člen
V 18. členu se za točko E doda nova točka F, ki se

glasi:
“Stalno spremstvo ob obisku predsednika vrhovnega

sodišča:
– predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.”
Sedanja točka F postane točka G, sedanja točka G

postane točka H, sedanja točka H pa postane točka I.

8. člen
V drugem odstavku 21. člena se za besedilom “pred-

sednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije” doda nova
alinea, ki se glasi:

“– predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije.”

9. člen
V drugem odstavku 24. člena se za besedilom “pred-

sednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije” doda na-
slednje besedilo: “predsednik Vrhovnega sodišča Republi-
ke Slovenije.”

10. člen
V 30. členu se za besedilom “predsednika Ustavnega

sodišča Republike Slovenije” doda nova alinea, ki se glasi:
“predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije:
– sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi sekretar Vrhovnega sodiš-

ča Republike Slovenije.”
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11. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedilom “sekretar

Ustavnega sodišča Republike Slovenije” doda naslednje be-
sedilo: “sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.”

12. člen
V 47. členu se za besedilom “in predsednika Ustavne-

ga sodišča Republike Slovenije med mandatom” doda na-
slednje besedilo: “ter predsednika Vrhovnega sodišča Re-
publike Slovenije med mandatom.”

13. člen
V 58. členu se za besedilom “predsednik Ustavnega

sodišča Republike Slovenije” doda naslednje besedilo:
“predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.”

14. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 940-00/98-1
Ljubljana, dne 4. marca 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

716. Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 100. seji
dne 11. marca 1999 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek
Razdrto,

b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Postojna za obdobje 1986–1990 v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta.

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev os-

nutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Razdrto
(v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal
LUZ, d.d., pod št. projekta 4764, v januarju 1999 in predlo-
ga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu
navedenih planskih aktov Občine Postojna (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve planskih aktov občine), ki jih je
izdelal LUZ, d.d., v februarju 1999.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.

1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95, 13/96 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami druž-
benega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni
list RS, št. 72/95, 13/96 in 11/99) v delu, ki ga opredelju-
je osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: državni pro-
storski planski akti).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Postojna v

obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih
aktov občine.

IV
Občina Postojna mora poskrbeti za izvedbo javne raz-

grnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega
načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov
občine. Javna razgrnitev se začne tretji dan po objavi sklepa
v Uradnem listu Republike Slovenije in traja en mesec.

V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnje-

ni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in do-
polnitev planskih aktov občine, pripombe in predloge vsi
zainteresirani in prizadeti.

VI
Občina Postojna mora v roku 30 dni po preteku javne

razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane
pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme
pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-15/98-3
Ljubljana, dne 11. marca 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

dosegajo 75 odstotkov izračunanega obsega primerne porabe za občino

Popravek

V uredbi o začasni zagotovitvi dodatnih sredstev finanč-
ne izravnave občinam, ki ne dosegajo 75 odstotkov izraču-
nanega obsega primerne porabe za občino, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 13-677/99 z dne 5. 3. 1999, se prvi
odstavek 2. člena pravilno glasi:

Obseg dodatnih sredstev finančne izravnave se posa-
mezni občini zagotovi v letu 1999 v višini sto odstotkov od
razlike med izračunanim 75% obsegom primerne porabe za
občino in razpoložljivimi prihodki občine.

Uredništvo
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695. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika

višjega sodišča 1328

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
696. Sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic,     na

katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj 1329

VSEBINA

697. Kolektivna pogodba za špedicijsko, skladiščno
in pomorsko agencijsko dejavnost 1334

698. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost ko-
vinskih materialov in livarn ter kovinsko in elek-
troindustrijo Slovenije 1350

699. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar
1999 1353

OBČINE
LJUBLJANA

700. Odredba o načinu oddajanja poslovnih prostorov
v najem in določanju najemnin 1354

BLED
701.  Odlok o občinskih cestah 1356

702. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesar-
skih poti v Občini Bled 1366

703. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih 1371

704. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi komisij in drugih delovnih teles Občin-
skega sveta občine Bled 1373

BLOKE
705. Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Blo-

ke 1374

706.  Odlok o uresničevanju javnega interesa na po-
dročju športa v Občini Bloke 1375

707. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva
na področju športa, ki deluje v javnem lokalnem
interesu 1380

708.  Pravilnik za vrednotenje programov športa v Ob-
čini Bloke 1381

709. Pravilnik o višini najemnine za športne objekte v
Občini Bloke 1382

710. Merila za izbor programov športa, ki se sofinan-
cirajo iz proračunskih sredstev v Občini Bloke 1383

711. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
športa v Občini Bloke 1384

712. Statutarni sklep 1384

CELJE
713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu Industrija Jug – poslovni center
“STC vzhod“ 1385

714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju“ 1386

POPRAVEK
– Popravek uredbe o začasni zagotovitvi dodatnih

sredstev finančne izravnave občinam, ki ne do-
segajo 75 odstotkov izračunanega obsega primer-
ne porabe za občino 1389

Stran Stran
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PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI
Občinski sveti in župani v vseh 192 slovenskih občinah se že dogovarjajo o svojem delu v

prihodnjih štirih letih. Kakšne so njihove dolžnosti in kakšne so finančne možnosti za uresničitev
načrtov, je predpisano v zakonih o lokalni samoupravi in o financiranju občin.

V knjižici z naslovom Predpisi o lokalni samoupravi  mag. Stane Vlaj, predstojnik Inštituta za
lokalno samoupravo pri Visoki upravni šoli v Ljubljani, uvodoma predstavlja Evropsko listino lokalne
samouprave, državna podsekretarka v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo Vesna Juvan Goto-
vac pa bistvene določbe  Zakona o lokalni samoupravi. Poleg ustavnih določb o lokalni samoupravi
so objavljeni še:

- EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE
- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (prečiščeno besedilo)
- ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
- SEZNAM OBČIN Z NASLOVI
- IZVOLJENI ŽUPANI NA LOKALNIH VOLITVAH 1998

Cena 1806 SIT 10481

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

NOVO
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Pravkar izšlo

EVROPSKI SPORAZUM
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi
strani
Napočil je dan D, ki ga je napovedal pred poldrugim letom ratificirani sporazum. Poznavanje in uporaba evropskega
sporazuma je postala slovenska realnost. Sporazum posega na mnoga področja. V njem so določene obveznosti
njegovih podpisnikov o političnem dialogu, prostem pretoku blaga, kmetijstvu, ribištvu, pretoku delovne sile,
opravljanju storitev, o konkurenci, finančnem sodelovanju itd. Priloge, vključno s XIII. o pravici do nakupa
nepremičnin, natančneje določajo pravila pri uresničevanju te pomembne mednarodne pogodbe.
Evropski sporazum s prilogami IX a, IX b, IX c, X, XI in XIII ter protokol k pridružitvenemu sporazumu in sklepno listino
objavljamo v prvi knjigi nove zbirke založbe Uradni list RS z naslovom EVROPSKA UNIJA. Izdajateljica te knjige je
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. V knjigi so pri posameznih členih objavljene tudi skupne in
posamezne izjave, ki smo jih povzeli tudi na koncu prvega dela knjige. V drugem delu pa objavljamo vse našteto tudi
v angleškem jeziku.
Uvodna pojasnila so pripravili Tone Dolčič, Miha Pogačnik, Miro Prek, Borut Šinkovec in Primož Vehar. Na
koncu knjige pa je obširno stvarno kazalo, ki bo bralcem gotovo olajšalo prebiranje tega pomembnega dokumenta.
Dragocena informacija za vse, ki morajo delati v skladu s sporazumom, pa je tudi povzetek vseh pomembnejših
rokov, ki jih določa evropski sporazum.

Cena 4200 SIT 10484

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q EVROPSKI SPORAZUM število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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