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VLADA
999.

Uredba o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Na podlagi 73. in 76. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94),
8. in 10. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93)
ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba ureja merila za organiziranje, opremljanje in
usposabljanje Civilne zaščite, gasilskih enot in drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
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Leto IX

II. ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE
1. Civilna zaščita
2. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se
organizirajo naslednje enote, službe in organi Civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč;
– enote za prvo veterinarsko pomoč;
– tehnične reševalne enote;
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito;
– enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi;
– služba za proženje snežnih plazov;
– službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč;
– službe za podporo;
– poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki;
– poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite.
3. člen
(1) Enote za prvo pomoč organizirajo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter
državni organi z do 300 zaposlenimi delavci na istem kraju
eno ekipo in na vsakih nadaljnjih 300 zaposlenih še eno
ekipo;
– šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega
varstva ter nege starejših oseb, ki imajo do 300 otrok,
učencev, študentov ali oskrbovanih oseb eno ekipo in na
vsakih nadaljnjih 300 oseb še eno ekipo;
– lokalne skupnosti, ki imajo do 3000 prebivalcev najmanj eno ekipo in na vsakih nadaljnjih 3000 prebivalcev še
po eno ekipo.
(2) Po dve ekipi iz prejšnjega odstavka se povezujeta v
oddelek in po dva oddelka v vod. V vsakem vodu mora biti
ena ekipa za prevoz ranjencev. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka, ki zaradi premajhnega števila zaposlenih nimajo
možnosti za organizacijo popolnih ekip, lahko organizirajo
nepopolne ekipe, ne glede na predpisano formacijo. Če
tudi to ni mogoče, pa mora imeti najmanj en delavec tečaj
prve pomoči Civilne zaščite.
(3) Naloge enot za prvo pomoč so:
– dajanje prve pomoči poškodovanim in obolelim;
– izvajanje triaže;
– izvajanje dekontaminacije poškodovanih in obolelih;
– sodelovanje pri prevozu poškodovanih in obolelih;
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– sodelovanje pri negi poškodovanih in obolelih;
– sodelovanje pri izvajanju higiensko-epidemioloških
ukrepov.
4. člen
(1) Enote za prvo veterinarsko pomoč organizirajo
gospodarske družbe, ki se pretežno ukvarjajo z farmsko
vzrejo živine in imajo najmanj 300 glav goveje živine, 500
prašičev ali 100 konj.
(2) Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka, ki zaradi premajhnega števila zaposlenih nimajo možnosti organizirati popolnih enot, lahko organizirajo nepopolne enote, ne
glede na predpisano formacijo.
(3) Naloge enot za prvo veterinarsko pomoč so:
– izvajanje ukrepov za zaščito živali, živil živalskega izvora, krmil in napajališč pred nevarnostmi naravnih in drugih
nesreč;
– dajanje prve veterinarske pomoči poškodovani in
oboleli živini;
– sodelovanje pri izvajanju dekontaminacije živine;
– sodelovanje pri odstranjevanju živalskih trupel.
5. člen
(1) Tehnične reševalne enote organizirajo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter
državni organi z nad 500 zaposlenimi delavci na istem kraju
en oddelek za reševanje;
– lokalne skupnosti, ki imajo 3000-13000 prebivalcev
eno ekipo za izvidovanje in en oddelek za reševanje, lokalne
skupnosti s 13001-23000 prebivalci en oddelek za izvidovanje ter dva oddelka za reševanje, lokalne skupnosti s
23001-33000 prebivalci dva oddelka za izvidovanje ter tri
oddelke za reševanje, lokalne skupnosti s 33001-40000
prebivalci dva oddelka za izvidovanje ter štiri oddelke za
reševanje;
– lokalne skupnosti, ki imajo nad 40000 prebivalcev
najmanj en vod za izvidovanje in najmanj eno četo za reševanje;
– lokalne skupnosti, ki imajo 100000 in več prebivalcev najmanj dva voda za izvidovanje in najmanj dve četi za
reševanje;
– uprave za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: uprave za obrambo) organizirajo najmanj en
oddelek za izvidovanje in najmanj en vod za reševanje.
(2) Oddelek za reševanje iz prejšnjega odstavka obsega dve ekipi in vod za reševanje dva oddelka za reševanje.
Oddelek za izvidovanje obsega dve ekipi za izvidovanje in
vod za izvidovanje pa dva oddelka za izvidovanje. Četa za
reševanje pa dva voda za reševanje. Na poplavno ogroženih
območjih se oddelku in vodu za reševanje doda ena ekipa
za reševanje na vodi, četi pa dve ekipi za reševanje na vodi.
(3) Naloge tehničnih reševalnih enot so:
– odkrivanje zasutih ljudi v ruševinah;
– reševanje ljudi in materialnih dobrin iz ogroženih in
poškodovanih objektov, ruševin in zemeljskih plazov;
– reševanje na vodi;
– sodelovanje pri utrjevanju in graditvi nasipov pred
naraslimi vodami;
– sodelovanje pri odstranjevanju ovir na cestah, urejanju zasilnih poti in prehodov ter pri popravilu komunalne
infrastrukture in odpravljanju drugih posledic nesreč;
– sodelovanje pri sanaciji posledic nesreč z nevarnimi
snovmi v naravnem okolju;
– sodelovanje pri graditvi sanitarno-higienskih objektov;
– urejanje lokacij za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev;
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– sodelovanje pri graditvi zaklonilnikov ob neposredni
vojni nevarnosti in med vojno.
6. člen
(1) Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
organizirajo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
v svojem delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, ki ogrožajo okoliško prebivalstvo, najmanj eno ekipo za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo oziroma morajo financirati ustanovitev,
opremljanje in usposabljanje takšne enote v lokalni skupnosti, v kateri opravljajo dejavnost;
– lokalne skupnosti, ki imajo od 3000 do 20000 prebivalcev en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko
dekontaminacijo in za vsakih nadaljnjih 20000 prebivalcev
še po en oddelek;
– uprave za obrambo najmanj en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko izvidovanje;
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
en oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo.
(2) Oddelek za radiološko, kemijsko in biološko dekontaminacijo iz prejšnjega odstavka obsega dve ekipi za
dekontaminacijo, oddelek za radiološko, kemijsko in biološko izvidovanje pa tri ekipe za izvidovanje.
(3) Naloge enot za radiološko, kemijsko in biološko
zaščito so:
– izvidovanje nevarnih snovi ter bojnih strupov v okolju
(detekcija, identifikacija, dozimetrija, enostavnejše analize);
– ugotavljanje in označevanje meja kontaminiranih območij;
– ugotavljanje prenehanja radiološke, kemijske in biološke nevarnosti;
– jemanje vzorcev za analize in preiskave;
– usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
– izvajanje dekontaminacije in ugotavljanje njene
uspešnosti.
7. člen
(1) Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi organizirajo uprave za obrambo Celje, Kranj, Koper, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Postojna, vsaka po eno enoto.
(2) Naloge enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so odkrivanje, odstranjevanje in uničevanje
neeksplodiranih ubojnih sredstev v okolju, ki so ostala kot
posledica preteklih vojaških spopadov in drugih vojaških
aktivnosti.
8. člen
(1) Služba za proženje snežnih plazov se organizira kot
posebna ekipa v okviru enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pri upravah za obrambo Celje, Kranj,
Ljubljana in Nova Gorica. V Upravi za obrambo Slovenj Gradec se organizira kot samostojna ekipa za proženje snežnih
plazov.
(2) Naloge službe za proženje snežnih plazov so:
– preventivno proženje snežnih plazov;
– odstreljevanje nevarnih snežnih opasti;
– odstreljevanje ledu na vodotokih.
9. člen
(1) Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč organizirajo gospodarske družbe in zavodi, lastniki oziroma upravljalci stanovanjskih stavb ter lokalne skupnosti, in sicer:
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– v vsakem zaklonišču s 25-200 zakloniščnimi mesti
mora biti vodja zaklonišča;
– v vsakem zaklonišču z 201-400 zakloniščnimi mesti
morata biti vodja in namestnik vodje zaklonišča;
– v zakloniščih s 401-600 zakloniščnimi mesti morajo
biti vodja in dva namestnika vodje zaklonišča;
– za vsakih nadaljnjih 200 zakloniščnih mest se določi
še en namestnik vodje zaklonišča.
(2) Naloge službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč so:
– sodelovanje pri vzdrževanju zaklonišč;
– označevanje dostopov do zaklonišč;
– pripravljanje zaklonišč za uporabo;
– organiziranje bivanja v zakloniščih;
– skrb za delovanje naprav in opreme v zakloniščih.
10. člen
(1) Službe za podporo organizirajo zlasti:
– uprave za obrambo;
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
– lokalne skupnosti;
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.
(2) Službe za podporo sestavljajo enote za oskrbo,
enote za zveze, enote za prevoze ter enote za informacijsko
podporo in administrativno delo.
(3) Velikost služb za podporo oziroma število enot določijo ustanovitelji glede na ogroženost, število in vrsto sil za
zaščito, reševanje in pomoč ter možnosti. Pri tem morajo
upoštevati, da je najmanjša enota ekipa in da mora biti
kadrovsko in materialno popolnjena v skladu z merili.
(4) Naloge služb za podporo so:
– zagotavljanje nastanitve in oskrbe pripadnikov Civilne
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč s hrano,
vodo ter drugimi življenjskimi potrebščinami, delovnimi sredstvi in materialom;
– pomoč pri vzdrževanju delovnih sredstev oziroma
sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
– zagotavljanje informacijske podpore;
– vzpostavljanje, upravljanje in vzdrževanje zvez med
organi vodenja ter enotami in službami, ki opravljajo naloge
zaščite, reševanja in pomoči;
– opravljanje kurirske službe;
– zagotavljanje prevozov moštev, opreme in materiala;
– opravljanje administrativno-tehničnih in drugih del za
organe, ki vodijo zaščito, reševanje in pomoč;
– sodelovanje pri evakuaciji, začasni nastanitvi in oskrbi ogroženih prebivalcev;
– sodelovanje pri razdeljevanju sredstev pomoči.
11. člen
(1) Poverjenike za Civilno zaščito in njihove namestnike
imenujejo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter
državni organi z nad 100 zaposlenimi na istem kraju;
– šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega
varstva ter nege starejših oseb, z nad 100 otroki, učenci,
študenti ali oskrbovanimi osebami;
– lokalne skupnosti v večjih stanovanjskih stavbah z
nad 300 stanovalci, v ulicah in delih naselij, ki so zaokrožena celota s 3000 prebivalci, v vaseh in zaselkih s 3000
prebivalci.
(2) Naloge poverjenikov za Civilno zaščito in njihovih
namestnikov so:
– spodbujanje prebivalcev za nakup sredstev za osebno in skupno zaščito ter njihovo usposabljanje za izvajanje
osebne in vzajemne zaščite;
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– sodelovanje pri organiziranju sil za zaščito, reševanje
in pomoč;
– svetovanje pri zagotavljanju in vzdrževanju sredstev
za zaščito, reševanje in pomoč ter skrb za brezhibnost teh
sredstev v stanovanjskih zgradbah in organizacijah;
– spremljanje razmer in opozarjanje na preteče nevarnosti;
– vodenje evidence o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč v objektih oziroma za območje delovanja
poverjenikov;
– obveščanje nadrejenih organov Civilne zaščite o posledicah naravnih in drugih nesreč;
– usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne zaščite;
– usklajevanje zaščitnih ukrepov ter organiziranje izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami
nadrejenih organov Civilne zaščite.
12. člen
(1) Poveljnike Civilne zaščite in njihove namestnike ter
štabe Civilne zaščite imenujejo:
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z
nad 100 zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo,
proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in
njene derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti,
ki predstavljajo tveganje za okolico na podlagi odločitve
pristojnega državnega organa ali organa lokalne skupnosti;
– lokalne skupnosti v mestnih četrtih in drugih delih
naselij, ki so zaokrožena celota, z nad 3000 prebivalci ter v
naseljih z nad 3000 prebivalci;
– lokalne skupnosti;
– Vlada Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek poveljnike Civilne
zaščite, njihove namestnike in štabe Civilne zaščite imenujejo zavodi, ki opravljajo bolnišnično dejavnost regijskega pomena ter gospodarske družbe, ki na državni ali regijski ravni
upravljajo z infrastrukturnimi sistemi, zlasti energetskim, železniškim in telekomunikacijskim sistemom.
13. člen
(1) Lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in
druge organizacije lahko glede na ogroženost, ustanovijo
tudi večje število enot in služb Civilne zaščite, kot so določene s to uredbo.
(2) Merila za organiziranje ter opremljanje enot in služb
Civilne zaščite predpiše minister, pristojen za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Z merili iz prejšnjega odstavka se določijo kadrovske sestave enot in služb (formacije) ter vrsta in količina
opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
(4) Oprema in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč
enot ter služb Civilne zaščite, ki se kupujejo s sredstvi proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti,
morajo biti tipizirana ter morajo ustrezati predpisanim standardom.
2. Gasilske enote in enote ter službe društev in drugih
nevladnih organizacij
Gasilske enote
14. člen
(1) Gasilske enote se organizirajo na podlagi meril za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so določene v
prilogi in so sestavni del te uredbe.
(2) Gasilske enote opravljajo naloge zaščite, reševanja
in pomoči na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne
skupnosti v skladu z načrti.
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15. člen
(1) Naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah,
ki so javno dobro s katerim upravlja država ter druge naloge
zaščite in reševanja širšega pomena, opravljajo:
– Javni zavod za požarno, reševalno in tehnično službo
Celje;
– Javni zavod – Gasilska brigada Koper;
– Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj;
– Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana;
– Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica;
– Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
– Gasilsko reševalni center Novo mesto;
– Gasilski zavod Ravne na Koroškem;
– Gasilski zavod Trbovlje;
– Poklicna gasilska enota Krško;
– Poklicno gasilski reševalni servis-ŽJ Jesenice;
– Zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor;
– Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana;
– HELIOS poslovne storitve d.o.o. center požarne varnosti Domžale;
– NAFTA Lendava d. o. o. poklicna industrijska gasilska enota;
– Gasilsko društvo Bled;
– Gasilsko društvo Gornja Radgona;
– Gasilsko društvo Murska Sobota;
– Gasilsko društvo Postojna;
– Gasilsko društvo Ptuj;
– Gasilsko društvo Slovenska Bistrica;
– Gasilsko društvo Velenje;
– Prostovoljno gasilsko društvo Bovec;
– Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica;
– Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj;
– Prostovoljno gasilsko društvo Idrija;
– Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica;
– Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik;
– Prostovoljno gasilsko društvo Kočevje;
– Prostovoljno gasilsko društvo Litija;
– Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer;
– Prostovoljno gasilsko društvo Nazarje;
– Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi;
– Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica;
– Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška;
– Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica;
– Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka;
– Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin;
– Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje.
(2) Naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu opravlja tudi Prostovoljno gasilsko društvo
Ormož, naloge zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih
predorih pa tudi Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske
Konjice.
(3) Določene naloge zaščite in reševanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju opravlja Gasilska brigada
Koper.
(4) Gasilske enote iz prvega odstavka tega člena opravljajo naloge zaščite in reševanja na območju, za katerega so
ustanovljene, ter na širšem območju, kadar so poklicane na
intervencijo.
(5) Opravljanje nalog iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena se sofinancira s sredstvi državnega
proračuna po merilih, ki jih določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
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Enote ter službe društev
in drugih nevladnih organizacij
16. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
državnega pomena se organizirajo:
– gorska reševalna služba;
– jamarska reševalna služba;
– enote za reševanje iz vode in na vodi;
– enote reševalcev z reševalnimi psi;
– enote za postavitev začasnih prebivališč;
– stacionarija in nastanitvene enote.
17. člen
(1) Gorsko reševalno službo Slovenije v skladu z zakonom organizira Planinska zveza Slovenije, v okviru 17 postaj
gorske reševalne službe.
(2) Dejavnost gorske reševalne službe sofinancira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pri čemer se
kot izhodišče za sofinanciranje upošteva 430 gorskih reševalcev različnih specialnosti.
(3) Naloge gorske reševalne službe so zlasti:
– dajanje prve pomoči in reševanje ponesrečenih v
gorskem svetu;
– reševanje ponesrečenih iz snežnih plazov;
– iskanje in poizvedovanje za pogrešanimi v gorskem
svetu;
– opazovanje nevarnosti snežnih plazov ter drugih nevarnosti v gorskem svetu ter obveščanje pristojnih organov
in javnosti o njih;
– sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in
drugih nesrečah v skladu z organizacijo in sposobnostmi
službe.
18. člen
(1) Jamarsko reševalno službo v skladu z zakonom
organizira Jamarska zveza Slovenije.
(2) Dejavnost jamarske reševalne službe sofinancira
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pri čemer se kot izhodišče upošteva 45 jamarskih reševalcev
različnih specialnosti in do 8 jamarjev-potapljačev.
(3) Naloge jamarske reševalne službe so:
– reševanje ponesrečenih v kraških jamah;
– iskanje pogrešanih v kraških jamah;
– sodelovanje pri odpravljanju posledic ekoloških
nesreč v kraškem podzemlju;
– opazovanje nevarnosti v kraških jamah ter obveščanje pristojnih organov in javnosti o njih;
– reševanje ljudi iz ogroženih objektov;
– sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in
drugih nesrečah v skladu z organizacijo in sposobnostmi
službe.
19. člen
(1) Enote za reševanje iz vode in na vodi organizira
Slovenska potapljaška zveza v:
– Vzhodnoštajerski regiji za porečje Mure in Drave;
– Zahodnoštajerski regiji za porečje Savinje;
– Ljubljanski regiji za porečje Save;
– Severnoprimorski regiji za porečje Soče;
– Obalni regiji za morje.
(2) Reševanje iz vode in na vodi lahko opravljajo tudi
pripadniki gasilskih enot, ki so usposobljeni in opremljeni v
skladu s predpisi.
(3) Dejavnost enot za reševanje iz vode in na vodi
sofinancira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pri čemer se kot izhodišče za sofinanciranje upoštevajo
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merila za popolnitev in opremljanje enot. Enote za reševanje
iz vode in na vodi lahko ustanavljajo tudi lokalne skupnosti in
skrbijo za njihovo sofinanciranje.
(4) Naloge enot za reševanje iz vode in na vodi so
zlasti:
– iskanje in reševanje ponesrečenih iz vode in na vodi;
– sodelovanje pri reševanju ljudi, živali, premoženja in
kulturne dediščine ob poplavah ter nesrečah na vodi;
– sodelovanje pri opravljanju nujnih zaščitnih in drugih
del zaradi preprečitve in ublažitve posledic nesreč na vodah.
20. člen
(1) Enote reševalcev z reševalnimi psi organizirata Kinološka zveza Slovenije in Zveza društev vodnikov reševalnih psov Slovenije v:
– Ljubljanski regiji
dve ekipi;
– Gorenjski regiji
dve ekipi;
– Severnoprimorski regiji
eno ekipo;
– Obalni regiji
eno ekipo;
– Zahodnoštajerski regiji
eno ekipo;
– Podravski regiji
eno ekipo;
– Notranjski regiji
eno ekipo;
– Zasavski regiji
eno ekipo;
– Dolenjski regiji
eno ekipo.
(2) Naloge enot reševalcev z reševalnimi psi so iskanje,
reševanje in nudenje pomoči preživelim v ruševinah.
21. člen
(1) Enote za postavitev začasnih prebivališč organizirata Zveza tabornikov Slovenije in Združenje Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov v:
– Ljubljanski regiji
en oddelek in eno ekipo;
– Vzhodnoštajerski regiji
dve ekipi;
– Obalni regiji
dve ekipi;
– Gorenjski regiji
eno ekipo;
– Notranjski regiji
eno ekipo;
– Severnoprimorski regiji
eno ekipo;
– Koroški regiji
eno ekipo;
– Zahodnoštajerski regiji
eno ekipo;
– Podravski regiji
eno ekipo;
– Pomurski regiji
eno ekipo;
– Dolenjski regiji
eno ekipo.
(2) Naloge enot za postavitev zasilnih prebivališč so:
– postavljanje začasnih prebivališč za ogrožene prebivalce;
– sodelovanje pri zagotavljanju potrebnih življenjskih
pogojev v začasnih prebivališčih.
22. člen
(1) Rdeči križ Slovenije organizira stacionarij v Mariboru, nastanitvene enote pa v Ljubljani, Novi Gorici in Novem
mestu.
(2) Naloge stacionarija in nastanitvenih enot so:
– oskrbovanje in negovanje poškodovanih in obolelih;
– oskrbovanje in negovanje posebno ogroženih prebivalcev (nosečnic, mater z otroki, invalidov, starejših
oseb idr.).
23. člen
(1) Društva in druge nevladne organizacije, razen gasilskih društev, določijo merila za organiziranje in opremljanje
svojih enot, služb in drugih operativnih sestav v soglasju z
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(2) Z merili iz prejšnjega odstavka se določijo kadrovske sestave enot ter vrsta in količina opreme ter sredstev za
zaščito, reševanje in pomoč. Za opremo in sredstva zaščite,
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reševanja in pomoči se določi tudi način uporabe in vzdrževanja ter rok trajanja.
(3) Oprema in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč
enot, služb in drugih operativnih sestav društev ter drugih
nevladnih organizacij, ki se kupujejo s sredstvi državnega
proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, morajo biti tipizirana in morajo ustrezati predpisanim standardom.
24. člen
Enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč lahko
ne glede na to uredbo ustanovijo tudi druga društva ter
druge nevladne organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da razpolagajo z usposobljenimi kadri;
– da razpolagajo s primerno opremo in sredstvi;
– da zagotavljajo pravočasno pripravljenost enot, služb
in drugih operativnih sestav za opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči;
– da opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči na
podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ter
načrti zaščite in reševanja;
– da imajo s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje potrjena merila za organiziranje in opremljanje enot, služb ali drugih operativnih sestav.
25. člen
(1) Lokalne skupnosti lahko glede na ogroženost organizirajo tudi:
– enote reševalcev z reševalnimi psi;
– enote za postavitev začasnih prebivališč;
– enote radioamaterjev;
– enote za reševanje iz vode in na vodi;
– druge enote.
(2) Lokalne skupnosti lahko po potrebi ustanovijo tudi
informativne in logistične centre ter enote za hitre reševalne
intervencije.
3. Enote, službe in centri za zaščito, reševanje
in pomoč, ki jih organizirajo državni organi
26. člen
(1) Enote, službe in centre za opravljanje določenih
nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah organizirajo Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje ter pristojna ministrstva v sodelovanju z zavodi
oziroma gospodarskimi družbami, in sicer:
– mobilno bolnišnico in mobilne zdravstvene ekipe;
– enoto za identifikacijo mrtvih;
– enoto za higiensko-epidemiološko delo;
– mobilno enoto za meteorologijo in hidrologijo;
– ekološki laboratorij z mobilno enoto;
– enoto za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom
ter drugimi jedkimi snovmi;
– enoto za reševanje ob rudniških nesrečah;
– mobilni center za obveščanje;
– službo za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih
nesrečah na morju.
(2) Sredstva za organiziranje, opremljanje, usposabljanje in delovanje enot, služb in centrov iz prejšnjega odstavka
se zagotavlja v okviru dejavnosti oziroma pristojnih ministrstev.
(3) Organizacija, opremljanje, usposabljanje in druga
vprašanja enot, služb in centrov iz prvega odstavka tega
člena se po potrebi uredijo s pogodbami, služba za zaščito
in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju pa
tudi z dogovorom med pristojnimi ministrstvi.
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27. člen
(1) Službo za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah ter za iskanje na morju sestavljajo v skladu s
predpisi in mednarodnimi akti zlasti:
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo s koordinacijskim centrom za iskanje in reševanje na morju, ki neposredno vodi iskanje in reševanje na morju;
– Služba za varstvo obalnega morja z izvajalskimi organizacijami;
– poveljnik Civilne zaščite in Obalni štab Civilne zaščite, Uprava za obrambo Koper z regijskim centrom za obveščanje ter regijske sile za zaščito, reševanje in pomoč;
– druge državne in lokalne sile za zaščito, reševanje in
pomoč ter organi vodenja.
(2) Delovanje organov, enot in sil iz prejšnjega odstavka ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z
načelom postopnosti ob večjih nesrečah vodi, usmerja in
usklajuje poveljnik Civilne zaščite z Obalnim štabom Civilne
zaščite.

