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DRŽAVNI ZBOR

3691. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
(ZRPJN)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o reviziji postopkov javnega

naročanja (ZRPJN)

Razglašam zakon o reviziji postopkov javnega naroča-
nja (ZRPJN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Sloveni-
je na seji 22. julija 1999 in o njem ponovno odločal na seji
16. septembra 1999.

Št. 001-22-132/99
Ljubljana, dne 17. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA

(ZRPJN)

Prvi del
SPLOŠNE DOLOČBE

Predmet zakona

1. člen
S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov v

postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo po-
stopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v zakonu o jav-
nih naročilih, organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponud-
nikov in postopek, ki ureja delo organov po tem zakonu.

Pristojni organi

2. člen
V postopku revizije sodelujeta:
1. naročnik s sodelovanjem pristojne pooblaščene

neodvisne osebe (v nadaljnjem besedilu: revizijski izvede-
nec),

2. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov od-
daje javnih naročil.

Temeljna načela

3. člen
(1) Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega na-

ročanja, zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnih na-
ročil, temelji na načelih, ki veljajo za oddajo javnih naročil,
poleg tega pa veljajo še naslednja načela:

1. načelo zakonitosti,
2. načelo hitrosti,
3. načelo dostopnosti,
4. načelo učinkovitosti.
(2) V postopku revizije morajo sodelujoči ves čas po-

stopka ravnati skladno s predpisi, ki veljajo v času postopka
oddaje javnega naročila.

(3) Vse stranke in organi v postopku si morajo prizade-
vati k čim hitrejši rešitvi spora, ki izhaja iz postopka oddaje
javnega naročila.

(4) Vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev naročila,
mora biti pod enakimi pogoji dostopno pravno varstvo, s
katerim se varujejo interesi, zagotovljeni s predpisi, ki ureja-
jo oddajo javnih naročil in drugimi predpisi, in ki mora krepiti
zaupanje javnosti v delo države in njenih organov.

(5) Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja
po določbah tega zakona, postopkovne določbe zakona o
pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če ta zakon
ne določa drugače.

Drugi del
POSEBNE DOLOČBE

Prvo poglavje
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov

oddaje javnih naročil

4. člen
(1) Pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postop-

kov oddaje javnih naročil zagotavlja poseben, neodvisen in
samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postop-
kov oddaje javnih naročil, Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna
revizijska komisija).

(2) Državna revizijska komisija ima pečat okrogle oblike
z naslednjo vsebino: “Republika Slovenija – Državna revizij-
ska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil“, na
sredini je grb Republike Slovenije.
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(3) Sredstva za delo Državne revizijske komisije se
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije na predlog
Državne revizijske komisije. O porabi