32. člen
(1) Programe usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite
izvajajo Izobraževalni center Republike Slovenije za zaščito
in reševanje, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana,
državni organi in organi lokalnih skupnosti ter izobraževalne
organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) Programe usposabljanja Civilne zaščite, ki so državnega pomena, izvaja Izobraževalni center za zaščito in reševanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(3) Uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja pripadnikov enot za prvo pomoč izvaja Rdeči križ Slovenije v
skladu s predpisi.
(4) Dopolnilna usposabljanja pripadnikov enot in služb
Civilne zaščite, razen enot za prvo pomoč, praviloma izvajajo
poveljniki oziroma vodje teh enot in služb.
(5) Izvajalce programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite izberejo in določijo ustanovitelji enot in služb
Civilne zaščite.

28. člen
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, ne glede
na 26. člen te uredbe, v skladu s predpisi in mednarodnimi
akti, neposredno vodi iskanje in reševanje pogrešanega
zrakoplova. V skladu z načelom postopnosti delovanja ob
iskanju ali nesrečah zrakoplovov večjega obsega vodi, usmerja in usklajuje pristojni regijski oziroma državni poveljnik
Civilne zaščite, če se iskanje izvaja na območju dveh ali več
regij. Pristojni poveljnik odloča tudi o obsegu in vrsti vključenih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

2. Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov enot
ter služb društev in drugih nevladnih organizacij

29. člen
(1) Merila za organiziranje in opremljanje enot, služb in
centrov iz 26. člena, določijo pristojna ministrstva v soglasju
z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(2) Z merili iz prejšnjega odstavka se določijo kadrovske sestave enot, služb in centrov ter vrsta in količina opreme ter sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
30. člen
(1) Za opravljanje posebno zahtevnih nalog zaščite,
reševanja in pomoči in za pomoč drugim državam se organizira državna enota za hitre reševalne intervencije.
(2) Državna enota za hitre reševalne intervencije se
oblikuje iz državnih enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč iz državne pristojnosti oziroma tistih, ki jih sofinancira država.
(3) Za operativno vodenje, organiziranje, opremljanje
in usposabljanje državne enote za hitre reševalne intervencije se pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje
ustanovi poveljstvo enote.
(4) Oprema in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč
enot, služb in centrov iz 26. in tega člena te uredbe, ki se
kupujejo s sredstvi državnega proračuna, morajo biti tipizirana in morajo ustrezati predpisanim standardom.
III. MERILA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
1. Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite
31. člen
Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite organizirajo
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in uprave
za obrambo, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe,
zavodi in druge organizacije ter državni organi, ki organizirajo Civilno zaščito.

Izobraževanje in usposabljanje gasilcev
33. člen
(1) Izobraževalni center za zaščito in reševanje Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvaja izobraževanje in dopolnilno usposabljanje poklicnih gasilcev pa izobraževalnih programih, ki jih predpiše minister, pristojen za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Gasilska zveza Slovenije, gasilske zveze in prostovoljna gasilska društva izvajajo usposabljanje pripadnikov
prostovoljnih gasilskih enot pa izobraževalnih programih, ki
jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami na predlog z Gasilsko zvezo Slovenije.
(3) Izobraževalni center za zaščito in reševanje Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z
Gasilsko zvezo Slovenije izvaja usposabljanje pripadnikov
enot iz 15. člena te uredbe pa programih usposabljanja, ki
jih predpiše minister, prisojen za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Usposabljanje drugih enot ter služb društev in drugih
nevladnih organizacij
34. člen
Društva in druge nevladne organizacije določene s to
uredbo so dolžne organizirati in izvajati usposabljanje članov
svojih enot, služb in drugih operativnih sestav za opravljanje
nalog zaščite, reševanja in pomoči pa lastnih programih
usposabljanja in v skladu s pravili svoje stroke.
35. člen
(1) Izobraževalni center za zaščito in reševanje Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvaja usposabljanje enot, služb in drugih operativnih sestav iz prejšnjega
člena za opravljanje določenih, predvsem zahtevnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(2) Če društva in druge nevladne organizacije izvajajo
programe usposabljanja, ki jih predpiše minister, pristojen
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, za njih veljajo enaki pogoji
kot za uporabnike sredstev državnega proračuna.
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Usposabljanje enot, služb in centrov za zaščito, reševanje
in pomoč, ki jih organizirajo državni organi

drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč smiselno uporabljajo obstoječa merila.

36. člen
Izobraževalni center za zaščito in reševanje Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvaja usposabljanje pripadnikov enot, služb in centrov iz 26. in 28. člena
te uredbe na podlagi programov usposabljanja, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

40. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Vlada Republike Slovenije

37. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
lokalne skupnosti in državni organi morajo svojo organiziranost na področju zaščite in reševanja uskladiti s to uredbo v
roku šestih mesecev od njene uveljavitve.
(2) Štabe, enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč morajo njihovi ustanovitelji kadrovsko popolniti v roku enega leta, usposobiti v roku treh
let, opremiti pa najkasneje v roku desetih let od uveljavitve te
uredbe.
(3) Predpisana sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih je mogoče zagotoviti iz popisa se zagotavlja na
podlagi materialne dolžnosti.
(4) Pri nakupu sredstev in opreme za zaščito, reševanje in pomoč imajo prednost osebna zaščitna sredstva in
reševalna sredstva in oprema, ki je ni mogoče zagotoviti iz
popisa.
38. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati
uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Uradni list RS, št. 18/96).
39. člen
Ne glede na prejšnji člen se do uveljavitve novih meril
(formacij) za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite ter

Kategorija GE

Prostovoljnih
gasilcev

GE I. kategorije
GE II. kategorije
GE III. kategorije
GE IV. kategorije
GE V. kategorije
GE VI. kategorije
GE VII. kategorije

15 (22)1
23 (32)1
32 (42)1
54
56
42

Poklicnih
gasilcev

(do 5)2
(7 do 10)2
28 (42)3

Št. 812-01/99-1
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

Dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE
GASILSKIH ENOT
I. RAZVRSTITEV GASILSKIH ENOT
Gasilske enote so razvrščene v sedem kategorij, katerim je prilagojena kadrovska sestava enot in njihova tehnična
opremljenost.
Gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE) se razvrstijo v posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in tehnično opremljenost. Število gasilcev in tehnična
opremljenost za posamezno kategorijo GE se določi na
podlagi teh meril in drugih značilnosti območja delovanja
GE, ki je določen z operativnim gasilskim načrtom.
Razvrstitev GE na podlagi teh meril opravi župan na
predlog strokovnih služb.
1. Teritorialne GE
Teritorialne GE posameznih kategorij morajo glede števila gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati naslednje
minimalne pogoje:

Pripadajoča gasilska vozila in oprema

GV1, (GV-V1)1
GVC16/24 in GV2 oziroma GVC16/25 in VM, (PL)4
GVC16/15, GVC24/50, VM, (PL)4
PV1, GVC16/155, GVC24/50, VM, (PL)4
PV1, GVC16/155, GVC24/50, VM, AL,
PV2, GVC16/25, GVC24/50, VM, AL, TV-2D
število gasilcev in oprema se določi s posebnim elaboratom

GE I., II. in III. kategorije se organizirajo kot prostovoljne gasilske enote, GE IV. in V. kategorije kot prostovoljne
gasilske enote ali kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom, GE VI. kategorije kot prostovoljne enote s poklicnim
jedrom ali kot poklicne enote, GE VII. kategorije pa kot
poklicne enote.
GE v lokalni skupnosti se kategorizirajo na podlagi
osnovnega operativnega območja.
V vsaki lokalni skupnosti se GE najvišje kategorije določi kot osrednja GE.

Osrednja GE se ponovno kategorizira ob upoštevanju
števila vseh prebivalcev v občini. V vsaki lokalni skupnosti je
lahko le ena osrednja enota.
Osrednja GE mora biti organizirana tako, da je sposobna za odhod na intervencijo najkasneje v petih minutah po
pozivu.
Za GE VII. kategorije se število poklicnih gasilcev, vozila in oprema določijo na podlagi posebne študije, upoštevajoč pravila stroke, večletne statistične podatke o gasilskih in
drugih intervencijah ter izkušnje o delovanju enote.
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V lokalnih skupnostih kjer obstaja GE VI. ali VII. kategorije, se vse enote pri katerih je najmanj polovica požarnega
okoliša oddaljena manj kot 5 minut vožnje z gasilskim vozilom od sedeža enote, praviloma razvrstijo v I. kategorijo.
Drugim enotam, pri katerih je najmanj polovica požarnega
okoliša oddaljena manj kot 15 minut vožnje z gasilskim
vozilom od sedeža enote, pa se kategorija zniža za eno
stopnjo.
Vsaka GE mora imeti skupno zaščitno opremo glede
na kategorijo enote.
Vsaki GE se na predlog strokovnih služb lokalne skupnosti glede na ogroženost njenega operativnega območja
lahko določi tudi dodatno gasilsko zaščitno in reševalno
opremo.
Določbe o minimalni in dodatni opremi v teritorialnih
gasilskih enotah veljajo tudi za industrijske GE.
Vsak gasilec mora imeti osebno zaščitno opremo.
Dodatna oprema teritorialnih GE za gašenje požarov
v naravnem okolju
Opremljenost za gašenje požarov v naravnem okolju se
določi na podlagi skupnega števila točk glede na:
– delež gozdnih površin na operativnem območju GE,
– površino požarne ogroženosti gozdov na operativnem območju GE, in sicer:
Seštevek točk
iz obeh točkovanj

4–8
9–10
11–12
nad 12

Pripadajoča oprema glede na kategorijo GE
I. – III.
IV. – V.

osnovna oprema
VGP-1
VGP-1
2x VGP-1

VI.

VGP-1
VGP-1
VGP-2 ali 2x VGP-1
VGP-2 in VGP-1

VGP-2
VGP-2
VGP-2
VGP-2 in VGP-1

a) Točkovanje gozdov glede na delež gozda na operativnem območju GE
Točkovna vrednost gozdov glede na delež gozda na
operativnem območju GE se določi po naslednjih merilih:
Delež gozdnih površin na operativnem območju GE

Število točk

– od 20 do 50% gozdnih površin (ali do 20% gozdnih površin v submediteranskem delu države)
– nad 50% gozdnih površin (ali od 20 do 50% gozdnih površin v submediteranskem delu države)
– nad 50% gozdnih površin v submediteranskem delu države

2
3
4

b) Točkovanje gozdov glede na stopnjo ogroženosti
Pri točkovanju požarne ogroženosti gozdov se upošteva oceno ogroženosti gozdov, ki jo je izdelal Zavod za gozdove Slovenije. Pri tem se upošteva površina gozdov posamezne stopnje ogroženosti glede na celotno površino gozdov na operativnem območju GE. Število točk se določi na
podlagi seštevka točk iz posamezne stopnje ogroženosti po
naslednjih merilih:

Delež ogroženih
gozdov

Zelo velika
ogroženost

od 5 do 20%
od 20 do 50%
od 50 do 80%
nad 80%

3
4
5
8

Število točk
Velika
ogroženost

2
3
4
6

Srednja
ogroženost

Majhna
ogroženost

1
2
3
4

0
1
2
2

2. Industrijske GE
Industrijske GE posameznih kategorij morajo izpolnjevati naslednje pogoje glede števila gasilcev, gasilskih vozil in
opreme:
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Št.

Kategorija GE

Prostovoljnih
gasilcev

GE I. kategorije
GE II. kategorije
GE III. kategorije
GE IV. kategorije

15
23
22
22

Poklicnih
gasilcev

5 do 10
18
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Pripadajoča gasilska vozila in oprema

GV-V1
GV-V2
GV-V2, GVC16/24
GVC16/15, GVC24/50 ali GVS-V

Industrijske GE III. in IV. kategorije se organizirajo kot
prostovoljne enote s poklicnim jedrom.
II. MERILA ZA RAZVRŠČANJE TERITORIALNIH
GASILSKIH ENOT
Kategorije teritorialnih GE se določijo na podlagi skupnega števila točk glede na:
– število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini
naselij na operativnem območju GE,
– tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju GE, in sicer:
Št. točk

Kategorije GE

Vrste GE

do 5
6–8
9–12
13–16
17–19
20–22
nad 22

GE I. kategorije
GE II. kategorije
GE III. kategorije
GE IV. kategorije
GE V. kategorije
GE VI. kategorije
GE VII. kategorije

prostovoljna GE
prostovoljna GE
prostovoljna GE
prostovoljna GE ali prost. GE s poklicnim jedrom
prostovoljna GE ali prost. GE s poklicnim jedrom
poklicna GE ali prost. GE s pokl. jedrom
poklicna GE

1. Točkovanje naselij glede na število prebivalcev
Posameznim skupinam naselij pripada naslednje število točk:
Naselja po številu prebivalcev

do 200–
201– 800
801– 1500
1501– 2500
2501– 3500
3501– 5000
5001– 10000
10001– 15000
15001– 20000
20001– 30000
30001– 50000
50001– 100000
nad 100.001

Število točk

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

Osrednji GE se prišteje dodatna točka, če je v naselju
na njenem operativnem območju več kot 80% vseh prebivalcev v občini.
2. Točkovanje naselij glede na njihov tip
Posameznim tipom naselij pripada naslednje število
točk:
Tipi naselij

Naselje brez storitvenih, oskrbovalnih in proizvodnih dejavnosti
Naselje s pretežno razpršeno poselitvijo
Manjše občinsko središče, manjše industrijsko središče ali turistično
naselje z 200 do 1000 turističnimi ležišči
Večje občinsko središče ali turistično naselje z nad 1000 turističnimi ležišči
Središče mestne občine z dejavnostmi širšega pomena
Geografsko, industrijsko in kulturno središče s širšim gravitacijskim območjem
Glavno središče države

Število točk

1
2
3
5
7
9
11
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III. MERILA ZA RAZVRŠČANJE INDUSTRIJSKIH
GASILSKIH ENOT
Kategorije industrijskih GE, ki jih na podlagi zakona
ustanovijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, se določijo na podlagi skupnega števila točk glede na:
– tehnološki proces,
– število zaposlenih,
– površino ozemlja, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti, ter
– oddaljenost industrijskega obrata od najbližje teritorialne GE V. ali višje kategorije in sicer:
Število točk

do 6
7–9
10–13
nad 13

Kategorije GE

Vrste GE

GE I. kategorije
GE II. kategorije
GE III. kategorije
GE IV. kategorije

prostovoljna GE
prostovoljna GE
prostovoljna GE s poklicnim jedrom
GE s poklicnim jedrom

1. Točkovanje glede na vrsto tehnološkega procesa
Posameznim tehnološkim procesom pripada naslednje
število točk:
Vrste tehnološkega procesa

Število točk

kovinsko predelovalna industrija, predelava
negorljivih materialov
lesna, papirna, tekstilna in druga po požarni
ogroženosti podobna industrija
proizvodnja in predelava plastičnih mas ter
druga kemična industrija
proizvodnja in skladiščenje smodnika, vnetljivih
tekočin in plinov

1
2
3
4

– vozila, ki se v državi dodatno opremljajo za gasilsko
ali drugo reševalno posredovanje in niso starejša od 5 let;
– lahka gasilska vozila (PV-1, GV-1, VGP-1, VM-1,
HTV-1), ki niso starejša od 10 let;
– srednje težka in težka gasilska vozila (GVV-1, GVV-2,
GVC 16/15, GVC 16/24, GVC 16/25, GVC 24/50, TV -1,
VGP-2), ki niso starejša od 15 let;
– specialna gasilska vozila (TV-2 D, GVS-V, AL, PV-2,
PL), pri katerih se upravičenost do carinske oprostitve glede
na starost komisijsko določa za vsak primer posebej.
Oprostitev plačila carine se nanaša tudi na tehnično
gasilsko opremo, zaščitno in reševalno opremo, rezervne
dele za uvoženo opremo in vozila, ki ne smejo biti starejša
od 10 let.

2. Točkovanje glede na število zaposlenih
Glede na število zaposlenih pripada GE naslednje število točk:
Število zaposlenih

Število točk

do 100
101–250
251–500
501–800
801–1200
nad 1200

1
2
3
4
5
6

Pojasnilo kratic:
GV-1
GVV-1
GVV-2
GVC-16/15
GVC-16/24
GVC-16/25
GVC-24/50
VM -1
PV-1
PV-2
GVS-V
VGP-1

3. Točkovanje glede na površino ozemlja
Glede na površino ozemlja, ki se uporablja za opravljanje industrijske ali druge požarno tvegane dejavnosti, pripada GE naslednje število točk:
Površina ozemlja (v ha)

VGP-2
PL
AL
HTV
TV-1
TV-2D
()

Število točk

do 1
1–2
2–5
5–8
nad 8

1
2
3
4
5

4. Točkovanje glede na oddaljenost GE
Enoti se doda dve točki, če v oddaljenosti 15 minut
vožnje ni teritorialne enote V. ali višje kategorije.

1
2

Oprostitev plačila carine se v skladu s predpisi uveljavlja za:

če je enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije
če je interventno pripravljenost potrebno opravljati s poklicnim dežurs-

tvom
3

IV. MERILA ZA OPROSTITEV CARINE

Manjše gasilsko vozilo
Manjše gasilsko vozilo z vodo
Večje gasilsko vozilo z vodo
Gasilsko vozilo s cisterno
Gasilsko vozilo s cisterno
Gasilsko vozilo s cisterno
Gasilsko vozilo s cisterno
Gasilsko vozilo za prevoz moštva
Manjše poveljniško vozilo
Večje poveljniško vozilo
Gasilno vozilo s prahom in vodo
Malo gasilsko vozilo za gašenje
gozdnih požarov
Večje gasilsko vozilo za gašenje
gozdnih požarov
Priklopnik lestev
Gasilska avtolestev brez košare
Hitro tehnično vozilo
Malo tehnično vozilo
Večje tehnično vozilo z dvigalom
Alternativna oprema ali alternativno število gasilcev

če je enota organizirana kot samostojna poklicna enota
če je enota osrednja enota v lokalni skupnosti in ima v svojem požarnem
okolišu objekte višje od P+2
5
če enota opravlja naloge v skladu s 15. členom te uredbe, in ji pripada
HTV ali TV1, se GVC16/15 nadomesti z GVC16/25
4
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1000.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Koreje v Republiki Sloveniji s sedežem v
Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

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

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Koreje v Republiki Sloveniji s sedežem
v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

Št.
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Leontini Skrbinšek, v zakonsko določenem odstotku
od zneska, ki znaša 100% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo in
Zdenki Smole Prek, v zakonsko določenem odstotku
od zneska, ki znaša 100% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo.
Št. 193-20/99-01
Ljubljana, dne 2. februarja 1999.
Predsednik
Komisije Vlade Republike
Slovenije
za kadrovske in administrativne
zadeve
Marjan Podobnik l. r.

1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Republike Koreje v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s
častnim konzulom.
2. člen
Konzularno območje Konzulata Republike Koreje obsega območje Mestne občine Ljubljana.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-13/99-2
Ljubljana, dne 25. marca 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1001.

Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine
družinskim članom oseb, ki imajo posebne
zasluge na področju kulture

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki
imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 – prečiščeno besedilo) ter na podlagi devetnajste alinee II. točke
sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za
kadrovske in administrativne zadeve, številka 021-02/97-3
z dne 28. 2. 1997, je Komisija Vlade Republike Slovenije za
kadrovske in administrativne zadeve na 80. seji dne 2. 2.
1999 sprejela

SKLEP
o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim
članom oseb, ki imajo posebne zasluge
na področju kulture
Zaradi posebnih zaslug Silvestra Komela, Dušana Pirjevca, Vladimirja Skrbinška in Dominika Smoleta na področju kulture, Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske
in administrativne zadeve od 1. 2. 1999 dalje izjemno odmerja družinsko pokojnino:
Sonji Komel, v zakonsko določenem odstotku od zneska, ki znaša 80% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
Dominiki Pirjevec, v zakonsko določenem odstotku od
zneska, ki znaša 95% zneska najvišje pokojnine za polno
pokojninsko dobo,

1002.

Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture

Na podlagi prvega odstavka 3. člena zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki
imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 95. seji
dne 4. 2. 1999 sprejela

SKLEP
o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge
na področju kulture
Za uspehe, dosežene z ustvarjalnim delom na kulturnem področju, Vlada Republike Slovenije od 1. 2. 1999
dalje:
izjemno priznava in odmerja starostno pokojnino:
I
Mihi Balohu, v višini 80% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Emilu Frelihu, v višini 70% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Brunu Hartmanu, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
Mariji Javoršek, v višini 70% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,
Mariji Kobi, v višini 80% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Rudi Kosi, v višini 80% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Lojzetu Lebiču, v višini 100% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
Albinu Lugariču, v višini 75% zneska najvišje pokojnine
za polno pokojninsko dobo,
Rajku Ranflu, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za
polno pokojninsko dobo,
Milanu Pogačniku, v višini 80% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
Maksimu Sedeju, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
Miroslavu Zdovcu, v višini 80% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
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II
povečuje že priznano izjemno pokojnino:
Aleksandru Vugi, na višino 90% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
Št. 193-20/99-01
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1003.

Odredba o spremembi odredbe o vsebini in
vodenju evidence o plačani turistični taksi

Na podlagi prvega odstavka 28. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za malo gospodarstvo in
turizem

ODREDBO
o spremembi odredbe o vsebini in vodenju
evidence o plačani turistični taksi
1. člen
V 3. členu odredbe o vsebini in vodenju evidence o
plačani turistični taksi (Uradni list RS, št. 13/99) se besedi:
“sestavni del” nadomesti z besedami: “podlaga za pripravo”.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 017-2/99
Ljubljana, dne 25. marca 1999.
Minister
za malo gospodarstvo
in turizem
Janko Razgoršek l. r.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Življenjski prostor zavarovanih vrst ptic na območju
Kraškega roba zajema območje apnenčastih sten, ki se
raztezajo od državne meje z Italijo pri Ospu in Socerbu proti
jugovzhodu do državne meje s Hrvaško pri Mlinih in Rakitovcu. Na spodnjem delu poteka meja območja od Kala na
italijanski meji, kjer se od nje loči v smeri proti Ospu, nadaljuje po robu doline Osapske reke do Stare Gabrovice,
Črnega Kala in naprej proti Bezovici, kjer se priključi cesti
proti Podpeči. Od tu se spusti do železniške proge pod Sv.
Štefanom in poteka po njej do Dola pri Hrastovljah, nato
pred tunelom prečka progo in se pri Velikem Gradežu obrne
proti zahodu na Kuk. Meja se nadaljuje po grebenu SV nad
naseljem Smokvice do Vrh Križa, kjer se spusti v Smokavsko valo, prečka cesto Gračišče–Smokvica in se po njenem
odcepu nadaljuje proti Brgotu, naprej pa po cesti Gračišče–
Mlini vse do meje s Hrvaško. Na zgornjem robu območje
meji na Zgornji kras, nato meja pri naselju Kastelec prečka
cesto Črni Kal–Kozina in se nadaljuje proti Gabru. Po robu
Srednjega Krasa in Velikega Krasa mimo Črnotič se nadaljuje po celotnem zgornjem robu stene pri Gradišču in naprej
mimo Praproč na Škrbino, Jampršnik, Kameniščik čez Gradišče na Lipnik, Kavčič in do državne meje.
Meja območja je označena na karti v merilu 1:50000,
ki je sestavni del te odredbe.
Karta iz prejšnjega odstavka je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za varstvo narave ter na
Upravni enoti Koper.
3. člen
Na območju iz prejšnjega člena je prepovedano:
1. nadelavati in označevati nove planinske pešpoti,
2. plezati izven obstoječih plezalnih smeri,
3. plezati v plezalnih smereh:
– v vseh stenah Kraškega roba vzhodno od železniškega useka nad Črnim Kalom,
– v Veliki steni nad Ospom desno od plezalne smeri
Medo (smer št. 9 v vodniku Plezališča Slovenije, Sidarta
1997, str. 19),
– v Veliki steni nad Ospom levo od smeri Medo od
15. februarja do 1. septembra,
4. uporabljati planinske pešpoti:
– med Zanigradom in Podpečjo, ki vodi ob vznožju
stene Škrljevice,
– iz Podpeči na Vrh stene ter plezalno pot iz Podpeči
na Vrh stene,
– pod zahodnim delom sten Velega Badina in Kroga
ter plezalno pot čez steno.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS in velja eno leto.

1004.

Odredba o prepovedi vznemirjanja zavarovanih
vrst ptic v stenah na območju Kraškega roba

Št. 354-09-22/98
Ljubljana, dne 23. marca 1999.

Minister za okolje in prostor izdaja na podlagi prvega
odstavka 4. člena uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih
vrst (Uradni list RS, št. 57/93)

dr. Pavel Gantar
Minister
za okolje in prostor

ODREDBO
o prepovedi vznemirjanja zavarovanih vrst ptic
v stenah na območju Kraškega roba
1005.
1. člen
Ta odredba določa posege, ki so prepovedani v življenjskem prostoru zavarovanih vrst ptic na območju Kraškega roba.

Pravilnik o potrjevanju učbenikov

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
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PRAVILNIK
o potrjevanju učbenikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s tem pravilnikom se potrjujejo učbeniki in
učna sredstva, namenjena učencem, dijakom, vajencem,
študentom višjih šol in udeležencem izobraževanja odraslih
(v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja) za obvladovanje z učnim načrtom in s katalogom znanja določenih
učnih ciljev, in sicer:
– učbeniki,
– delovni zvezki,
– zbirke nalog,
– berila,
– atlasi in geografske karte in
– učna sredstva, ki obsegajo večji del učnega načrta
ali kataloga znanj ter so bodisi sestavni del učbenika ali
njegovo nujno dopolnilo (v nadaljnjem besedilu: učbenik).
Določila tega pravilnika se uporabljajo tudi pri potrjevanju priročnikov za strokovne delavce v vrtcih.
2. člen
Pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki je:
– po vsebini in obsegu usklajen z veljavnim učnim načrtom in s katalogom znanja,
– oblikovan v skladu z znanstvenimi spoznanji stroke,
– jezikovno pravilen,
– metodično-didaktično ustrezen in
– estetsko in vizualno ustrezno oblikovan.
Strokovni svet lahko potrdi več učbenikov za isti predmet, izjemoma lahko tudi en učbenik v več delih.
Za predmet, pri katerem poteka pouk v 8. in 9. razredu
na zahtevnostnih ravneh, portdi strokovni svet učbenik, ki
vsebuje vse ravni.
Strokovni svet lahko potrdi tudi učbenik na področju
poklicnega in strokovnega izobraževanja za isti predmet, ki
je vključen v različnih programih. V takem primeru morajo
biti vsebine za posamezne programe posebej označene.
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega
člena lahko pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki ni
usklajen z učnim načrtom in s katalogom znanja kot poskusni učbenik.
3. člen
Učbenik iz prve alinee prvega odstavka 1. člena ne
sme vsebovati elementov delovnega zvezka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma strokovni svet za prvi, drugi in tretji razred osnovne
šole ter za nižje poklicne šole potrdi učbenik, ki vsebuje
elemente delovnega zvezka, kadar za to obstajajo posebni
didaktični ali metodični razlogi (delovni učbenik).
4. člen
Učbeniki ne smejo vsebovati reklamnih sporočil in oglasov. Kadar fizične ali pravne osebe, ki nastopajo v pravnem
prometu, prispevajo sredstva za nastanek učbenika, smejo
biti navedene v kolofonu, skupaj z logotipom in predstavitvijo podjetja pa le na zadnjih dveh straneh učbenika.
5. člen
Učitelji in predavatelji višjih šol uporabljajo učbenike v
skladu z zakonom in tem pravilnikom. Pred zaključkom šolskega leta morajo vodstva šol udeležence izobraževanja
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pisno obvestiti, katere učbenike bodo uporabljali v naslednjem šolskem letu.
Učitelji in predavatelji višjih šol lahko poleg potrjenih
učbenikov uporabljajo tudi učna sredstva, ki jih ni potrdil
pristojni strokovni svet. Ta učna sredstva za udeležence
izobraževanja niso obvezna in jih ni mogoče uporabljati kot
nadomestilo za potrjene učbenike.
6. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) v
okviru svojih rednih dejavnosti pripravljajo metodologijo za
pripravo učbenikov ter spremljajo razvoj in uporabo učbenikov po področjih, za katere so pristojni.
Javni zavod vsako leto, najkasneje v mesecu aprilu,
izda katalog potrjenih in poskusnih učbenikov, v katerem
objavi naslov učbenika, razred ali letnik in vzgojno-izobraževalni program, za katerega je učbenik namenjen, priimek in
ime avtorja oziroma prevajalca, založnika, čas veljavnosti ter
prodajno ceno učbenika.
Javni zavod skrbi za javno dostopnost učnih načrtov in
katalogov znanj.
7. člen
Strokovni svet imenuje Komisijo za učbenike (v nadaljnjem besedilu: komisijo), ki opravlja naslednje naloge:
– vodi postopek potrjevanja učbenikov,
– pripravi obrazec za prijavo predloga rokopisa v potrditev,
– pripravi obrazec z obveznimi elementi recenzentskega mnenja,
– za strokovni svet pripravi predlog o potrditvi oziroma
predlog, s katerim se potrditev zavrne,
– presoja o razlogih za izdajo učbenika v več delih,
– v skladu s 3. členom tega pravilnika presoja o razlogih za opredelitev delovnega učbenika,
– odloča o učnem sredstvu, ali izpolnjuje kriterije iz
zadnje alinee prvega odstavka 1. člena tega pravilnika. Kolikor presodi, da predlagani rokopis ni predmet potrjevanja
na strokovnem svetu, ga posreduje v pregled predmetni ali
evalacijski komisiji. Po strokovnem pregledu ene ali druge
komisije objavi naslov rokopisa pristojni javni zavod v posebni publikaciji;
– po potrebi pripravlja strokovna mnenja in napotila ter
– druge naloge v zvezi s potrjevanjem učbenikov.
II. POSTOPEK ZA POTRDITEV UČBENIKA
8. člen
Učbenik lahko predloži v potrditev avtor, prevajalec,
podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki
ima ustrezno materialno avtorsko pravico do učbenika (v
nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Predlagatelj predloži v potrditev rokopis učbenika, lahko pa tudi prevod, priredbo ali že izdelan učbenik (v nadaljnjem besedilu: rokopis).
Predlagatelj predloži rokopis, za katerega želi potrditev, pristojnemu strokovnemu svetu.
9. člen
Rokopis učbenika mora biti predložen v potrditev na
obrazcu iz druge alinee 7. člena. Komisiji mora biti predložen najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem ga
bodo udeleženci izobraževanja uporabljali v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu.
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10. člen
Predlagatelj mora hkrati z rokopisom predložiti dokazilo o materialni avtorski pravici do učbenika, najmanj dve
recenzentski mnenji o ustreznosti vsebine učbenika, izjavo
lektorja o jezikovni pravilnosti rokopisa ter primerek tipične
strani z opisom oblikovnih elementov.
11. člen
Če predlagatelj ne predloži recenzentskih mnenj oziroma, če so izbrani recenzenti osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem pravilnikom, ali komisija dvomi o njihovi
objektivnosti, imenuje recenzente sama.
Eden od obeh recenzentov, ki ga izbere predlagatelj
oziroma ga določi komisija, mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali strokovno področje. Drugi recenzent je lahko vzgojitelj, učitelj
praktik, predavatelj višje strokovne šole ali učitelj praktičnega pouka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora recenzent v primeru, da na določenem strokovnem področju ni
mogoče pridobiti znanstvenega naslova, imeti najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je na tistem področju možno
pridobiti.
Kdor je sodeloval pri pripravi učbenika, ne sme biti
imenova za recenzenta.
V primerih, ko je član pristojnega strokovnega sveta
avtor ali soavtor rokopisa, ki je v prostopku potrditve, le-ta
nima pravice glasovanja, ko svet odloča o potrditvi tega ali
konkurenčnega rokopisa.
Stroške recenzij, ki jih predloži predlagatelj oziroma
namesto njega komisija in stroške recenzij, ki jih je pridobila
komisija, ker izbrani predlagateljevi recenzentje niso izpolnjevali predpisanih pogojev, plača predlagatelj, stroške recenzij, ki jih pridobi komisija v vseh drugih primerih, se
plačajo iz državnega proračuna.
12. člen
Če predlagatelj ne predloži dokaza o materialni avtorski
pravici, izjave lektorja o jezikovni pravilnosti rokopisa ali primerka tipične strani z opisom oblikovnih elementov, ga komisija pisno pozove, da predloži manjkajoče dokaze oziroma listine najkasneje v 15 dneh po prejemu poziva.
Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži dokaza oziroma zahtevanih listin, komisija s sklepom
ustavi postopek in sklep skupaj s celotno dokumentacijo
pošlje predlagatelju.
13. člen
Komisija najkasneje v osmih dneh po prejemu rokopisa
učbenika in listin iz prvega odstavka prejšnjega člena tega
pravilnika pošlje rokopis pristojemu javnemu zavodu, da izdela oceno o tem, ali je rokopis po vsebini in obsegu usklajen z učnim načrtom in s katalogom znanja oziroma ali vsebina rokopisa ustreza za potrditev poskusnega učbenika.
Javni zavod izdela oceno iz prejšnjega odstavka v dvajsetih dneh od prejema pisnega zahtevka komisije in jo skupaj s celotno dokumentacijo posreduje komisiji. Komisija o
oceni javnega zavoda pisno obvesti predlagatelja.
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Če strokovni svet potrditev učbenika zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti.
15. člen
Strokovni svet v sklepu o potrditvi učbenika navede:
– naslov učbenika,
– razred, predmet in izobraževalni program, za katerega je učbenik potrjen,
– vrsto učbenika (učbenik, poskusni učbenik, delovni
učbenik, berilo, delovni zvezek, atlas ali geografska karta,
priročnik za vzgojiteljice, učno sredstvo),
– ime in priimek avtorja ali avtorjev,
– ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev,
– ime in priimek prevajalca,
– ime in priimek recenzentov,
– ime in priimek lektorja,
– leto izdaje,
– čas veljavnosti učbenika ter
– ime in naslov založnika.
Sklep o potrditvi mora biti objavljen v učbeniku.
16. člen
Če strokovni svet potrdi učbenik kot poskusni učbenik,
se ta lahko uporablja le v šolah, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo, z aktom o uvedbi poskusa.
Pri uvajanju in spremljanju uporabe učbenika ali poskusnega učbenika lahko sodelujeta tudi avtor in založnik.
17. člen
Potrditev učbenika velja največ za pet šolskih let, trajanje uporabe poskusnega učbenika pa določi minister, pristojen za šolstvo, z aktom o uvedbi poskusa. Po poteku
dobe veljavnosti ali ob spremembi učnega načrta strokovni
svet ponovno oceni ustreznost učbenika.
Če želi predlagatelj spremeniti potrjeni učbenik pred
iztekom dobe veljavnosti, ga mora ponovno predložiti v potrditev.
18. člen
Po izidu učbenika mora predlagatelj en izvod učbenika
skupaj z gradivi, ki so sestavni del učbenika ali njegovo
dopolnilo, predložiti komisiji, en izvod pa Slovenskemu šolskemu muzeju. Predlagatelj mora po izidu ponatisa učbenika en izvod predložiti komisiji.
III. RAZVELJAVITEV POTRDITVE UČBENIKA
19. člen
Če komisija po izidu učbenika ugotovi, da je učbenik
izdelan drugače, kot je bilo navedeno v vlogi za potrditev
učbenika in zato ne izpolnjuje pogojev iz 2. člena tega
pravilnika, predlaga strokovnemu svetu, da potrditev učbenika razveljavi.
Pri postopku razveljavitve učbenika se smiselno uporablja postopek potrditve učbenika.
IV. VARSTVO PRAVIC PREDLAGATELJA

14. člen
Na podlagi ocene javnega zavoda in recenzentskih
mnenj pripravi komisija obrazložen predlog o potrditvi učbenika oziroma predlog, s katerim potrditev zavrne, in ga predloži strokovnemu svetu, ki o predlogu odloči.
Sklep mora biti izdan najkasneje v devetdesetih dneh
od oddaje rokopisa.

20. člen
Zoper sklep strokovnega sveta se lahko predlagatelj
pritoži, če meni, da je bil kršen za potrditev določeni postopek in je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev.
Pritožba se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa
pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
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Pri reševanju pritožbe se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja upravni postopek.
21. člen
Če strokovni svet zavrne potrditev rokopisa zaradi negativnih mnenj recenzentov, ki jih je imenovala komisija, in
se predlagatelj ne strinja z njihovim mnenjem, lahko zahteva, da se imenujejo novi recenzenti. O zahtevi predlagatelja
odloči strokovni svet.
Će strokovni svet zahtevi predlagatelja ugodi, imenuje
komisija nove recenzente. Po pridobitvi recenzentskih mnenj
komisija pripravi predlog za potrditev učbenika oziroma predlog, s katerim potrditev zavrne, in ga predloži strokovnemu
svetu.
Odločitev strokovnega sveta iz prvega in drugega odstavka tega člena je dokončna.
V. NADZOR
22. člen
Izvajanje tega pravilnika nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
VI. PREHODNI DOLOČBI
23. člen
Potrditev učbenikov, ki so bili predloženi v potrditev
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se opravi v skladu z določbami pravilnika, ki je veljal pred uveljavitvijo tega pravilnika.
Učbeniki, ki so bili potrjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo do izteka veljavnosti.
24. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 17. člena tega
pravilnika, potrdi pristojni strokovni svet učbenike, ki se
bodo uporabljali v poskusu uvajanja nove devetletne osnovne šole, za največ tri šolska leta. Pri ponovni potrditvi predlagatelj poleg potrdil iz 10. člena tega pravilnika predloži
komisiji tudi evalvacijsko poročilo.
Za prvo triado poskusno uvedene nove devetletne osnovne šole potrdi pristojni strokovni svet tudi pripročnike za
učitelje, ki so sestavni del učbenika.
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PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o zdravstveni
ustreznosti krme
1. člen
V pravilniku o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list
RS, št. 20/96 in 26/97) se v prilogi 4, Tabela IV Dovoljene
količine dodanih pospeševalcev rasti glede na vrsto in kategorijo živali, črtata pospeševalca rasti “Karbadoks“ in “Olakvindoks“.
2. člen
V prilogi 4, Tabela IV Dovoljene količine dodanih pospeševalcev rasti glede na vrsto in kategorijo živali se črtajo
naslednji antibiotiki: “Cink bacitracin“, “ Spiramicin“, “Tilosin
fosfat“ in “Virginiamicin“.
3. člen
V prilogi 5, Tabela V Dovoljene količine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih dodatkov glede na vrsto in kategorijo
živali se črtajo naslednji kokcidiostatiki in drugi zdravilni dodatki: “Arprinocid“, “Dinitolmid (DOT)“ in “ Ipronidazol“.
4. člen
Določbe 2. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati
1. julija 1999.
5. člen
Določbe 3. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati
1. oktobra 1999.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-18/96
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 68/96 in
7/98).

Št. 601-21/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni
ustreznosti krme

Na podlagi tretje alinee 116. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

VII. KONČNI DOLOČBI

26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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1007.

Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za
gozdove Slovenije

Na podlagi 52. člena zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove
Slovenije
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1. člen
V 2. členu pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št.
5/94 in 55/94), se spremeni druga alinea prvega odstavka
tako, da se glasi:
“– do 31. 12. 2001 pridobiti ustrezno izobrazbo.“
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-13/99
Ljubljana, dne 11. marca 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

1008.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav,
uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v
sestavi ministrstev in imajo svoje enote na
lokalnih ravneh

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 34/98
in 91/98), v zvezi z zakonom o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) in zakonom o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) izdaja minister za finance

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila
o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav,
uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi
v sestavi ministrstev in imajo svoje enote
na lokalnih ravneh
1. člen
V navodilu o finančnem poslovanju upravnih enot ter
uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi
ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni
list RS, št. 65/97 in 20/98) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Na Ministrstvu za finance se o finančnem poslovanju
upravnih enot vodijo ločene evidence po upravnih enotah
kot proračunskih uporabnikih.«
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se besede »iz računa 637
pristojnega ministrstva« spremenijo tako, da se glasijo »iz
računa državnega proračuna.«
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidence in obračuni upravnih enot so izkazani v ločenih poslovnih knjigah po upravnih enotah kot proračunskih
uporabnikih.«
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4. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za kritje stroškov tiskanja in distribucije vrednotnic so planirana v proračunu Republike Slovenije na postavki – konto Ministrstva za finance, ki je namenjena za
pokrivanje stroškov tiskanja in distribucije tobačne znamke
in vrednotnic, izplačujejo pa se iz računa državnega proračuna. Ministrstvo za finance sklene ustrezne pogodbe s
proizvajalcem in distributerji vrednotnic.«
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za kritje stroškov nakupa obrazcev, tiskovin
in registrskih tablic so planirana v proračunu Republike Slovenije v okviru materialnih stroškov za delovanje upravnih
enot kot samostojna proračunska postavka – konto.
Ministrstvo za notranje zadeve sklene s posameznim
izvajalcem krovno pogodbo za nabavo materiala, ki je potreben za izvajanje upravnih nalog v upravnih enotah. Posamezna upravna enota na podlagi krovne pogodbe sklene
individualno pogodbo, v kateri določi način naročanja in
plačevanja obrazcev, tiskovin in registrskih tablic. Plačila se
izvedejo neposredno iz računa državnega proračuna, knjigovodsko pa evidentirajo po upravnih enotah kot proračunskih uporabnikih.«
6. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plače in drugi izdatki zaposlenim v upravnih enotah,
prispevki delodajalcev za socialno varnost, avtorski honorarji, pogodbe o delu, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih in podobno, se izplačujejo neposredno iz računa
državnega proračuna, ločeno po upravnih enotah kot proračunskih uporabnikih.«
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»V okviru pristojnega ministrstva se neposredno iz računa državnega proračuna izplačujejo plače in drugi izdatki
zaposlenim v organizacijskih enotah na lokalni ravni, prispevki delodajalcev za socialno varnost, avtorski honorarji,
pogodbe o delu, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih in podobno.«
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za spremljanje prihodkov iz naslova lastne dejavnosti
se za organizacijsko enoto na lokalni ravni vodi posebna
evidenca v okviru enotnega knjigovodstva uporabnika. Pri
opredelitvi prihodka iz naslova lastne dejavnosti, je potrebno
dosledno upoštevati navodila ministra pristojnega za finance, ki ureja izkazovanje prihodkov in odhodkov iz naslova
lastne dejavnosti uporabnikov proračuna.«
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 401-51/97
Ljubljana, dne 24. marca 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
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1009.

Navodilo o spremembi navodila o postopku
ugotavljanja skladnosti vozila kot celote

Na podlagi 19. člena odredbe o homologaciji vozil
(Uradni list RS, št. 33/98) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

NAVODILO
o spremembi navodila o postopku ugotavljanja
skladnosti vozila kot celote
1. člen
V navodilu o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot
celote (Uradni list RS, št. 33/98) se 13. člen spremeni
tako, da se glasi:
“13. člen
(1) Za vozilo, ki se posamično uvozi, predela, dodela
ali izdela ali uvozi po določilu 14. člena odredbe o homologaciji (Uradni list RS, št. 33/98), je treba vložiti zahtevek za
pridobitev izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila za vsako vozilo posebej na pooblaščeno strokovno organizacijo in plačati predpisane stroške. Predložiti je treba
vse potrebne tehnične podatke o vozilu in poleg tega še:
– pri uvozu vozila: verodostojno potrdilo proizvajalca o
skladnosti posameznih elementov, sklopov in sistemov vozila z ustreznimi mednarodnimi homologacijskimi predpisi, ki
se mora glasiti na obravnavano vozilo. Tako potrdilo izda na
zahtevo osebe, ki namerava vložiti zahtevek za pridobitev
izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila, proizvajalec, od proizvajalca vozila pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji ali od proizvajalca za to pooblaščeni organ.
V primeru, da pooblaščeni zastopnik zavrne izdajo takega
potrdila, ter v drugih utemeljenih primerih (n.pr. da pooblaščeni zastopnik za tako varianto vozila nima podatkov, da v
Republiki Sloveniji ni pooblaščenega zastopnika za tako
znamko vozila) urad določi, katero potrdilo se lahko upošteva. V takem primeru lahko urad šteje med ustrezna potrdila
tista potrdila, ki jih izda pooblaščeni zastopnik proizvajalca v
državi, iz katere se predmetno vozilo uvaža, potrdilo, ki ga
izda pooblaščena organizacija za preverjanje vozil v tuji državi, če ta organizacija razpolaga s potrebnimi podatki, če pa
tudi takih potrdil ni mogoče pridobiti, pa lahko urad sam izda
tako potrdilo, če razpolaga s homologacijskimi podatki za
konkretno vozilo. Za zavrnitev izdaje potrdila s strani pooblaščenega zastopnika se šteje izrecna zavrnitev ali pa zavlačevanje postopka izdaje (preko 8 delovnih dni) brez utemeljenega razloga.
Vsako tovrstno potrdilo v postopku posamične odobritve mora biti izvirnik (ne kopija ali telefaks);
– pri izdelavi oziroma dodelavi vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračune) in potrdila
o homologaciji vgrajenih delov oziroma sklopov vozila ter
potrdila o homologaciji posameznih sistemov vozila;
– pri sestavi vozila iz delov: dokazila o homologaciji
posameznih delov ter poročila o laboratorijskih meritvah izpušnih plinov, hrupa, zavornega sistema in vgradnje svetlobne opreme, opravljenih v pooblaščenih laboratorijih;
– pri predelavi v Republiki Sloveniji že registriranega
(ali homologiranega) vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo (risbe, specifikacije, izračune) in homologacijska potrdila morebitno novo vgrajenih delov oziroma sklopov (če morajo biti homologirani) ter morebitne potrebne nove homologacije sistemov vozila.
(2) V primeru, da je dokumentacija proizvajalca izdelana v enem od tujih jezikov, lahko pooblaščena strokovna
organizacija zahteva overovljen prevod v slovenski ali an-
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gleški jezik. Poleg predložitve dokumentacije, navedene v
prvem odstavku tega člena, je treba pripeljati na pregled tudi
vozilo.
(3) Enak postopek velja tudi pri uvozu oziroma proizvodnji, če je treba za vozilo pridobiti izjavo o ustreznosti
posamično pregledanega vozila po tretjem, četrtem, petem
oziroma sedmem odstavku 14. člena odredbe o homologaciji vozil.
(4) Za pregled posamično izdelanega oziroma dodelanega vozila je pristojna le tista pooblaščena strokovna organizacija, ki je sicer pristojna za pregledovanje vozil v postopku homologacije tipa vozila za odgovarjajočo kategorijo vozil, za pregled predelanega vozila pa le tista strokovna organizacija, ki je posebej pooblaščena za to.“
2. člen
Tretji odstavek 14. člena navodila se spremeni tako,
da se glasi:
“(3) V primeru pomanjkljivih dokazil lahko pooblaščena
strokovna organizacija, ki opravlja pregled, zahteva, da se ji
dostavi verodostojni dokument (kopijo podeljene homologacije po določenem homologacijskem pravilniku). Po potrebi
lahko zahteva tudi izvedbo posebne strokovne ocene pri
pooblaščeni instituciji ali celo delnih laboratorijskih meritev
po določenem homologacijskem pravilniku.“
3. člen
Drugi odstavek 15. člena navodila se spremeni tako,
da se glasi:
“(2) Če vozilo izpolnjuje vse zahteve, pooblaščena strokovna organizacija izda za vozilo izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila.“
4. člen
Četrti odstavek 15. člena navodila se spremeni tako,
da se glasi:
“(4) Če je vozilo poškodovano, se opomba o tem vnese
tako v tehnično poročilo (z opisom in fotografijami poškodbe) kot tudi v izjavo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila. Tako vozilo se mora po popravilu ponovno pripeljati
na pregled. Na ponovnem pregledu se popravilo preveri in
če je ustrezno, se potrdi izjava, da vozilo ustreza predpisom.“
5. člen
Osmi odstavek 15. člena navodila se spremeni tako,
da se glasi:
“(8) V primeru, da posamično pregledano vozilo ne
izpolnjuje zahtev veljavnih predpisov, pristojna strokovna organizacija zavrne izdajo izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila. Na zahtevo izda o tem tudi pisno izjavo z
obrazložitvijo.“
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/98-10
Ljubljana, dne 15. marca 1999.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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1010.

Količnik za preračun katastrskega dohodka

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev
pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči
(Uradni list RS, št. 57/94) objavlja minister za delo, družino
in socialne zadeve

KOLIČNIK
za preračun katastrskega dohodka

Uradni list Republike Slovenije
V seznamu zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
registriranih v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje za promet na dan 16. novembra 1998 (Uradni list RS, št. 83/98),
se pri preparatih: Sulfaguanidin tablete; Tiguvon 20 raztopina za m. pse; Tiguvon 10 raztopina za mačke; Tiguvon 20 G
raztopina za v. pse; in Tiguvon 20 XL raztopina za vv. pse, v
stolpcu Način izdajanja besedi »Brez Rp!« nadomestita z
besedama »Na Rp!«.
Št. 323-03-715/98
Ljubljana, dne 17. marca 1999.

Količnik za preračun katastrskega dohodka posameznika in njegovih družinskih članov znaša 2,9.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 588-010/94-41
Ljubljana, dne 24. marca 1999.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Anton Rop l. r.

1011.

Sprememba seznama zdravil za uporabo v
veterinarski medicini, registriranih v Republiki
Sloveniji, ki imajo dovoljenje za promet na dan
16. novembra 1998

Na podlagi 34. člena zakona o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86) in v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
suverenosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

SPREMEMBO SEZNAMA
zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
registriranih v Republiki Sloveniji, ki imajo
dovoljenje za promet na dan 16. novembra 1998

1012.

Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov ter
njihovih okrajšav

Na podlagi 13. člena zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) Ministrstvo za šolstvo
in šport objavlja

SEZNAM
strokovnih in znanstvenih naslovov ter njihovih
okrajšav
I. UNIVERZA V LJUBLJANI
Strokovni in znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet, akademij in visokih strokovnih šol Univerze v
Ljubljani, ob upoštevanju 32. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. US, št. U-I-22/94-15,
Uradni list RS, št. 39/95, odl. US, št. U-I-34/94, Uradni list
RS, št. 18/98, in odl. US, št. U-I-243/95-13, Uradni list
RS, št. 35/98) je 22. 12. 1998 z njimi soglašal senat
Univerze v Ljubljani, Svet RS za visoko šolstvo pa je po
49. členu zakona o visokem šolstvu 19. 2. 1999 dal pozitivno mnenje in priporočilo.

Uradni list Republike Slovenije
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I. 2. Strokovni in znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih
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II. UNIVERZA V MARIBORU
Strokovni in znanstveni naslovi so bili določeni v senatih fakultet Univerze v Mariboru, ob upoštevanju 32. člena zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. US, št. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. US, št. U-I-34/94,
Uradni list RS, št. 18/98, in odl. US, št. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) je 15. 12. 1998 z njimi soglašal senat
Univerze v Mariboru, Svet RS za visoko šolstvo pa je po 49. členu zakona o visokem šolstvu 19. 2. 1999 dal pozitivno
mnenje in priporočilo.
II. 1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih
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III. SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Strokovni in znanstveni naslovi so bili določeni v senatih samostojnih visokošolskih zavodov, ob upoštevanju 32. in 49.
člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. US, št. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. US, št.
U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98, in odl. US, št. U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) je k njim dal soglasje Svet RS
za visoko šolstvo 19. 2. 1999.
III. 1. Strokovni naslovi po dodiplomskih študijskih programih

III. 2. Znanstveni naslovi po podiplomskih študijskih programih

Stran

2460 / Št. 22 / 2. 4. 1999

Uradni list Republike Slovenije

IV
Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov, ki še niso
usklajeni z zakonom, bo objavljen naknadno.
V
Strokovni in znanstveni naslovi iz tega seznama se
začnejo uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 161-1/98
Ljubljana, dne 26. marca 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE
1013.

Odločba o oceni ustavnosti 43. člena zakona o
volitvah v Državni zbor

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti na
pobudo Stranke enakopravnih dežel, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Jožef Jarh, Krščansko-socialne unije, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Franc Miklavčič, politične
stranke Republikanci Slovenije, Velenje, ki jo zastopa predsednik Adolf Štorman, in Komunistične partije Slovenije,
Ljubljana, ki jo zastopa generalni sekretar Marek Lenardič,
na seji dne 4. marca 1999

o d l o č i l o:
Člen 43 zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list
RS, št. 44/92 in 60/95) ni v neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki izpodbijajo 43. člen zakona o volitvah v
Državni zbor (v nadaljevanju: ZVDZ), ki ureja vlaganje kandidatur za volitve v Državni zbor. Zatrjujejo, da določbe 43. člena diskriminirajo politične stranke, ki nimajo poslancev v
Državnem zboru (v nadaljevanju: izvenparlamentarne stranke). Ne strinjajo se s tem, da morajo izvenparlamentarne
stranke “nagovarjati volivce“, da podpisujejo predloge kandidatur in s tem izdajajo svoje politično prepričanje. Navajajo tudi, da se jim z zahtevo po zbiranju podpisov skrajšuje
čas za volilno kampanjo. Zatrjujejo, da je izpodbijana ureditev v nasprotju s 14. členom ustave. Krščansko-socialna
unija zatrjuje tudi, da je izpodbijana ureditev v neskladju z
22. členom ustave (enako varstvo pravic).

2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve odgovarja, da pobude niso utemeljene. Navaja,
da je namen izpodbijane ureditve, “da izloča iz konkurence
politične stranke, ki nimajo resnega namena ali možnosti
kandidirati na volitvah.“ Navaja tudi, da imajo po izpodbijani
ureditvi vse politične stranke, tudi izvenparlamentarne, enake pravne možnosti vlaganja kandidatur, tako da o neenakosti ni mogoče govoriti.
B) – I
3. Ustava zagotavlja splošno in enako volilno pravico.
To jamstvo izhaja iz ustavnih določb o demokratičnem političnem sistemu (1. člen ustave, drugi odstavek 3. člena
ustave), o splošni in enaki volilni pravici (prvi in drugi odstavek 43. člena ustave), o pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev (44. člen ustave) in o volitvah poslancev
Državnega zbora (drugi odstavek 80. člena ustave). Načeli
splošnosti in enakosti se nanašata tako na aktivno volilno
pravico (pravico voliti) kot na pasivno volilno pravico (pravico biti voljen).
4. Načeli splošnosti in enakosti volilne pravice je potrebno upoštevati tudi pri zakonskem urejanju kandidiranja
na volitvah. Vsak kandidat oziroma lista kandidatov mora
imeti pravno enako možnost nastopiti na volitvah. Po drugi
strani pa morajo imeti vse politične stranke pravno enake
možnosti, da njihovi kandidati in liste kandidatov nastopijo
na volitvah.
5. Načelo splošnosti volilne pravice ne prepoveduje
zakonodajalcu, da bi postavil določene pogoje za kandidature. Zakonodajalec ima pravico, da z določitvijo potrebne
podpore za kandidaturo na volitvah v Državni zbor zagotovi,
da se volilne tekme lahko udeležijo le kandidati in liste, za
katere se izkaže, da imajo vsaj minimalno realno možnost za
pridobitev mandata, prepreči pa se udeležba kandidatom in
listam, za katere se že v kandidacijskem postopku izkaže,
da uživajo tako majhno podporo v volilnem telesu, da ne
obstaja niti minimalna možnost, da bi pridobile mandat. S
tem se preprečujejo težave, ki bi nastale pri izvedbi volitev
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ob prekomernem številu kandidatov. Zagotavlja se preglednost volitev in preprečuje, da bi bilo v volilni kampanji zaradi
tehničnih in časovnih omejitev onemogočeno predstavljanje
in soočanje političnih programov in kandidatov. S preprečevanjem brezupnih kandidatur se preprečuje tudi izguba oziroma cepitev volilnih glasov (določeno – čeprav minimalno
– število volivcev bi sicer oddalo glas, za katerega bi bilo že
vnaprej gotovo, da ne bo upoštevan pri delitvi mandatov).
Preprečevanje vseh teh negativnih pojavov pozitivno vpliva
na demokratičnost volitev1.
6. Zakonska ureditev potrebne podpore za kandidiranje na volitvah bi lahko pomenila omejitev volilne pravice
(kršitev načela njene splošnosti), če bi bila prekomerna –
če bi torej omejitve presegle obseg, ki je nujno potreben za
doseganje navedenih ciljev. Omejitev bi bila podana, če bi
obstajala verjetnost, da za kandidaturo zahtevana podpora
onemogoča nastop na volitvah kandidatom ali listam kandidatov, ki bi imeli na volitvah vsaj minimalno realno možnost
pridobiti mandat – npr. če bi bilo kot pogoj postavljeno
previsoko število podpisov volivcev ali če bi bila predpisana
obvezna podpora katere izmed parlamentarnih strank.
7. Glede na to, da je meja, pri kateri je v zvezi z
zakonsko zahtevano podporo za kandidaturo mogoče govoriti o omejevanju volilne pravice, odvisna od realne možnosti
osebe, ki želi kandidirati, da je izvoljena, je za določitev te
meje bistvena tudi analiza volilnega sistema.
8. Načelo enakosti volilne pravice ni kršeno, če so v
zakonu predvidene alternativne možnosti pridobivanja podpore za kandidaturo na volitvah – npr. tako, da je za kandidaturo potrebna podpora politične stranke, določenega
števila volivcev ali poslancev Državnega zbora oziroma
kombinacija teh možnosti. Različna teža podpisov, ki jih
dajo v podporo kandidaturi poslanci in volivci, tudi ne predstavlja nedopustne diskriminacije med temi osebami
(14. člen ustave). Razlikovanje je stvarno utemeljeno z
različnim položajem posameznih subjektov v političnem
sistemu. Različen položaj daje njihovemu podpisu različno
težo pri dokazovanju možnosti kandidata oziroma liste, da
pridobi mandat.
B) – II
9. ZVDZ določa v izpodbijanem 43. členu:
“Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim
glasovanjem.
Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki
volilni enoti, če njene liste kandidatov podprejo s podpisi
najmanj trije poslanci Državnega zbora. Podpisi poslancev
na predpisanih obrazcih se predložijo Republiški volilni komisiji.
Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti, če listo kandidatov določijo člani politične stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v
volilni enoti, in če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj
50 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.
Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti tudi v primeru, če lista kandidatov ni
določena na način iz prejšnjega odstavka, ob pogoju, da
listo kandidatov podpre s podpisi najmanj 100 volivcev, ki
imajo stalno prebivališče v volilni enoti.
1
Enako stališče je glede vprašanja skladnosti zakonske zahteve po
določeni podpori kandidaturam z načeloma splošnosti in enakosti volilne pravice zavzelo tudi nemško zvezno ustavno sodišče. Sodišče se je postavilo na
stališče, da zahteva po določeni podpori kandidaturam (“Unterschriftenquorum“) ne posega v pasivno volilno pravico, če je postavljena tako, da zgolj
preprečuje neresne oziroma brezupne kandidature, ne pa tudi kandidatur, ki
imajo vsaj minimalne možnosti (BVerfGE 3, 19; 3, 383; 4, 375; 5, 77; 6, 84;
12, 135; 24, 260; 41, 399).
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Dvoje ali več političnih strank lahko predloži skupno
kandidatno listo.“
10. Veljavna zakonska ureditev kandidiranja na volitvah v Državni zbor ne preprečuje kandidatom, ki imajo
vsaj minimalne možnosti za izvolitev, da nastopijo v volilni
tekmi. Tudi če politične stranke za svoje liste ne pridobijo
podpore najmanj treh poslancev Državnega zbora, lahko
določijo kandidatne liste s podporo 50 ali 100 volivcev v
volilni enoti (50 v primeru, ko listo določijo člani stranke v
volilni enoti, 100 pa v primeru, ko listo ali liste določijo
organi stranke na državni ravni). Glede na podatke o povprečnem številu volilnih upravičencev v volilni enoti (po
podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo na dan
30. 6. 1996 vseh državljanov 2039578, od tega 1593035
polnoletnih). Ker je povprečno število polnoletnih državljanov na volilno enoto 199129, je za podporo listi kandidatov v povprečju potrebno zbrati podporo 0,052% oziroma
0,026% volilnih upravičencev v volilni enoti. Takšno število
zahtevanih podpisov podpore ne onemogoča kandidiranja
listam, za katere obstaja vsaj minimalna možnost, da bi pri
delitvi mandatov na ravni volilnih enot (glede na volilni
količnik, ki znaša eno enajstino oddanih glasov v volilni
enoti) ali pri delitvi mandatov na državni ravni (glede na
volilni prag treh mandatov) pridobile kakšen poslanski mandat. To pomeni, da zahtevana podpora ne presega dopustne meje in da ji ni mogoče očitati, da omejuje pasivno
volilno pravico. Določbe ZVDZ o zahtevani podpori zgolj
izločajo iz volilne tekme liste, ki nimajo niti minimalnih
možnosti za pridobitev mandatov. S tem se zagotavlja preglednost volitev in v volilni kampanji olajšuje soočanje list,
ki imajo vsaj minimalno možnost pridobiti vsaj en mandat
na volitvah, ter preprečuje nepotrebna cepitev glasov.
11. Razlikovanje med težo podpore poslanca in volivca je stvarno utemeljeno z legitimnimi razlogi, zato ni mogoče govoriti o nedopustni diskriminaciji med pravnimi subjekti. Ne gre za razlikovanje glede na osebne okoliščine
(narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje ipd.), temveč za razlikovanje, ki je utemeljeno z različnim položajem teh subjektov v političnem sistemu. Politične
stranke so organizacije, v katere se združujejo državljani za
doseganje političnih ciljev (zlasti s predlaganjem kandidatov
na volitvah), zato je utemeljeno, da jim v postopku kandidiranja zakonodajalec namenja posebno vlogo. Poslanci Državnega zbora se izvolijo na neposrednih in splošnih volitvah,
zato je mogoče – ne glede na volilni sistem, po katerem se
izvolijo – šteti, da uživajo podporo znatnega dela volilnega
telesa. Razlikovanje med težo podpisa podpore poslanca in
volivca (podpisi treh poslancev odtehtajo podpise največ
800 volivcev) je stvarno utemeljeno.
12. Načelo enakega varstva pravic v postopkih pred
sodišči, drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil (22. člen ustave) se ne nanaša na
materialnopravno ureditev volilne pravice, izpodbijani
43. člen ZVDZ pa vsebuje materialnopravne določbe o kandidiranju (pogoje kandidiranja). Glede na to je sklicevanje
pobudnikov na 22. člen ustave brezpredmetno.
13. Določbe ZVDZ, ki določajo, kakšno podporo mora
pridobiti lista kandidatov, ki jo določi politična stranka, da bi
lahko nastopila na volitvah v Državni zbor v posamezni volilni
enoti, niso v neskladju z načelom demokratične države
(1. člen ustave, drugi odstavek 3. člena ustave), z načelom
enakosti pred zakonom (14. člen ustave), z načelom enakega varstva pravic v postopkih (22. člen ustave), z načelom
splošne in enake volilne pravice (prvi in drugi odstavek
43. člen ustave), s pravico do sodelovanja pri upravljanju
javnih zadev (44. člen ustave) in z določbami o volitvah
poslancev Državnega zbora (80. člen ustave).
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C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) 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.
Št. U-I-336/96
Ljubljana, dne 4. marca 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

1014.

Odločba o oceni ustavnosti tretjega odstavka
9. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija in o
zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 12. člena
zakona o volitvah Predsednika republike in 5.
člena zakona o volilni kampanji

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud politične stranke Republikanci Slovenije, Velenje, ki jo zastopa
predsednik Adolf Štorman, in Stranke enakopravnih dežel,
Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Jožef Jarh, ter v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Republikancev
Slovenije, Velenje, Stranke enakopravnih dežel, Ljubljana,
in Slovenske obrtno-podjetniške stranke, Ljubljana, ki jo
zastopa predsednik glavnega odbora dr. Gojko Stanič, na
seji dne 4. marca 1999

o d l o č i l o:
1. Pobude za oceno ustavnosti 12. člena zakona o
volitvah Predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92) in
5. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94
in 17/97) se zavrnejo.
2. Tretji odstavek 9. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94) ni v neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudniki menijo, da 9. člen zakona o Radioteleviziji Slovenije (v nadaljevanju: ZRTVS) krši načelo enakosti
med političnimi strankami, ker namenja političnim strankam
in neodvisnim kandidatom, ki niso zastopani v Državnem
zboru, le eno tretjino vsega časa, namenjenega predstavitvam v okviru volilne kampanje. Menijo, da bi bil edini pravični kriterij za delitev časa za predstavitev število volilnih
enot, v katerih nastopa politična stranka s svojimi kandidati.
Navajajo, da po njihovem mnenju ni prav, da so v volilni
kampanji na RTV Slovenija izvenparlamentarne stranke izenačene z neodvisnimi kandidati, ki kandidirajo v eni sami
volilni enoti. Smiselno enake očitke navajajo pobudniki glede 5. člena zakona o volilni kampanji (v nadaljevanju: ZVK),
ki po njihovem mnenju omogoča javnim glasilom med volilno kampanjo različno obravnavanje političnih strank, ki so
zastopane v Državnem zboru oziroma občinskem svetu, in
tistih, ki niso zastopane v teh organih.
2. Glede 12. člena zakona o volitvah Predsednika
republike (v nadaljevanju: ZVPR) pobudniki menijo, da protiustavno privilegira parlamentarne politične stranke, ko določa, da lahko kandidata za Predsednika republike določi
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5000 volivcev, 10 poslancev ali politična stranka ob podpori najmanj treh poslancev oziroma ob podpori najmanj 3000
volivcev. Navajajo, da lahko z določitvijo minimalne podpore
s strani volivcev parlamentarne stranke preprečijo izvenparlamentarnim, da bi se potegovale za glasove volivcev. Navajajo tudi, da je za volivce neprijetno podpisovati podporo
posameznim kandidatom, ker s tem pokažejo svojo politično pripadnost. Pobudniki menijo, da so pogoji za ustanovitev politične stranke (200 ustanovnih izjav) dovolj strogi, da
zagotavljajo resnost političnega delovanja strank, tako da ni
potrebno dodatno zaostrovanje pri določanju kandidatov za
volitve. Slovenska obrtno podjetniška stranka navaja, da se
z diskriminacijo izvenparlamentarnih strank preprečuje inovativnost v politiki. Predlaga, naj se zagotovi popolna enakost med vsemi političnimi strankami glede programskega
časa za volilno kampanjo. Predlaga tudi, naj se v 9. členu
ZRTVS doda novo besedilo, ki bo zagotavljalo vsaki politični
stranki določen čas na prvem in drugem programu nacionalnega radia in televizije.
3. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve odgovarja, da razlik med parlamentarnimi in izvenparlamentarnimi političnimi strankami ne ustvarja zakon,
temveč odločitev volivcev na volitvah. Sekretariat navaja tudi, da poslanci političnih strank, ki so zastopane v Državnem zboru, predstavljajo vse volivce in ne le svoje stranke.
Ustava, navaja sekretariat, ne prepoveduje kandidiranja s
podporo poslancev. Za izvolitev poslanca je potrebno, še
navaja sekretariat, veliko večje število glasov volivcev, kot
jih ZVPR določa za podporo kandidaturi za Predsednika
republike.
B) – I
4. Ustava v prvem odstavku 43. člena določa, da je
volilna pravica splošna in enaka. Načelo enakosti volilne
pravice se nanaša na pravico voliti (aktivna volilna pravica) in
na pravico biti voljen (pasivna volilna pravica). Načelo enakosti pasivne volilne pravice prepoveduje državi diskriminirati ali privilegirati določene kandidate, politične stranke ali
druge politične skupine v konkurenčnem boju za glasove
volivcev. Političnim strankam morajo biti pravno zagotovljene enake konkurenčne možnosti. Pravno enake možnosti
morajo biti političnim strankam zagotovljene tako glede določanja kandidatov kot tudi glede državnega financiranja in
povračil stroškov volilne kampanje. Načelo enakosti se nanaša tudi na enake možnosti nastopanja v javnih glasilih, ki
jih izdaja država ali lokalna skupnost, oziroma v javnih glasilih, katerih izdajatelji so subjekti, v katerih ima država ali
lokalna skupnost prevladujoč delež. Bistvo načela enakih
možnosti je v tem, da je država (prav tako pa tudi lokalne
skupnosti) nevtralna v tekmovanju med političnimi strankami
za pridobivanje oziroma ohranjanje politične oblasti na volitvah.
5. Ustavno sodišče se v tej zadevi ni ukvarjalo z vprašanjem, ali načelo enakosti volilne pravice postavlja tudi
zahtevo po enakem obravnavanju političnih strank v javnih
glasilih, katerih izdajatelji so subjekti, v katerih država ali
lokalna skupnost ni kapitalsko ali kako drugače udeležena.
B) – II
6. O ustavnosti določb ZVPR, ki urejajo kandidiranje,
je ustavno sodišče že odločilo dne 29. 10. 1997 v zadevi
št. U-I-220/97 (OdlUS VI, 137). Ugotovilo je, da ureditev,
ki pogojuje kandidiranje na volitvah s podporo določenega
števila poslancev Državnega zbora ali volivcev, ne pomeni
omejitve volilne pravice, če ne preprečuje kandidature osebam, ki bi imele na volitvah vsaj minimalno možnost, da so
izvoljene, temveč le preprečuje neresne kandidature zaradi
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zagotavljanja preglednosti volitev in volilne kampanje. Veljavna zakonska ureditev kandidiranja za Predsednika republike je takšna, da ne preprečuje resnih kandidatur.
7. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi poudarilo
tudi, da različna teža podpore politične stranke, poslancev
Državnega zbora in volivcev kandidaturi ne pomeni kršitve
načela enakosti volilne pravice, saj ne diskriminira posameznih kandidatov ali političnih strank (za vse veljajo enake
zahteve glede podpore kandidaturam). Prav tako pa razlikovanje ne pomeni kršitve načela enakosti pred zakonom, ker
so razlike med težo podpore poslancev, političnih strank in
volivcev stvarno utemeljene z legitimnimi razlogi (različen
položaj teh subjektov v političnem sistemu).
8. Pobudniki menijo, da so določbe o zbiranju podpore kandidaturam z osebnim podpisovanjem sporne tudi zaradi tega, ker da volivec “jasno vedeti, komu daje podporo”.
Ustavno sodišče ocenjuje, da takšna oblika zbiranja podpore ni v neskladju z nobeno ustavno določbo.
9. Ustavno sodišče je že odločilo tudi o ustavnosti
5. člena ZVK, in sicer v zadevi št. U-I-311/94 (sklep z dne
16. 2. 1996, OdlUS V, 23). Ugotovilo je, da ta določba ni v
neskladju z ustavo, ker ne predstavlja ovire za zagotovitev
enakopravnosti kandidatov in političnih strank ter drugih
predlagateljev kandidatov. Ustavno sodišče je v obravnavani
zadevi (glej 18. točko te obrazložitve) sicer deloma spremenilo svoje stališče, vendar meni, da je izrek sklepa št. U-I311/94 pravilen, le obrazložiti bi ga bilo potrebno nekoliko
drugače.
10. Ker pobudniki za trditev, da so izpodbijane določne ZVPR in ZVK protiustavne, ne navajajo argumentov, ki jih
ustavno sodišče ne bi bilo že upoštevalo pri prejšnjem odločanju o isti zadevi, je ustavno sodišče v skladu z ustaljeno
ustavnosodno presojo pobude za oceno ustavnosti 12. člena ZVPR in 5. člena ZVK zavrnilo kot očitno neutemeljene.
B) – III
11. V ZRTVS je določeno, da mora RTV Slovenija v
času volilne kampanje dati brezplačno na razpolago del
programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih
strank in njihovih programov (prvi odstavek 9. člena). Čas,
namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so
zastopane v Državnem zboru, je za vse enak (načelo enakopravnosti drugi odstavek 9. člena). Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v Državnem zboru, morajo
imeti skupaj na razpolago eno tretjino skupnega programskega časa, ki ga RTV Slovenija določi za vse politične
stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah, pri čemer
mora RTV Slovenija tem strankam in kandidatom v okviru
skupnega časa, ki jim je namenjen, zagotoviti enakopravnost oziroma enake pogoje za predstavitev (tretji odstavek
9. člena).
12. Enakost volilne pravice se nanaša tudi na enake
možnosti pri predstavitvi kandidatov oziroma kandidatnih list
v okviru volilne kampanje v javnih glasilih, ki jih izdajajo
država ali lokalne skupnosti oziroma subjekti, v katerih imata
država ali lokalna skupnost kapitalsko ali drugače prevladujoč delež. Zlasti nacionalna RTV organizacija, to je javni
zavod Radiotelevizija Slovenija, mora politične stranke v času volilne kampanje enako obravnavati.
13. ZRTVS zagotavlja političnim strankam, ki so zastopane v Državnem zboru, določeno prednost v volilni kampanji, saj ne glede na število izvenparlamentarnih strank le-tem
odmerja eno tretjino programskega časa, namenjenega
predstavitvam. V primeru, da je število izvenparlamentarnih
strank večje od ene tretjine vseh strank, ki nastopajo na
volitvah, je ta delež podsorazmeren. V obratnem primeru pa
bi bil lahko delež programskega časa za izvenparlamentarne stranke celo nadsorazmeren. V praksi se je pokazalo, da
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sporna določba zakona o RTV Slovenija povzroča razlikovanje med parlamentarnimi in izvenparlamentarnimi strankami.
Na zadnjih volitvah v Državni zbor je npr. nastopalo s kandidatnimi listami na volitvah 22 političnih strank, volilni prag
pa jih je prestopilo sedem.
14. Razlikovanje med političnimi strankami glede na
možnosti nastopanja na RTV Slovenija pomeni poseg v načelo enakih konkurenčnih možnosti političnih strank in s
tem v načelo enakosti pasivne volilne pravice. To razlikovanje je poseg v ustavno zagotovljeno enakost volilne pravice
(43. člen ustave). Takšen poseg je ustavno dopusten samo
v primeru, da varuje neko drugo ustavno vrednoto, da je za
dosego tega cilja nujen (neizogiben) in da je teža posega
sorazmerna s škodo, ki bi nastala varovani ustavni vrednoti,
če posega ne bi bilo.
15. Povsem enako obravnavanje vseh političnih strank
s strani javnih glasil v volilni kampanji bi lahko negativno
vplivalo na preglednost volilne kampanje. Utemeljeno je sklepati, da želijo volivci na nacionalnem radiu in televiziji v večji
meri spremljati predvolilno tekmo med političnimi strankami,
ki imajo večjo dejansko politično težo, oziroma biti informirani o njihovih kandidatih in političnih programih. Če bi bil
povsem enak programski čas namenjen tem, v političnem
življenju pomembnejšim strankam, in vsem ostalim, bi bila
zaradi velikega števila političnih strank in t.i. neodvisnih kandidatov volilna kampanja na RTV Slovenija slabo pregledna.
Nepreglednost volilne kampanje pa bi povzročila slabšo informiranost volivcev in s tem vplivala na uresničevanje volilne pravice. Razlikovanje med političnimi strankami glede na
njihovo dejansko politično težo je primeren in tudi nujen
ukrep za zagotavljanje preglednosti volilne kampanje. To
pomeni, da ni nedopustno, če je RTV Slovenija z zakonom
naloženo, da pri razporejanju programskega časa da določeno prednost političnim strankam, ki imajo večji dejanski
politični pomen. Pri tehtanju dejanskega političnega pomena pa je pridobitev mandata na preteklih volitvah povsem
primerno merilo, saj je veljavni volilni sistem takšen, da v
njem poslanskih mandatov ne pridobijo le tiste liste kandidatov, ki imajo razmeroma majhno podporo v volilnem telesu (ne dosežejo volilnega količnika v nobeni volilni enoti, na
državni ravni pa ne dosežejo volilnega praga)
16. Teža posega v enakost konkurenčnih možnosti
političnih strank mora biti sorazmerna s koristjo, ki jo ta
poseg prinaša. Izpodbijane zakonske določbe ne ustvarjajo
prekomernih razlik med političnimi strankami, saj zagotavljajo predstavitev tudi političnim strankam, ki niso zastopane v
Državnem zboru. ZRTVS jim zagotavlja tretjino programskega časa. Takšna ureditev ne izključuje iz predvolilne kampanje na RTV Slovenija nobene politične stranke, temveč samo daje ustrezno večji poudarek parlamentarnim strankam.
17. Ustavno sodišče je ocenilo, da teža posega v
enakost volilne pravice ni nesorazmerna s koristmi za preglednost volilne kampanje in za objektivno informiranost
volivcev, ki jo ta poseg zagotavlja. Izpodbijana določba tretjega odstavka 9. člena ZRTVS zato ni v neskladju z ustavo.
18. Smiselno enake ugotovitve kot za ZRTVS veljajo
tudi za izpodbijano določbo 5. člena ZVK.
19. Slovenska obrtno – podjetniška stranka v pobudi
predlaga, naj se v 9. členu ZRTVS doda besedilo, ki bo
zagotavljalo vsaki politični stranki minimalni programski čas
na programih RTV Slovenija v času volilne kampanje. Pobudnica ne zatrjuje, da gre za protiustavno pravno praznino,
zato ustavno sodišče tega dela pobude ni obravnavalo.
C)
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v
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naslednji 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.
Št. U-I-372/96
Ljubljana, dne 4. marca 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

1015.

Odločba, da sklep Občinskega sveta občine
Piran št. 345-3/93-97 z dne 27. 3. 1997 in
cenik luških tarif in pristojbin za leto 1998 v
tistem delu, ki ta sklep povzema, nista začela
veljati in se ne smeta uporabljati, ker nista bila
objavljena v uradnem glasilu

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Rajka Šuštaršiča iz Ljubljane in Jadralnega kluba Ljubljana, ki
ga zastopa predsednik Miran Trontelj, na seji dne 5. marca
1999

o d l o č i l o:
Sklep Občinskega sveta občine Piran št. 345-3/93-97
z dne 27. 3. 1997 in cenik luških tarif in pristojbin za leto
1998 v tistem delu, ki ta sklep povzema, nista začela veljati in
se ne smeta uporabljati, ker nista bila objavljena v uradnem
glasilu.

Obrazložitev
1. Prvi pobudnik izpodbija sklep, s katerim je Občinski
svet občine Piran sprejel cenik storitev za leto 1997 za
enoto “luka“ (v nadaljevanju: sklep), ta cenik pa je sestavni
del sklepa; sprejel ga je z dvema spremembama, prva od
njiju je: “V poglavju I. Pristojbina za privez se cena za leto
1997 pomnoži s faktorjem 2.5, Občani občine Piran plačajo privez po abonmajski varianti v višini predlagane cene za
leto 1997.“ Prav to spremembo izpodbija prvi pobudnik.
Drugi pobudnik poleg tega izpodbija še cenik luških tarif in
pristojbin, ki da ga je sprejel Nadzorni svet javnega podjetja
Okolje Piran na seji dne 18. 2. 1998 za leto 1998. Izpodbija ga (smiselno) v tistem delu (I. pristojbine za privez, točka
1), ko določa letno pristojbino imetnikom priveza, pri čemer
nadaljuje z diferenciranim določanjem (za občane Občine
Piran “po abonmajski ceni “, ki je približno dve petini siceršnje pristojbine).
2. Oba pobudnika, ki izkažeta svoj pravni interes s
tem, da ju podražitev neposredno prizadeva, očitata tako
diferenciranemu določanju cene kršitev ustavnega načela
enakosti pred zakonom (14. člen ustave), drugi pobudnik
tudi nerazumnost podražitve, ki da ogroža obstoj društva
oziroma njegovo temeljno delovanje; sklicuje se tudi na
2. točko 8. člena zakona o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77
– v nadaljevanju: ZL) in tako očita diferenciranemu načinu
zaračunavanja (letnih) pristojbin za priveze tudi nezakonitost.
3. Drugi pobudnik pri tem opozarja, da niti sklep niti
cenik za leto 1998 nista bila objavljena v Uradnih objavah,
kot je to prejšnja leta bila praksa, in da tudi na zahtevo ni
dobil od podjetja Okolje Piran cenika za leto 1997, temveč
le sklep.
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4. Oba pobudnika smiselno predlagata razveljavitev
navedenih aktov v izpodbijanem delu oziroma v izpodbijani
vsebini; drugi pobudnik tudi zadržanje izvajanja tega dela
aktov do končne odločitve o stvari.
5. Javno podjetje Okolje Piran je med drugim sporočilo svoje mnenje, da cenik ni predpis, o katerem bi lahko
presojalo ustavno sodišče. Občina Piran na pobudi ni odgovorila.
6. Ustavno sodišče je pobudo za zadržanje izvrševanja
obeh izpodbijanih aktov s sklepom 24. 6. 1998 zavrnilo,
nato pa je obe zadevi združilo za skupno obravnavanje.
7. Upravljanje luke javnega prometa, v tem okviru še
izrecno vprašanje pristojbine za privez kot ene od luških
pristojbin, podrobneje ureja že ZL. Že ta zakon med drugim
določa, da morajo biti pristojbine javno objavljene. V skladu
z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93 – v nadaljevanju: ZGJS) je tudi upravljanje luke
javnega prometa ena od gospodarskih javnih služb, tako
določa tudi odlok o javnih službah Občine Piran (Uradne
objave št. 6/95). V obravnavanem primeru je ta javna služba
z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Okolje Piran zaupana temu podjetju (Uradne objave, št. 6/95).
8. Odločanje o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin v okviru gospodarskih javnih služb, ki jih opravljajo javna podjetja, je pristojnost ustanovitelja (26. člen ZGJS).
Po drugem odstavku 59. člena ZGJS se cene za uporabo
javnih dobrin določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
Tretji odstavek tega člena dopušča tudi možnost, da se
cene določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov. V
obravnavanem primeru je izpodbijana odločitev, da se pristojbina za privez zaračunava diferencirano in da je kriterij
za to diferenciacijo pripadnost zavezanca Občini Piran. Taka odločitev pomeni določitev kriterijev za oblikovanje cene,
ki bi jih Občinski svet občine Piran v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZGJS lahko uveljavil samo s predpisom.
9. Da bi predpis začel veljati, mora biti prej objavljen.
Tako določa 154. člen ustave, po katerem velja za predpise
lokalnih skupnosti, da morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določijo občine. Uradno glasilo Občine Piran so
Uradne objave. Obveznost objave predpisov občine, ki izhaja že iz omenjene ustavne določbe, povzema tudi
66. člen zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 s kasnejšimi spremembami, ZLS).
10. Za razliko od prejšnjih let (glej sklep Občinskega
sveta občine Piran št. 358-3/96, Uradne objave, št. 18/96,
katerega sestavni del je sam cenik) izpodbijana akta nista
bila objavljena in zato nista začela veljati ter ju v izpodbijanem delu, ki je predmet obravnavanja, ni mogoče uporabljati. Zaradi te odločitve ne nastane pravna praznina: sklep št.
358-3/96 je bil, kot rečeno, v redu objavljen.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 40. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94, ZUstS) v sestavi: predsednik
Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Janko Alojz,
Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica WedamLukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-160/97
Ljubljana, dne 5. marca 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1016.

Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in
znanstvenih naslovov

Na podlagi prvega in drugega odstavka 21. člena
zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list
RS, št. 47/98), sklepov senatov članic univerze in soglasja Senata Univerze v Mariboru z dne 19. 1. 1999, izdanem
v skladu z 237. členom statuta Univerze v Mariboru (Obvestila XIV-1-1995, Obvestila XV-1-1996) Univerza v
Mariboru objavlja

SKLEP
o uskladitvi pridobljenih strokovnih
in znanstvenih naslovov
I
Strokovni naslovi, akademske stopnje in znanstveni
naslovi, pridobljeni na Univerzi v Mariboru in njenih članicah
pred uveljavitvijo zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), se uskladijo kot sledi:
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2. PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
Diplomanti, ki so končali podiplomski študijski program za pridobitev magisterija in jim je Univerza v Mariboru podelila
znanstveni naslov pred uveljavitvijo zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), imajo v skladu z
zakonom pravico do uporabe znanstvenega naslova
magister znanosti oziroma magistrica znanosti (mag.)
Diplomanti, ki so končali podiplomski študijski program za pridobitev doktorata znanosti in jim je Univerza v Mariboru
podelila znanstveni naslov pred uveljavitvijo zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list. RS, št. 47/98), imajo v
skladu z zakonom pravico do uporabe znanstvenega naslova
doktor znanosti oziroma doktorica znanosti (dr.)
II
Skladno s četrtim odstavkom 21. člena zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), se
uporabljajo v nespremenjeni obliki naslednji strokovni naslovi:
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* Posebna oblika študija se je razpisovala kot izredni študij in je bila namenjena učiteljem, ki so diplomirali na višješolskem programu. Le-ti so imeli možnost
vpisati in diplomirati še iz tretjega predmeta.
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III
Seznam preostalih uskladitev strokovnih in znanstvenih
naslovov bo objavljen naknadno.
IV
Uskladitev začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5-1172/99
Maribor, dne 15. marca 1999.
Rektor
Univerze v Mariboru
prof. dr. Ludvik Toplak l. r.
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ke upoštevati skupno dogovorjena merila in načela politike
plač iz tega dogovora glede:
– usklajevanja izhodiščnih plač in drugih osnov za določanje plač po zakonih,
– usklajevanja minimalne plače,
– izplačevanja plač na podlagi doseženih poslovnih rezultatov,
– določanja plač zaposlenih za katere ne veljajo kolektivne pogodbe,
– regresa za letni dopust.
Partnerji se strinjamo, da je mogoča tudi drugačna
ureditev ostalih elementov plačne politike v veljavnih kolektivnih pogodbah pod pogojem, da je njihova sprememba
dosežena s soglasjem socialnih partnerjev. Podpisniki dogovora priporočamo partnerjem v kolektivnih pogodbah, da
se zaradi razkoraka v višini minimalne plače in izhodiščnih
plač najkasneje v mesecu dni po sprejemu tega dogovora
začnejo pogajati o višini izhodiščnih plač in o količnikih za
določanje plač.

Dogovor o politiki plač za obdobje 1999–2001

DOGOVOR
o politiki plač za obdobje 1999–2001
I. UVOD
Vlada Republike Slovenije, predstavniki delojemalcev
in predstavniki delodajalcev (v nadaljevanju: socialni partnerji) sklepamo ta dogovor, s katerim opredeljujemo osnovna načela in cilje, ki jih želimo doseči na področju politike
plač zato, ker se strinjamo:
– da je plačna politika ena izmed pomembnejših politik
o kateri je potrebno doseči soglasje, kolikor resnično želimo
ohraniti stabilne pogoje za ohranjanje delovnih mest in dinamični razvoj;
– da sprejmemo dogovor o politiki plač, kot prvega
izmed skupnih dokumentov v katerih bomo opredelili svoje
skupne ter posamične naloge in cilje, ki naj bi jih na ekonomsko socialnem področju dosegli v naslednjih letih in
se zavezujemo, da bomo pri opredelitvi plačne politike
na nacionalni ravni težili k:
– zmanjševanju socialnih razlik in dvigu socialne in materialne ravni zaposlenih,
– krepitvi stimulativnih elementov plače in
– večji odvisnosti plač od doseženih poslovnih rezultatov ter
– zmanjševanju razmerij med najvišjimi in najnižjimi plačami in da bomo
– v okviru svojih pristojnosti in z razpoložljivimi instrumenti te usmeritve uresničevali pri opredeljevanju plačne
politike na ravni posamezne dejavnosti, ter pri slehernem
delodajalcu oziroma na ravni posameznega podjetja ali
družbe.
Kolektivne pogodbe bodo še naprej osnovni dokument
s katerimi urejamo medsebojne pravice in obveznosti med
delodajalci in delojemalci, ki so odgovorni za njihovo sklepanje in izvajanje. Z zakoni bomo tako kot doslej urejali plače
le na področjih, kjer to izhaja iz specifičnosti dejavnosti,
poklica ali pa kjer potreba za to izhaja iz načina financiranja.
II. CILJI IN NAČELA
Socialni partnerji se strinjamo da mora v času veljavnosti tega dogovora vsak delodajalec pri vodenju plačne politi-

III. SKUPNO DOGOVORJENI ELEMENTI PLAČNE
POLITIKE
1. Usklajevanje plač
Socialni partnerji soglašamo, da se izhodiščne plače,
osnove za določanje plač po zakonih in minimalna plača (v
nadaljevanju: plače), v času veljavnosti tega dogovora praviloma usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin enkrat
letno in sicer pri izplačilih plač za mesec januar. V primeru
predčasnega doseganja s tem dogovorom dogovorjene rasti cen življenjskih potrebščin, pa se uskladitev opravi prej.
Zaradi specifičnih razmer v letu 1999, se usklajevanje plač v
tem letu razlikuje od enotnega načela in se opravi dvakrat.
Zaradi doseganja ciljev navedenih v uvodu je usklajevanje minimalne plače v določenih obdobjih lahko drugačno.
Usklajevanje v posameznih letih veljavnosti dogovora
bo potekalo na naslednji način:
1.1 Leto 1999
1.1.1 Redni uskladitvi
Redna uskladitev plač za mesec januar 1999 je bila
opravljena na podlagi veljavnega zakona o minimalni plači in
o načinu usklajevanja plač.
Plače za naslednji mesec po uveljavitvi davka na dodano vrednost se uskladijo za 85% rasti cen življenjskih potrebščin glede na december 1998 do konca meseca pred
uveljavitvijo davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV).
1.1.2 Izjemna uskladitev
V primeru, da rast cen življenjskih potrebščin, brez
učinkov rasti cen zaradi uvedbe DDV, glede na december
1998 pred koncem leta doseže 6,8%, se plače za naslednji
mesec uskladijo za 85% ugotovljene rasti cen življenjskih
potrebščin od zadnje uskladitve.
Pri izračunu rasti cen življenjskih potrebščin iz prejšnjega odstavka se izloči rast cen iz naslova uvedbe DDV tako,
da se za prve tri mesece veljavnosti DDV namesto dejanske
mesečne rasti, upošteva povprečna mesečna rast cen življenjskih potrebščin v treh mesecih pred uvedbo DDV.
1.1.3 Dodatek
Partnerji se strinjamo, da je potrebno ublažiti negativni
učinek morebitnega povečanja cen življenjskih potrebščin
zaradi uvedbe DDV, na realno raven plač zaposlenih s plačami pod slovenskim povprečjem.
Tri mesece po uvedbi DDV pripada zaposlenim, ki prejemajo plačo nižjo od povprečne plače RS po zadnjih znanih
podatkih Statističnega urada RS, poseben dodatek. Delo-
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dajalec izplača ta dodatek vsem zaposlenim, katerih izplačana plača v tem mesecu (to je četrtem mesecu po uvedbi
DDV) je ali bi bila nižja od podatka, ki je znan do konca
meseca pred izplačilom dodatka. To pomeni, da so do
dodatka upravičeni delavci, ki bi z delom v polnem delovnem času pridobili nižjo plačo in ne delavci, ki so prejeli
nižjo plačo zaradi bolniške ali druge odsotnosti od dela.
Dodatek se določi v višini razlike med minimalno plačo,
ki velja za tretji mesec po uvedbi DDV in zneskom minimalne
plače povečane za rast cen življenjskih potrebščin na način
iz naslednjega odstavka.
Pri izračunu dodatka se kot rast cen, ki je posledica
uvedbe DDV upošteva razlika med povprečjem mesečnih
stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v prvih treh mesecih
po uvedbi DDV in povprečjem mesečnih stopenj, izračunanih iz predvidene rasti cen življenjskih potrebščin od decembra 1998 do konca leta po tem dogovoru (6,8%), kar pomeni mesečno 0,5%.
Dodatek izplačan v skladu s tem dogovorom ima naravo prejemkov iz dela in ne zapade plačilu prispevkov in
davkov.
Minister, pristojen za delo, ugotovi višino dodatka in ga
po predhodnem soglasju ESS objavi v Uradnem listu RS.
Dodatek se izplačuje do konca leta 1999 oziroma do
uveljavitve novega zakona o dohodnini s katerim bo uveljavljena razbremenitev nižjih dohodkovnih razredov. Pred
koncem leta bodo socialni partnerji v okviru ESS proučili
ali so zgornji pogoji izpolnjeni in dodatka ni potrebno več
izplačevati.
1.2. Leto 2000
1.2.1 Redna uskladitev
Plače za mesec januar 2000 se uskladijo za 85% rasti
cen življenjskih potrebščin od zadnje uskladitve v letu 1999
do konca leta 1999.
Če je bila v letu 1999 pred koncem leta presežena rast
cen življenjskih (brez učinkov DDV) 6,8% glede na december preteklega leta in so bile plače zato predhodno usklajene, se ob uskladitvi plač za januar 2000 za rast cen od
zadnje uskladitve upošteva 100% ugotovljene rasti cen.
Za izločanje učinka DDV na rast cen življenjskih potrebščin se uporabi način določen za usklajevanje plač v
letu 1999.
1.2.2 Izjemna uskladitev
Če rast cen življenjskih potrebščin glede na december
1999 pred koncem leta doseže 4% se plače za naslednji
mesec uskladijo za 85% ugotovljene rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta.
1.3. Leto 2001
1.3.1 Redna uskladitev
Plače za mesec januar 2001 se uskladijo za 85% rasti
cen življenjskih potrebščin od zadnje uskladitve, pa do konca leta 2000.
Če je bila v letu 2000 pred koncem leta presežena rast
cen življenjskih potrebščin 4% in so bile plače za to predhodno usklajene, se pri januarski uskladitvi plač za preostalo rast cen življenjskih potrebščin v letu 2000 upošteva 85%
rasti cen življenjskih potrebščin za razliko do 5% rasti cen,
za rast nad 5% pa se upošteva 100% rast cen življenjskih
potrebščin.
2. Plače zaposlenih za katere ne veljajo kolektivne
pogodbe
Socialni partnerji se strinjamo, da so tudi plače zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe pomemben
strošek dela in da so visoka izplačila teh plač, ki ne ustrezajo
doseženim rezultatom podjetja ali prispevku posameznika
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nesprejemljiva tako iz ekonomskih kot iz socialnih razlogov.
Zato soglašamo, da bodo plače teh zaposlenih v večji meri
kot doslej odvisne od rezultatov poslovanja in ne bodo naraščale hitreje od plač, zaposlenih po kolektivni pogodbi pri
delodajalcu.
Delodajalci ob izplačilu plač posebej prikazujejo število
delavcev, katerih plače ne izhajajo iz kolektivne pogodbe, in
celotni obseg sredstev za njihove plače.
3. Plače iz naslova rezultatov poslovanja
Povezanost plač z doseženimi poslovnimi rezultati nedvomno stimulativno deluje na zaposlene in s tem doseganje
boljših poslovnih rezultatov. Zato socialni partnerji menimo,
da lahko delodajalci na podlagi doseženih poslovnih rezultatov v posameznem letu izplačajo delavcem del plače iz naslova rezultatov poslovanja. Zgornja meja izplačil na delavca
je ena povprečna mesečna plača zaposlenega v letu, obseg
sredstev za ta izplačila pri posameznem delodajalcu pa ne
sme presegati 10% mase plač v podjetju oziroma 25% ugotovljenega celotnega dobička. Ta izplačila se obravnavajo
kot plače in se od njih plačujejo vsi prispevki in davki.
4. Minimalna plača
Minimalna plača se usklajuje za enak odstotek kot ostale plače po tem dogovoru, enkrat letno pa še za ocenjeno
rast bruto domačega proizvoda v preteklem letu. Socialni
partnerji se strinjamo, da je to način s katerim zagotavljamo,
da so dviga splošne ravni blagostanja v družbi deležni tudi
zaposleni v najnižjih plačilnih razredih. S takim načinom
povečevanja minimalne plače bomo postopno dosegli cilj,
da bo minimalna plača v RS dosegla z zahodno evropskimi
deželami primerljivo razmerje med minimalno plačo in povprečno plačo zaposlenih po kolektivnih pogodbah v predelovalni dejavnosti.
Partnerji se strinjamo, da se minimalna plača dodatno
usklajuje z rastjo bruto domačega proizvoda dokler ne doseže ustrezne ravni.
Minimalna plača je določena na ustrezni ravni, kadar v
povprečju leta dosega 58% povprečne mesečne plače zaposlenih po kolektivni pogodbi v predelovalni dejavnosti v
povprečju preteklega leta.
Če minimalna plača v preteklem letu v povprečju zaostaja za to ravnijo, se v tekočem letu uskladi za ugotovljeno
rast BDP. Ob tem se poveča največ do ravni iz prejšnjega
odstavka. Če pa je ta raven v preteklem letu bila dosežena,
se minimalna plača v tekočem letu usklajuje le za odstotek
uskladitve s cenami življenjskih potrebščin, ki velja za druge
plače.
Ustreznost zneska za preteklo leto in potrebo po dodatnem usklajevanju po dogovorjeni metodologiji ugotovi
ESS najkasneje do 30. 6. 1999.
Znesek minimalne plače ob vsakokratni uskladitvi
ugotovi minister pristojen za delo in ga objavi v Uradnem
listu RS.
Socialni partnerji se strinjamo, da je dogovorjena rešitev v zvezi z minimalno plačo v veljavi do konca leta 2001,
ter da se doseženi znesek minimalne plače po prenehanju
veljavnosti tega dogovora uporablja za izplačevanje minimalne plače še naprej, kolikor ni določen nov znesek minimalne plače.
5. Regres za letni dopust
V času veljavnosti tega dogovora se v zasebnem sektorju izplača regres v skladu s kolektivnimi pogodbami, ven-
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Št.

dar najmanj 102.000 SIT in največ v višini 70% povprečne
plače v RS.
V dejavnostih, kjer kot delodajalec nastopa Vlada RS,
se regres prav tako izplača v skladu kolektivno pogodbo,
vendar ne more biti višji kot v zasebnem sektorju.
6. Uveljavitev dogovorjene politike
Partnerji se strinjamo da Vlada z zakonom in ustreznimi
podzakonskimi akti zagotovi izvajanje in nadzor nad izvajanjem v tem dogovoru opredeljene politike.
Št. 105-02-0001/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.
Za Vlado Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
Delojemalci:
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Predsednik
Dušan Semolič l. r.

Delodajalci:
Gospodarska zbornica
Slovenije
Predsednik
Jožko Čuk l. r.
Združenje delodajalcev
obrtnih dejavnosti Slovenije
Predsednik
Dare Stojan l. r.

Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Predsednik
Boris Mazalin l. r.

Obrtna zbornica
Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Predsednik
Jože Stanič l. r.

1018.

Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov

Na podlagi 66.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba
US in 69/98) ter na podlagi predhodnega mnenja Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije z dne 11. 2. 1999,
izdaja direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

PRAVILNIK
o opravljanju strokovnih izpitov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obseg strokovnih izpitov,
sestavo in oblikovanje izpitnih komisij in način opravljanja
strokovnih izpitov za delavce, ki delajo v Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) in
za delavce, ki delajo v pooblaščenih organizacijah (agencijah za zaposlovanje) in skladih dela.
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2. člen
Strokovni izpit opravljajo delavci, ki imajo ustrezno izobrazbo in delajo na strokovnih področjih zaposlovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja ter poklicnega svetovanja in štipendiranja v zavodu, kjer se zahteva visoka in višja strokovna izobrazba.
K opravljanju strokovnega izpita lahko pristopijo tudi
drugi delavci zavoda, pod pogoji in na način, ki ga določa
notranji akt zavoda.
Strokovni izpit opravljajo tudi delavci iz prvega odstavka
tega člena, ki se kot pripravniki usposabljajo za opravljanje
dela z visoko in višjo šolsko izobrazbo.
Strokovni izpit opravljajo delavci, ki v agencijah za zaposlovanje izvajajo strokovne naloge posredovanja dela, posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov
aktivne politike zaposlovanja.
Strokovni izpit opravljajo tudi delavci, ki v skladih dela
izvajajo ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
II. STROKOVNI IZPIT
Obseg strokovnega izpita
3. člen
Strokovni izpit, ki ga opravljajo delavci iz prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 2. člena tega pravilnika je
določen v Programu strokovnega izpita (razen točke 8. Programa strokovnega izpita).
Za vodilne in vodstvene delavce obsega strokovni izpit
dodatna znanja iz managementa in podjetništva (točka
8. Programa strokovnega izpita).
4. člen
Delavci, ki so že opravili strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki določajo vsebino in
način opravljanja strokovnih izpitov v državni upravi ali izven
nje, opravljajo strokovni izpit samo iz tistih področij programa tega pravilnika, ki niso bila zajeta s programom strokovnega izpita, ki so ga že opravili.
Delavci, ki so uspešno opravili preizkuse znanja po
različnih programih izobraževanj, v zavodu in v drugih izobraževalnih organizacijah ter so izkazana s potrdili ni potrebno
opraviti tistih vsebin, ki so jih že opravili.
O priznavanju posameznih področij strokovnega izpita
iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča izpitna
komisija na podlagi predloženih potrdil.
Program strokovnega izpita
5. člen
Program strokovnega izpita obsega naslednja področja:
1. Trg dela, cilji in dejavnost zavoda:
– strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja ter
nacionalni akcijski program zaposlovanja,
– smernice EU za politiko zaposlovanja, upoštevanje
teh smernic v Sloveniji in njihovo partnersko uresničevanje,
– temeljni cilji zavoda, dejavnost, upravljanje in financiranje,
– sodelovanje zavoda s partnerji,
– kodeks etičnih načel delavcev zavoda,
– informacijska podpora dejavnosti.
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2. Materialni predpisi s področij:
– delovnih razmerij,
– zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti,
– zaposlovanja tujcev in zaposlovanja v tujino,
– zaposlovanja in usposabljanja invalidnih oseb,
– splošne kolektivne pogodbe,
– zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja brezposelnih oseb,
– socialnega varstva brezposelnih oseb,
– varovanja osebnih podatkov,
– javnih naročil in javnih razpisov.
3. Uporaba zakona o upravnem postopku:
– temeljna načela postopka,
– pristojnost za odločanje,
– postopki odločanja.
4. Zaposlovanje:
– delo s strankami – brezposelnimi osebami,
– doktrina dela s strankami,
– prijava v evidenco brezposelnih oseb,
– izdelava zaposlitvenega načrta,
– delo z delodajalci,
– doktrina dela z delodajalci,
– prijava potreb po delavcih,
– posredovanje dela,
– zaposlovanje tujcev,
– zaposlovanje v tujino,
– standardna klasifikacija poklicev,
– komunikacija in intervju.
5. Aktivna politika zaposlovanja:
– programi aktivne politike zaposlovanja,
– programi pomoči pri načrtovanju poklicne poti in
iskanju zaposlitve,
– ukrepi za delodajalce,
– samozaposlovanje,
– javna dela,
– izobraževanje brezposelnih oseb,
– skladi dela,
– lokalne iniciative,
– postopek vključevanja v programe aktivne politike
zaposlovanja,
– nadzor nad izvajanjem programov.
6. Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti:
– pogoji za pridobitev pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti,
– pravica do denarnega nadomestila,
– pravica do denarne pomoči in druge pravice,
– razlogi za prenehanje denarnih pravic.
7. Poklicna orientacija in štipendiranje:
– cilji svetovanja mladini in odraslim pri iskanju dela in
poklicne izbire,
– poznavanje vrst štipendiranja in podlage za podeljevanje štipendij,
– dejavnost Centra za informiranje in poklicno svetovanje.
8. Management in vodenje zaposlovanja:
– razvojne strategije zaposlovanja,
– poslovne funkcije in organizacijski proces v zavodu,
– managerski procesi vodenja oziroma metode in tehnike vodenja,
– upravljanje in ravnanje s človeškimi viri,
– management v neprofitnih organizacijah.
Program strokovnega izpita
6. člen
Program strokovnega izpita je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za opravljanje strokovnega izpita. Po-
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drobnejše vsebine vsebujejo materialne in procesne predpise, pravne vire, gradivo in literaturo potrebno za pripravo na
izpit. Vsebine bodo objavljene in dostopne vsem delavcem
na zavodu.
Lista članov komisij
7. člen
Zavod ima listo članov izpitnih komisij. Na listo članov
izpitnih komisij se uvrstijo delavci zavoda, ki imajo najmanj
VII. stopnjo strokovne izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj na
strokovnih področjih v zavodu ter so predhodno opravili
strokovni izpit pred posebno izpitno komisijo.
Posebno izpitno komisijo sestavljajo:
– direktor zavoda,
– pomočnica direktorja za strokovna področja,
– pomočnik direktorja za pravno področje,
– državna sekretarka za zaposlovanje,
– strokovnjak iz Univerze.
O uvrstitvi na listo izda poseben sklep direktor zavoda.
Na listo članov izpitnih komisij se lahko uvrstijo tudi
člani, ki jih imenuje minister pristojen za delo.
Komisija za opravljanje strokovnega izpita
8. člen
Komisijo za opravljanje strokovnega izpita sestavljajo
predsednik in dva člana. Predsednika in člana komisije imenuje direktor zavoda z liste članov komisij.
Način opravljanja izpita
9. člen
Strokovni izpit se opravlja praviloma pisno in ustno.
S pravili direktor zavoda določi podrobnejši način in
postopek opravljanja strokovnih izpitov.
10. člen
Delavec lahko opravlja del izpita v obliki seminarske
naloge, ki jo zagovarja pred izpitno komisijo.
Teme za seminarske naloge se objavijo hkrati s vsebinami v skladu s 7. členom tega pravilnika. Vsebina seminarske naloge se mora nanašati na področje dela, na katerem
kandidat dela oziroma se je usposabljal kot pripravnik.
Seminarska naloga mora biti dostavljena izpitni komisiji
najmanj 15 dni pred opravljanjem izpita.
Pripravniški izpit
11. člen
Po zaključku pripravništva opravljajo pripravniki strokovni izpit.
Delavec, ki opravlja strokovni izpit po zaključku pripravništva zagovarja seminarsko nalogo, kjer je obdelano področje za katerega se je usposabljal, kot pripravnik.
Prijava k izpitu
12. člen
Za opravljanje strokovnega izpita vložijo delavci prijavo
na predpisanem obrazcu v roku 15 dni od razpisanega roka
za opravljanje strokovnega izpita in 15 dni pred zaključkom
pripravništva.
Za zaposlene v zavodu se objavijo razpisni roki za opravljanje strokovnega izpita v skladu z ustaljenimi načini objave.
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Za zaposlene v agencijah za zaposlovanje in skladih
dela se objavijo roki za opravljanje strokovnega izpita v sredstvih javnega obveščanja.
Ocena uspeha in razglasitev izida izpita
13. člen
Uspeh delavca, ki opravlja strokovni izpit ocenjuje komisija z oceno “uspešno“ ali “neuspešno“.
14. člen
Delavcu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu.
Potrdilo podpišeta predsednik izpitne komisije in direktor
zavoda.
Odstop od izpita
15. člen
Delavec lahko le enkrat odstopi od izpita 3 dni pred
datumom določenim za izpit, če se pisno opraviči.
Če delavec brez opravičila določenega dne ne pristopi
k opravljanju izpita ali odstopi, ko je že začel opravljati izpit,
se šteje, da izpita ni opravil.
Ponavljanje izpita

Št.
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20. člen
Za delavce zavoda, ki jim manjka največ pet let delovne
dobe do izpolnitve pogojev za upokojitev, lahko predpiše
direktor poseben način opravljanja strokovnega izpita.
21. člen
Delavci, ki so zaposleni v agencijah za zaposlovanje in
skladih dela nosijo stroške opravljanja izpita sami.
Cena opravljanja strokovnega izpita se določi s cenikom, ki ga potrdi Upravni odbor zavoda.
22. člen
Predsedniku in članom izpitne komisije in zapisnikarjem, pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z
delom v komisiji, v višini, ki jo s sklepom določi direktor
zavoda.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Ljubljana, dne 15. marca 1999.

16. člen
V primeru, da delavec strokovnega izpita ni opravil
uspešno, ga lahko ponovno opravlja. Datum ponovnega
izpita določi izpitna komisija.
Delavcu je omogočeno opravljati strokovni izpit trikrat. V primeru tretjega opravljanja izpita nosi stroške izpita
kandidat.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Direktor
Jože Glazer l. r.

Pritožba delavca
17. člen
Delavec se lahko pritoži zoper odločitev izpitne komisije v roku 8 dni po sprejeti odločitvi v naslednjih primerih:
– če izpit ni potekal v skladu s tem pravilnikom,
– če delavec meni, da je pokazal ustrezno znanje za
uspešno oceno.
Pritožba se vloži pri direktorju zavoda. Direktor zavoda
mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni.
18. člen
Služba za kadrovske zadeve skrbi za:
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij,
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij,
– opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za izpitne komisije,
– vodi vso dokumentacijo in arhiv strokovnih izpitov.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Delavci iz prvega in četrtega odstavka drugega člena
tega pravilnika morajo opraviti strokovni izpit do 31. 12.
1999.
Delavci, ki prvič sklepajo delovno razmerje morajo strokovni izpit opraviti po končanem pripravništvu.
Delavci, ki sklenejo delovno razmerje na novo v zavodu
morajo strokovni izpit opraviti v času poskusnega dela.

1019.

Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno
dokumentacijo

Na podlagi 48. člena pravilnika o maturi (Uradni list RS,
št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1/96, 26/96, 5/97,
84/97 in 32/98) Državni izpitni center v soglasju z ministrom za šolstvo in šport izdaja

SKLEP
o višini stroškov vpogleda v izpitno
dokumentacijo
I
Višina stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo pri
maturi v letu 1999 bo 2.860 tolarjev za en maturitetni predmet.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/99
Ljubljana, dne 29. marca 1999.
dr. Sergij Gabršček l. r.
direktor RIC
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1020.

Spremembe pravil kviz loterije “Dobim podarim”

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in poslovnika o delu uprave je uprava družbe na seji
dne 26. 3. 1999 sprejela

SPREMEMBE PRAVIL
kviz loterije “Dobim podarim”
1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel
nadzorni svet na seji dne 14. 10. 1997 se pri 6. igri v
17. členu spremenita prvi in drugi stavek, tako da glasita:
6. igra
Udeleženec stopi v stekleno komoro v katero se vložijo
različni bankovci v skupni vrednosti 1,000.000 SIT. V komoro se vloži 50 bankovcev po 10.000 SIT in 100 bankovcev po 5.000 SIT.
2. člen
Te spremembe začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi
nadzorni organ. Spremembo pravil prireditelj objavi v javnem
glasilu.

Št. 248/99
Ljubljana, dne 29. marca 1999.

Direktor
Športne loterije
Janez Bukovnik l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA
1021.

Sklep o določitvi športnih objektov občinskega
pomena v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (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, 74/98 in 12/99 – sklep US) in
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 25.
marca 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi športnih objektov občinskega
pomena v Mestni občini Ljubljana
I
Za športne objekte občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana se določijo objekti, ki izpolnjujejo vsaj enega
izmed naslednjih kriterijev:
a) da se na ali v njih izvajajo športne aktivnosti-dejavnosti vsaj ene od zvrsti športa
b) da je pomemben za izvajanje programov športa, delovanje in razvoj športa v Mestni občini Ljubljana, Republiki
Sloveniji in mednarodnem prostoru
c) da je športni objekt pretežno namenjen za izvajanje
športnih programov občanov Ljubljane
d) da je Mestna občina Ljubljana že lastnik ali solastnik
zemljišča, objekta, infrastrukture ali opreme
e) da so dani osnovni pogoji za predvideno nadaljnjo
dograditev, širitev ali posodobitev v funkciji zagotavljanja
boljših pogojev za športne aktivnosti
f) da je na podlagi ocene možno predvideti uspešno
nadaljnje upravljanje, vzdrževanje in investicijsko vlaganje.
II
Za športne objekte občinskega pomena se določijo
naslednji športni objekti:
1. Kopališče Ilirija:
Lokacija: Celovška 3, Ljubljana
K.o. Ajdovščina
Zemljiškoknjižni vložek (v nadaljnjem: vl. št.)
Parcelna številka (v nadaljnjem: parc. št.)
vl. št. 1203, parc. št. 2105
vl. št. 504, parc. št. 2016, 2017, 2098, 2099
vl. št. 968, parc. št. 2101, 2102, 2100
vl. št. 1204, parc. št. 2103, 2104
2. Kopališče Kolezija:
Lokacija: Hajdrihova 21 a, Ljubljana
K.o. Gradišče predmestje II
vl. št. 0925, parc. št. 144/1, 144/2

3. Kopališče in Športni park Kodeljevo:
Lokacija: Gortanova 21, Ljubljana
K.o. Udmat
vl. št. 734, parc. št. 847/8
vl. št. 956, parc. št. 854/2, 847/3, 847/4, 847/5,
847/6, 847/7, 847/2, 847/9, 847/12, 847/13, 847/14,
847/1, 841/2, 841/1, 827/1, 827/3, 827/4, 827/5,
832/1, 832/3, 832/4, 830/1, 830/2, 830/3
vl. št. 520, parc. št. 832/2, 831/1, 840/3, 840/2,
840/4, 840/5, 840/6, 836/9, 836/7, 836/8, 840/1
vl. št. 0885, parc. št. 826
vl. št. 1364, parc. št. 834, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
vl. št. 1387, parc. št. 511/2
vl. št. 857, parc. št. 511/3, parc. št. 163/3
4. Športni park Tivoli:
Lokacija: Celovška 25, Ljubljana
K.o. Sp. Šiška
vl. št. 1879, parc. št. 1397/2, 1397/1
vl. št. 869, parc. Št. 1351, 1350, 1360, 1361, 1362,
1363, 1354, 1352, 1365, 1393, 1364, 1366, 1398,
1388, 1392, 1390, 1383, 1391, 1389, 1384, 1385,
1386, 1310, 1311/2, 1311/3, 1353, 1355, 1368, 1369,
1367, 1319
vl. št. 1860, parc. št. 1371, 1370, 1374, 1372,
1375
vl. št. 1877, parc. št. 1396, 1593
vl. št. 1989, parc. št. 1359/2
vl. št. 1565, parc. št. 1358
5. Športni center Ježica:
Lokacija Savlje 6, Ljubljana
K.o. Ježica
vl. št. 389, parc. št. 1027/5, 1031/1, 1031/2, 1035
vl. št. seznam I, parc. št. 1027/2
vl. št. 851, parc. št. 1026/2
vl. št. 379, parc. št. 10271
5/1. Družbeni dom Stadion:
(telovadnice, kegljišče, pisarne v suterenu),
Lokacija: Staničeva 41, Ljubljana
K.o. Bežigrad
vl. št. 2453, parc. št. 636/5
5/2. Športni center Savsko naselje
Lokacija Savsko naselje, ob Stolpniški ul., Ljubljana
K.o. Bežigrad
vl. št. 1170, parc. št. 1293/3
vl. št. 1565, parc. št. 1290/1, 1294/17, 1325/2,
1289/1, 1289/4, 1289/38, 1319/3
vl. št. 0593, parc. št. 1288/1, 1288/3, 1289/1,
1289/4, 1290/1, 1292/4, 1294/17, 1294/38, 1319/3,
1320/2, 1321/7, 1321/10, 1327/15, 1327/10,
1321/11, 1326/2, 1325/2
vl. št. 1809, parc. št. 1293/3

Stran

2478 / Št. 22 / 2. 4. 1999

5/3. Športni center Črnuče
Lokacija Črnuče, Cesta 24. junija 15
K.o. Črnuče
vl. št. 1691, parc. št. 1095/5, 1095/12, 1095/10,
1095/11, 1095/14, 1095/13
vl. št. 1291, parc. št. 974/409, 974/83, 974/126,
1095/7
vl. št. 517, parc. št. 1095/8
K.o. Stožice
vl. št. 1697, parc. št. 1881/2, 1890/2, 1902/2,
1903/2, 1903/3, 1919/2, 1919/1, 1903/1
vl. št. 2558, parc. št. 1891/2 DL,
vl. št. 2444, parc. št. 1881/1, 1890/1, 1891/1,
1891/4, 1902/1, 1903/4, 1901/1, 2473/3, 1903/5
vl. št. 2423, parc. št. 2473/2
5/5 Športni center Tesovnikova
Lokacija: Tesovnikova ul, Ljubljana
- nogomet
K.o. Stožice
Vl. št. 1650, parc. št. 2379/3, 2380/3, 2381/3,
2382/4, 2383/2, 2383/1
- baseball
vl. št. 1495, parc. št. 447/2, 446/2
vl. št. 2423, parc. št. 447/3, 447/1, 446/5, 446/1,
446/4
6. Letno telovadišče Narodni dom
Lokacija: Pod turnom 8, Ljubljana
K.o. Ajdovščina
vl. št. 1201, parc. št. 2108, 2109, 2110, 2111,
2112
vl. št. 532, parc. št. 2113
7. Dvorana Tabor
Lokacija: Tabor 13, Ljubljana
K.o. Tabor
vl. št. 591, parc. št. 3300, 3298, 3297, 3299
parc. št. 458 in 459
8. ŠRC Poljane
Lokacija: Poljane, Ljubljana
K.o. Poljansko predmestje
vl. št. 467, parc. št. 384/1
vl. št. 469, parc. št. 363/1, 363/6
vl. št. 406, parc. št. 309/2 vl. št. 182, parc. št. 373/13
9. ŠRC Štepanjsko naselje
Lokacija: ob Pesarski ul., Ljubljana
K.o. Štepanja vas
vl. št. 550, parc. št. 234, 236, 237, 242, 241, 238,
239, 240
vl. št. 1191, parc. št. 235
10. ŠRC Fužine
10/1. Lokacija: Brodarjev trg, Ljubljana
K.o. Moste
vl. št. 558, parc. št. 1181/1, 1182/2, 1180/2,
1179/2
vl. št. 985, parc. št. 1178/4
10/2. Lokacija: Rusjanov trg, Ljubljana
K.o. Slape
vl. št. 732, parc. št. 1058, 1057, 1056
10/3. Lokacija: Archinetova ul., Ljubljana
K.o. Slape
vl. št. 558, parc. št. 1110
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11. Drsališče Zalog
Lokacija: ob Hladilniški ul., Ljubljana
K.o. Kašelj
vl. št. 3286, parc. št. 430/1, 430/2, 430/3, 430/4,
398, 400/1, 400/3, 401,1, 402/1, 403, 404, 406, 405,
407
12. Partizan Moste
12/1. Lokacija: Proletarska 3, Ljubljana
K.o. Udmat
vl. št. 847, parc. št. 154/1, 157/2
vl. št. 890, parc. št. 157/1
vl. št. 27, parc. št. 151
12/2. Lokacija: Rojčeva 4
K.o. Moste
vl. št. 372, parc. št. 1005
13. Partizan Zelena jama
Lokacija: Pokopališka 35, Ljubljana
K.o. Moste
vl. št. 560, parc. št. 389/1, 389/2
vl. št. 1210, parc. št. 388
14. Športni center Sloga
Lokacija: C. na Brinovec, Ljubljana
K.o. Zadobrova
vl. št. 0945, parc. št. 1426/1, 1426/5, 1426/6,
1426/9, 1426/10, 1426/13,
1426/14, 1426/15, 1426/16, 1426/50,
15. Nogometni center Šmartno
Lokacija: Kovačeva ul., Ljubljana
K.o. Šmartno ob Savi
vl. št. 812, parc. št. 881, 882
16. Športni park Polje
Lokacija: Polje 356, Ljubljana
K.o. Kašelj
vl. št. 1099, parc. št. 1540, 1539, 1537
vl. št. 458, parc. št. 1537
vl. št. 3634, parc. št. 1525
17. Športni center Strmec
Lokacija: Bizovik, Ljubljana
K.o. Bizovik
vl. št. 1270, parc. št. 590, 553/4, 553/5, 553/6
vl. št. 1024, parc. št. 553/2
18. Nogometno igrišče Črnuče
Lokacija: Pot k sejmišču, Ljubljana
K.o. Črnuče
vl. št. 363, parc. št. 929/1
vl. št. 580, parc. št. 927/2
vl. št. 637, parc. št. 930/5
19. Hipodrom Stožice
Lokacija: Stožice 28, Ljubljana
K.o. Stožice
vl. št. 1667, parc. št. 2298/1, 2298/14
vl. št. 2276, parc. št. 2308/5
z.k.vl 1650, parc. št. 2316/2, 2316/3, 2325/2,
2325/6, 2325/5, 2325/7
vl. št. 2423, parc. št. 2313/2, 2318/1, 2318/2,
2318/5, 2318/3, 2318/4
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20. Centralni stadion
Lokacija: Vodovodna 20, Ljubljana
K.o. Bežigrad
vl. št. 814, parc. št. 311/3
vl. št. 603, parc. št. 311/1, 311/4
vl. št. 412, parc. št. 311/2, 311/5
vl. št. 814, parc. št. 585
vl. št. 815, parc. št. 590/3, 590/4
vl. št. 735, parc. št. 590/1, 590/5
21. Športni center BS 7
Lokacija: Bratovševa ploščad, Ljubljana
K.o. Stožice
vl. št. 1234, parc. št. 283/2, 285/1
K.o. Ježica
vl. št. 923, parc. št. 1249/1
vl. št. 1288, parc. št. 1244/1, 1470/2
22. Balinarska dvorana Zarja
Lokacija: Linhartova 47, Ljubljana
K.o. Bežigrad
vl. št. 1565, parc. št. 1299/1
vl. št. 1646, parc. št. 1299/2, 1299/3
23. Športni park Ilirija
23/1. Lokacija: Vodnikova 155, Ljubljana
K.o. Zg. Šiška
vl. št. 3648, parc. št. 443/6, 439/1, 441/1, 441/2,
441/3, 442, 445/5, 443/1
vl. št. 1788, parc. št. 444/1, 444/2, 455/2, 456/2,
452/3, 457/2, 457/1, 452/4, 452/2, 448/3, 444/8,
444/9, 456/3, 444/10, 444/11, 444/12, 444/13
vl. št. 1786, parc. št. 440/7, 440/8
vl. št. 1344, parc. št. 447/1, 447/4
vl. št. 0725, parc. št. 456/1
23/2. Rekreacijski center Mostec
K.o. Sp. Šiška
Lokacija: Mostec, Ljubljana
vl. št. 1859, parc. št. 1555/4, 1550/2
vl. št. 1613, parc. št. 1031/3, 1031/4, 1031/5,
1031/1, 1031/8, 1031/7, 1031/2, 1031/6, 1032/2,
1032/3, 1032/4, 1027, 1030
23/3. Skakalni center Mostec
Lokacija: Mostec, Ljubljana
K.o. Sp. Šiška
vl. št. 1274, parc. št. 1521/2, 1521/1
24. Nogometno igrišče Tabor 69
Lokacija: Na Gaju, Ljubljana
K.o. Vižmarje
vl. št. 2323, parc. št. 1273, 1274
25. Kajak kanu center Tacen
Lokacija: Marinovševa 8 a, Ljubljana
K.o. Vižmarje
vl. št. 2202, parc. št. 80/1, 82, 83
vl. št. 1281, parc. št. 81
vl. št. 891, parc. št. 136, 137, 138, 139, 140
vl. št. 190, parc. št. 75/2, 133, 134
vl. št. 184, parc. št. 145/5, 146/2
26. Športni center Gameljne-Rašica
Lokacija: Srednje Gameljne, Ljubljana
K.o. Gameljne
vl. št. 1022, parc. št. 661, 662/1, 663, 664, 665,
668
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27. Smučarski center Poseka Gunclje
Lokacija: Pot k skakalnici, Ljubljana
K.o. Vižmarje
vl. št. 2643, parc. št. 1974
vl. št. 1090, parc. št. 1960
vl. št. 1078, parc. št. 1961
vl. št. 414, parc. št. 1963
vl. št. 386, parc. št. 1964
vl. št. 45, parc. št. 1965, 1972
K.o. Stanežiče
vl. št. 534, parc. št. 358, 435
vl. št. 744, parc. št. 357/1, 359, 360/1, 360/5,
362/1, 362/7
vl. št. 45, parc. št. 352/1
vl. št. 110, parc. št. 355/1
vl. št. 111, parc. št. 436, 354
vl. št. 1341, parc. št. 350
vl. št. 614, parc. št. 361/2, 6
28. Športna igrišča ŠD Stanežiče
Lokacija: Stanežiče, Ljubljana
K.o. Stanežiče
vl. št. 534, parc. št. 866
29. Športni center Šentvid
Lokacija: Bokalova, Ljubljana
K.o. Šentvid
vl. št. 1619, parc. št. 984/1, 985, 988/5, 988/6,
992/2, 1000/6
30. Športni center GIB
Lokacija: Drenikova 32, Ljubljana
K.o. Sp. Šiška
vl. št. 1905, parc. št. 926/2
vl. št. 1881, parc. št. 924
vl. št. 747, parc. št. 925, 926/1
31. Partizan Vič
Lokacija: Tržaška 76, Ljubljana
K.o. Vič
vl. št. 0578, parc. št. 865
vl. št. 0793, parc. št. 661
32. Športno društvo Trnovo
Lokacija: Ziherlova 40, Ljubljana
K.o. Trnovsko predmestje
vl. št. 2374, parc. št. 86/2, 86/5
vl. št. 2684, parc. št. 86/6, 86/7, 86/13, 86/4,
96/2, 98/5
33. Športni park Svoboda
Lokacija: Gerbičeva 61, Ljubljana
K.o. Trnovsko predmestje
vl. št. 2617, parc. št. 415/2, 412/2, 411/2, 411/4,
409/2, 408/2, 401/2, 380/2, 398/2, 377/1
vl. št. 2600, parc. št. 377/15
vl. št. 2601, parc. št. 377/14
vl. št. 0286, parc. št. 377/16
vl. št. 2133, parc. št. 377/13
vl. št. 3778, parc. št. 411/16, 411/17, 411/18,
404/1, 392/1, 391/3, 381/3, 380/1, 381/2, 391/1,
401/1, 408/1, 409/1, 411/3, 415/1, 416, 420, 422,
412/1, 418/1, 423/1, 426/1, 398/1
34. Športna dvorana Krim
34/1. Lokacija: Ob Dolenjski železnici 50, Ljubljana
K.o. Karlovško predmestje
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vl. št. 3417, parc. št. 189/20, 194/64, 188/15,
189/18, 189/19, 190/7, 194/15, 194/32
vl. št. 1310, parc. št. 189/16
34/2. Igrišča Krim
Lokacija: Pot k ribniku, Ljubljana
K.o. Karlovško predmestje
vl. št. 3462, parc. št. 109/2, 109/3
vl. št. 0095, parc. št. 109/4
vl. št. 0682, parc. št. 109/12
vl. št. 1696, parc. št. 109/15, 77/53
vl. št. 1723, parc. št. 669/1
35. Kajak kanu center Livada
Lokacija: Livada 31, Ljubljana
K.o. Karlovško predmestje
vl. št. 682, parc. št. 430/19, 430/18, 430/2,
430/20
36. Veslaški center Ljubljanica
Lokacija: Velika čolnarska 20, Ljubljana
K.o. Trnovsko predmestje
vl. št. 1992, parc. št. 250/168, 250/169, 250/680
vl. št. 248, parc. št. 250/78
37. Centralno strelišče
Lokacija: Dolenjska c. 11, Ljubljana
K.o. Karlovško predmestje
vl. št. 3238, parc. št. 118/201, 118/5, 118/6,
118/10, 118/127, 118/202, 118/203, 118/204,
118/205, 118/228, 118/231, 118/232, 118/233,
118/234, 118/235, 118/236
38. Igrišča Vodmat
Lokacija: Malenškova ul., Ljubljana
K.o. Šentpeter
vl. št. 296, parc. št. 241/2
vl. št. 10, parc. št. 252, 253/1, 253/2
39. Športni park Ljubljana
39/1. Lokacija: Milčinskega 2, Ljubljana
K.o. Sp. Šiška
vl. št. 1977, parc. št. 104/7, 104/6, 107,
vl. št. 805, parc. št. 104/5
vl. št. 1813, parc. št. 104/3, 104/8, 104/10
vl. št. 647, parc. št. 166/1, 218/2, 235, 236/1,
236/2, 236/3, 237/2, 238, 245/1, 246/1, 246/2, 243
vl. št. 292, parc. št. 215/1, 215/2, 222/2
vl. št. 1165, parc. št. 218/1
vl. št. 813, parc. št. 233
vl. št. 1177, parc. št. 237/1
vl. št. 1246, parc. št. 239
vl. št. 1813, parc. št. 125/1, 125/2, 125/3, 132/1,
132/2, 132/3, 133, 219, 216, 217, 220/1, 221/1, 244
vl. št. 1042, parc. št. 222/1,
vl. št. 1178, parc. št. 222/2 ter
39/2. isti naslov in katastrska občina, lokacija Trikotnik:
parc. št. 217/3, 217/6, 218/3, 222/6, 219/6,
219/11, 222/5, 215/3, 215/4, 215/5, 217/4, 217/1,
217/2, 217/5, 215/9, 222/4, 222/7, 219/10, 219/8,
221/6, 221/2, 221/3, 215/10, 215/6, 216/3, 215/7,
216/2, 219/9, 216/1
40. Konjeniške športne površine
Lokacija: Pot k Savi 20, Ljubljana
K.o. Stožice
vl. št. 1249, parc. št. 2216/1
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41. Košarkarsko igrišče v KS Zeleni log
Lokacija: Cesta dveh cesarjev 32, Ljubljana
K.o. Trnovsko predmestje
vl. št. 289, parc. št. 361/3
42. Košarkarsko-odbojkarsko igrišče na Grbi
Lokacija: Žavcerjeva ul., Ljubljana
K.o. Vič
vl. št. 1515 parc. št. 1244/1
43. Balinišče Brdo
Lokacija: C. na Bokalce, Ljubljana
K.o. Brdo
vl. št. 140, parc. št. 1627
44. Teniška in košarkarska igrišča Murgle
Lokacija: V Murglah, Ljubljana
K.o. Trnovsko predmestje
vl. št. 3044, parc. št. 387/1
vl. št. 318, parc. št. 387/2
vl. št. 2374, parc. št. 86/2, 86/7
vl. št. 2374, parc. št. 86/5, 86/13
vl. št. 3623, parc. št. 86/8, 86/4
parc. št. 302/7
45. Športni center Dolina na Brdu
Lokacija: Brdo, Ljubljana
K.o. Brdo
vl. št. 246, parc. št. 1688/1, 1688/2
vl.št. 296, parc. št. 1688/3, 1687
vl. št. 297, parc. št. 1686
vl. št. 214, parc. št. 1635/1, 1633
vl. št. 490, parc. št. 1632
vl. št. 214, parc. št. 1634
46. Igrišča Kozarje
Lokacija: C. na Ključ, Ljubljana
K.o. Dobrova
vl. št. 1153, parc. št. 3125/1
47. Igrišča v KS Vič
Lokacija: Ulica St. Severja, Ljubljana
K.o. Vič
vl. št. 2359, parc. št. 1205/1
48. Košarkarsko igrišče na Glavarjevi
Lokacija: Glavarjeva 42, Ljubljana
K.o. Bežigrad
vl. št. EO26, parc. št. 52/2
49. Igrišča v Savskem naselju I.
Lokacija: Belokranjska, Ljubljana
K.o. Bežigrad
vl. št. 1565, parc. št. 1386/1
vl. št. 2274, parc. št. 1386/2
50. Igrišča v BS-3
Lokacija: KS J. Kavčič, Ljubljana
K.o. Brinje I
vl. št. 321, parc. št. 408/9, 408/10
51. Igrišča v BS-3
Lokacija: v KS J. Štembal, Ljubljana
K.o. Stožice
vl. št. 1249, parc. št. 979/2
vl. št. 1697, parc. št. 952, 950/1, 950/2, 951/2
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52. Športni objekti ŠD Ježica
Lokacija: Kališnikov trg, Ljubljana
K.o. Stožice
vl. št. 1603, parc. št. 1035/4, 1031/1
vl. št. 1000, parc. št. 1026/2
53. ŠC Tomačevski prod
Lokacija: Pot k Savi, Ljubljana
K.o. Stožice
vl. št. 1529, parc. št. 2277/1, 2287/1
vl. št. 2298, parc. št. 2280/3, 2280/4
parc. št. 2260/1, 2277/1, 2287, 2287/4
54. Balinišče Špica
Lokacija: Špica, Ljubljana
K.o. Prule
vl. št. 78
parc. št. 25/14
55. Telovadnica Karate kluba Emona
Lokacija: Rimska 9, Ljubljana
K.o. Gradišče predmestje I
vl. št. 18, parc. št. 6/1
56. Športni park Vevče
Lokacija: Vevška c. 52
K.o. Kašelj
vl. št. 1959, parc. št. 2346/4, 2346/3
vl. št. 1590, parc. št. 2346/2 1346/1, 2343, 2344,
2347/1, 2347/4,2347/3, 2348/1
57. Košarkarsko igrišče Rožičeva
Lokacija: Rožičeva ul., Ljubljana
K.o. Zelena jama,
vl. št. 10, parc. št. 1549
58. Balinišče Polje
Lokacija: Balinarska pot 3, Ljubljana
K.o. Kašelj,
vl. št. 1766, parc. št. 1183, 1182
59. Balinišče Selo
Lokacija: Zakotnikova 1, Ljubljana
K.o. Moste
vl. št. 857, parc. št. 880, 880/1, 880/2, 880/3
60. Lokostrelsko strelišče Bizovik
Lokacija: Bizovik, Ljubljana
K.o. Bizovik
vl. št. 784, parc. št. 583, 583/1, 583/2, 583/3
61. Športna igrišča Štepanjsko naselje
Lokacija: ob Parmski ulici, Ljubljana
K.o. Štepanjska vas
vl. št. 550, parc. št. 200/1
62. Športna igrišča Štepanjsko naselje II
Lokacija: Steletova ul., Ljubljana
K.o. Štepanja vas
vl. št. 550, parc. št. 351/1
63. Košarkarsko in rokometno igrišče Dravlje
Lokacija: križišče Vodnikova, Bohinčeva
K.o. Dravlje
vl. št. 1761, parc. št. 125/26, 125/27
64. Košarkarsko igrišče na Flandrovi
Lokacija: Flandrova ul., Ljubljana
K.o. Šentvid
vl. št. 849, parc. št. 1061
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65. Košarkarsko igrišče na Pečnikovi
Lokacija: Pečnikova ul., Ljubljana
K.o. Dravlje
vl. št. 1761, parc. št. 104/3
66. Teniško in asfaltno igrišče Stanežiče – Dvor
Lokacija: Stanežiče, Ljubljana
K.o. Stanežiče
vl. št. 1474, parc. št. 866
67. Dom KS Franc Ravbar Črnuče (telovadnica, garderobe, sanitarije)
Lokacija: Dunajska 391, Ljubljana
K.o. Črnuče
vl. št. 278, parc. št. 586/3, 586/25, 586/30
68. Igrišča Savsko naselje II.
Lokacija: Luize Pesjakove, Ljubljana
K.o. Bežigrad
vl. št. 1564, parc. št. 1622/1
69. Igrišča Hrušica
Lokacija: Pot do šole 24, Ljubljana
K. o. Bizovik
vl. št. 404, parc. št. 974/3, 974/5
III
Športni objekti, ki so s tem sklepom določeni kot športni objekti občinskega pomena, so oziroma postanejo lastnina Mestne občine Ljubljana.
IV
Skladno s 1. in 2. točko tega sklepa se štejejo kot
športni objekti: zemljišča, objekti oziroma njihovi deli ali
posamezni prostori v teh objektih, infrastruktura ter oprema.
V
Mestni svet mestne občine Ljubljana bo na podlagi
drugega odstavka 64. člena zakona o športu po preteku
šest mesečnega roka, najkasneje v dveh mesecih obravnaval zahtevke društev, drugih pravnih ali fizičnih oseb.
Gradivo z določitvijo upravljalcev športnih objektov za
odločanje na mestnem svetu pripravi pristojni organ Mestne
uprave MOL.
VI
Upravljanje s športnimi objekti iz II. točke tega sklepa
ostane do pravnomočnosti tega sklepa nespremenjeno.
Po pravnomočnosti tega sklepa se način vzdrževanja,
uporabe, upravljanja in domicil za izvajanje športnih programov na športnih objektih opredeli s pogodbo oziroma v
skladu z veljavnimi predpisi.
VII
Javni športni objekti bodo sofinancirani v skladu z merili in kriteriji iz proračunskih sredstev Mestne občine Ljubljana.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 630-1/99
Ljubljana, dne 25. marca 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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1022.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za območje Krajevne skupnosti Gančani

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98) ter odločitve krajanov Krajevne skupnosti Gančani na referendumu dne 21. 3. 1999 je Svet
krajevne skupnosti Gančani na seji dne 21. 3. 1999 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
za območje Krajevne skupnosti Gančani
1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov Krajevne
skupnosti Gančani na referendumu dne 21. 3. 1999 se
uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in
sicer od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila
za:
– vzdrževanje, obnovitev in novogradnja asfaltnih cestišč v vasi ter poljskih poti,
– ureditev in vzdrževanje prometne signalizacije,
– vzdrževanje ulične razsvetljave in delno dopolnitev
lete,
– vzdrževanje mrliške vežice ter ureditev okolice in vzdrževanje pokopališča,
– opremo za potrebe gasilstva,
– dokončanje izgradnje športno-rekreacijskega centra
in ureditev njegove okolice,
– renoviranje stare šole in ureditev njene okolice,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS in sofinanciranje dejavnosti društev,
– vzdrževanje vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacijskega omrežja,
– drugo, kar je skupnega pomena za naselje Gančani.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
bivališče v naselju Gančani.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v denarni obliki od naslednjih osnov v višini:
– 2% mesečno od neto plač zaposlenih, nadomestil iz
delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega in pogodbenega
dela;
– 2% od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim
dodatkom;
– 10% od katastrskega dohodka veljavnega za tekoče
leto;
– 2% od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno
varstvo obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim
bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Gančani;
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki
Sloveniji za tekoče leto, za delavce na začasnem delu v
tujini;
– 1% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki
Sloveniji za tekoče leto, od tujih pokojnin.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, obrtniki in samostojni podjetniki ter drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad, Izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem obračunu samoprispevka se Krajevni skupnosti Gančani dostavi seznam zavezancev.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Gančani do 31.12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje
zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka se
nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Gančani št.
51900-842-002-82292.
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka na plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom
zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Gančani
in o tem enkrat letno poroča na krajevno običajen način.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad, izpostava Murska Sobota v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1999 dalje.
Gančani, dne 21. marca 1999.
Predsednik
Sveta KS Gančani
Bojan Jerebic l. r.

1023.

Poročilo krajevne volilne komisije KS Gančani o
izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka za območje KS
Gančani dne 21. 3. 1999

POROČILO
krajevne volilne komisije KS Gančani o izidu
glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka za območje KS Gančani dne
21. 3. 1999
1. V volilnem imeniku je bilo vpisanih skupaj 837 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo skupaj 606 volilcev ali
72%.
3. Oddanih je bilo 606 glasovnic ali 100%.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4. NEVELJAVNIH glasovnic je bilo 0 ali 0%.
5. VELJAVNIH glasovnic je bilo 606 ali 100%.
6. »ZA« uvedbo samoprispevka je glasovalo 551 volilcev ali 66%.
7. »PROTI« uvedbi samoprispevka je bilo 55 volilcev ali
6%.
Na podlagi izida glasovanja krajevna volilna komisija
ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega
samoprispevka v Krajevni skupnosti Gančani, ker se je zanj
izreklo skupaj 551 volilcev ali 66% volilcev, ki so bili vpisani
v volilni imenik KS Gančani.
Predsednik
Krajevne volilne komisije
krajevne skupnosti Gančani
Matija Tibaut l. r.
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BREŽICE

1024.

Sklep o določitvi javnih športnih objektov
občinskega pomena

Na podlagi 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 38/95) 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 74/98) ter 64. člena zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine
Brežice na 4. seji, dne 22. 3. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi javnih športnih objektov občnsekga
pomena
1. člen
S tem sklepom se določi športne objekte, ki postanejo
na dan uveljavitve tega sklepa javni športni objekti občinskega pomena.
2. člen
Javni športni objekti občinsekga pomena s tem sklepom postanejo:

1. Športno rekreativni center Brežice, Cesta bratov Milavcev 18, Brežice
Parc. št.

k.o.

Do sedaj v lasti

Opomba

650
651/1
648/4, 648/5
151
152
137
138/1, 138/2
140
141
143/1
143/2

Črnc
Črnc
Črnc
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice

Športna unija Slovenije
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje

144/1 do 144/3
144/9 do 144/11
143/3
144/12 do 144/18
498
166/1

Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice

Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Splošno ljudsko premoženje
Družbena lastnina

3. člen
Športni objekt opredeljen v 2. členu tega sklepa postane s sprejemom tega sklepa lastnina Občine Brežice.
4. člen
Z nepremičninami iz 2. člena tega sklepa upravlja Zavod za šport Brežice v skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Uradni list RS, št. 53/96), razen s
teniškimi igrišči, s katerimi upravlja Tenis klub Brežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 621-2/99
Brežice, dne 22. marca 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Na delu parcele
so teniška igrišča
Prekomejna v k.o. Črnc
Prekomejna v k.o. Črne
Prekomejna v k.o. Črnc
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VLADA
1025.

Uredba o zadolževanju občin

Na podlagi 16. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 67/97, 56/98) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o zadolževanju občin
1. člen
Ta uredba ureja postopek zadolževanja občin.
Zavezanci na podlagi te uredbe so vse občine v Republiki Sloveniji.
2. člen
Občina se lahko zadolžuje le z najemanjem kreditov
oziroma posojil in izdajanjem vrednostnih papirjev.
3. člen
Občina lahko najema kredite oziroma posojila le pri
bankah in pri skladih, katerih dejavnost je med drugim tudi
dajanje posojil.
4. člen
Občina, ki se namerava zadolžiti, mora Ministrstvu za
finance predložiti obvestilo o nameravani zadolžitvi, kateremu mora biti priložena naslednja dokumentacija:
a) akt občinskih svetov občin, ki so nastale na območju
prejšnje občine, ali drug veljavni pravni akt o sprejemu delitvene bilance premoženja bivše občine oziroma izjavo, da
se občina ni delila,
b) izjavo o tem ali je občina predhodno zadolžena in
stanje morebitne zadolžitve z amortizacijskimi načrti in oziroma izjavo, o tem ali je dajala poroštva ali soglasja k zadolževanju in če, do katere višine;
c) odlok o zaključnem računu proračuna občine za
preteklo proračunsko leto,
d) odlok o proračunu občine za tekoče proračunsko
leto,
e) sklep občinskega sveta o potrditvi investicijskega
načrta,
f) načrt predvidenega odplačila dolga.
Iz obvestila o zadolžitvi mora biti razviden znesek zadolžitve, predvidena obrestna mera in stroški zadolžitve, opis
časovnega poteka zadolžitve in podatki o morebitnih zavarovanjih kredita oziroma posojila.
5. člen
Ministrstvo za finance po prejemu dokumentacije iz 4.
člena te uredbe preveri, ali je dokumentacija popolna in izda
predhodno soglasje k zadolžitvi. Če je dokumentacija nepopolna, Ministrstvo za finance določi rok, v katerem mora
občina dopolniti svojo vlogo. Če občina vloge v danem roku
ne dopolni, Ministrstvo za finance zavrne izdajo predhodnega soglasja k zadolžitvi.
Ministrstvo za finance ne izda predhodnega soglasja k
zadolžitvi, če občina, ki se namerava zadolžiti, ne pošilja
redno podatkov, določenih v navodilu iz drugega odstavka
9. člena te uredbe.
6. člen
Po prejemu predhodnega soglasja lahko občina začne
postopek zadolžitve. Pri tem mora upoštevati navodila Ministrstva za finance, zlasti:
a) pridobiti vsaj tri ponudbe bank in
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b) za posojila ali vrednostne papirje v višini 50 milijonov
SIT ali več najeti neodvisne pravne in finančne svetovalce z
ustreznimi izkušnjami pri svetovanju pri tovrstnih poslih,
c) občina ni dolžna pridobiti ponudb z zbiranjem po
načelu konkurenčnosti, če namerava najeti posojilo, pri katerem od državnih skladov.
Ministrstvo za finance lahko ne glede na določbo prejšnjega odstavka določi, da mora imeti občina svetovalca tudi
za zadolžitev, katere vrednost ne presega 50 milijonov SIT,
če iz narave posla zadolževanja, vrste in oblike zadolževanja, usposobljenosti občine in dosedanjih izkušenj pri zadolževanju izhaja, da je imenovanje pravnih in finančnih svetovalcev nujno za izvedbo posla zadolžitve.
7. člen
Občina mora pri zbiranju ponudb upoštevati načelo
konkurenčnosti ponudb, ki mora biti upoštevano v povabilu
za dajanje ponudb. Povabilo za dajanje ponudb mora vsebovati dovolj elementov, na podlagi katerih lahko občina izbere
najugodnejšo ponudbo.
8. člen
Pred sklenitvijo pogodbe mora občina Ministrstvu za
finance dostaviti končno različico pogodbe z amortizacijskim načrtom in dokazila o tem, da so bile v postopku
zadolževanja upoštevane določbe 6. in 7. člena te uredbe.
Dokazila iz prejšnjega odstavka so:
a) pisne ponudbe bank,
b) pisni poročili pravnega in finančnega svetovalca o
vrednotenju ponudb za kreditiranje iz katerih so razvidni
utemeljitev izbora najugodnejšega ponudnika in pogoji kreditiranja izbranega kreditodajalca oziroma če svetovalca nista bila določena,
c) poročilo organa, ki je opravil izbor kreditodajalca, iz
katerega je razvidno, na podlagi katerih elementov je bil
opravljen izbor.
9. člen
Če je občina ravnala v skladu s prejšnjim členom, Ministrstvo za finance izda najkasneje v desetih delovnih dneh
od dneva vložitve popolne dokumentacije iz 6. in 8. člena te
uredbe soglasje k sklenitvi posojilne pogodbe.
V soglasju k sklenitvi posojilne pogodbe se določi rok,
do katerega velja soglasje, oziroma rok, do katerega je
občina dolžna skleniti posojilno pogodbo z izbranim posojilodajalcem.
Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju. Pogodba, ki je sklenjena brez soglasja Ministrstva za finance,
izdanega po tej uredbi, je nična.
10. člen
Najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi posojilne pogodbe mora občina poslati Ministrstvu za finance kopijo sklenjene pogodbe.
Občine so dolžne Ministrstvu za finance pošiljati podatke o stanju in spremembah svoje zadolžitve, izdajanju soglasij in izdajanju poroštev v skladu z navodilom, ki ga izda
minister za finance.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-16/99-1
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

1026.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999

Št.

Št. 403-00/99-4
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99 - popravek, 16/99) se v
prvem odstavku 2. člena črta besedilo “ter društva oziroma
njihove zveze“.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku prvi stavek nadomesti z
naslednjim besedilom:
“Finančne intervencije iz točke A, B in C (samo postavka 2557) 1. člena te uredbe, ki se nanašajo na kmetijsko
gospodarstvo, bodo lahko uveljavljali le tisti upravičenci iz
kmetijskega gospodarstva oziroma kmetijsko gospodarstvo,
ki bodo do 15. aprila 1999 oddali izpolnjen obrazec “PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU“.“
Za prvim odstavkom 6. člena se dodajo novi drugi,
tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Če je obrazec iz prejšnjega odstavka vložen prepozno
ali če je nepravilno oziroma nepopolno izpolnjen, izda o tem
minister sklep.
Ugotovljene nepravilnosti pri izpolnjevanju obrazca odpravi upravičenec tako, da v roku 8 dni od prejema sklepa iz
prejšnjega odstavka vloži nov, pravilno oziroma v celoti izpolnjen obrazec. Do prejema pravilno oziroma popolno izpolnjenega obrazca se vloge upravičenca za uveljavljanje
intervencijskih sredstev štejejo kot nepopolne.
Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena lahko upravičenec vloži zahtevo za ponovno preveritev postopka v
skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe. Če se v
postopku ponovne preveritve ugotovi, da so bili prvotno
poslani podatki v obrazcu pravilni oziroma popolni, ali da je
bil obrazec vložen pravočasno, minister odpravi izdane sklepe, s katerimi so bile vloge za uveljavljanje intervencijskih
sredstev kot nepopolne zavržene.
V primeru, da se med letom spremenijo podatki iz
podtočk 1, 2 ali 3 točke A ali iz točke B obrazca ali iz priloge
k obrazcu, jih je upravičenec dolžan javiti v roku 30 dni tako,
da izpolni nov obrazec oziroma prilogo k obrazcu, na katerem označi, da gre za spremembo že poslanih podatkov.
Spremembe podatkov iz točke A, ki se nanašajo na podtočke 4 (stalež živali na kmetijskem gospodarstvu), 5 (obremenitev površin) in 6 (raba zemljišč v letu 1999) se med letom
ne javljajo.“
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in
deveti odstavki postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti,
enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1027.

Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega
načrta za avtocestni priključek Celje–zahod,
povezovalno cesto in oskrbni center Lopata,
b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin

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, 43/89 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
103. seji dne 1. aprila 1999 sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) Osnutka lokacijskega načrta za avtocestni
priključek Celje–zahod, povezovalno cesto in
oskrbni center Lopata,
b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin:
– dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za
območje Mestne občine Celje v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, in
– dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Žalec v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje–zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Razvojni center –
Planiranje, d.o.o., Celje, pod št. projekta 297/98, v decembru 1998, in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Mestne
občine Celje in Občine Žalec (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve planskih aktov občin), ki jih je izdelal Razvojni
center – Planiranje, d.o.o., Celje, v januarju 1999.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99) in s prostorskimi
sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87,
23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski
del, 11/99) v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta (v nadaljevanju: državni prostorski planski akti).
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III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Celje in Občini Žalec v obravnavo in sprejem spremembe in
dopolnitve planskih aktov občin.
IV
Mestna občina Celje in Občina Žalec morata poskrbeti
za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav
osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev se prične
tretji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije in traja en mesec.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Mestna občina Celje in Občina Žalec morata v roku 30
dni po izteku roka 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. 350-11/98-4
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1028.

Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega
načrta za sanacijo in doinstalacijo HE Moste
b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin

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 103. seji
dne 1. aprila 1999 sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) Osnutka lokacijskega načrta za sanacijo
in doinstalacijo HE Moste
b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin:

Uradni list Republike Slovenije

– dolgoročnega plana Občine Jesenice za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Jesenice za obdobje 1986–1990
v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta,
– dolgoročnega plana Občine Jesenice za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Žirovnica v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta,
– dolgoročnega plana Občine Radovljica za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Radovljica za obdobje
1986–1990 za območje Občine Bled v delu, ki
ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta.
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za sanacijo in doinstalacijo HE
Moste (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je
izdelal LUZ d.d. in I.RA. Inženiring Radovljica d.o.o., pod št.
projekta 4832, v februarju 1999 in predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Občine Jesenice, Občine Žirovnica in Občine
Bled (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občin), ki jih je izdelal LUZ d.d. in I.RA. Inženiring Radovljica d.o.o. v februarju 1999.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo energetskega 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 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni
list RS, št. 72/95 in 11/99), v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: državni prostorski planski akti).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Jesenice,
Občini Žirovnica in Občini Bled, v obravnavo in sprejem
spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.
IV
Občina Jesenice, Občina Žirovnica in Občina Bled
morajo poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo
javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev
traja en mesec in se prične tretji dan po objavi sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Jesenice, Občina Žirovnica in Občina Bled
morajo v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati

Uradni list Republike Slovenije

Št.

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. 350-02/98-3
Ljubljana, dne 1. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Razpis volitev članov personalnega sveta
Upravnega sodišča RS
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1025.
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1000.

1002.
1027.

Sodni svet Republike Slovenije na podlagi 34. člena
zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
1028.

RAZPISUJE
volitve članov personalnega sveta Upravnega
sodišča RS
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Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Koreje v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zasluge
na področju kulture
Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na
področju kulture
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načrta za sanacijo in doinstalacijo HE Moste
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MINISTRSTVA
Volitve članov personalnega sveta Upravnega sodišča
RS bodo potekale na sedežu Upravnega sodišča RS v torek, 15. junija 1999.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 26. marec 1999.
Predsednik
Sodnega sveta RS
Marko Šorli l. r.

1030.

Sklep o imenovanju članov volilne komisije

Na podlagi 26. člena in 35. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94) je Sodni svet RS na 136. seji dne
25. 3. 1999 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov volilne komisije
V volilno komisijo za izvedbo volitev članov Sodnega
sveta RS iz vrst sodnikov in za izvedbo volitev članov personalnih svetov sodišč se imenujeta:
– Nada Mitrovič, Okrožno sodišče v Ljubljani – za članico komisije namesto Barbare Kürner Čad,
– Jelka Zorman Bogunovič, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani – za namestnico članice namesto Biserke
Kogej Dmitrovič.
Predsednik
Sodnega sveta RS
Marko Šorli l. r.

1003. Odredba o spremembi odredbe o vsebini in vodenju evidence o plačani turistični taksi
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2462
1015. Odločba, da sklep Občinskega sveta občine Piran št. 345-3/93-97 z dne 27. 3. 1997 in cenik
luških tarif in pristojbin za leto 1998 v tistem delu,
ki ta sklep povzema, nista začela veljati in se ne
smeta uporabljati, ker nista bila objavljena v uradnem glasilu
2464
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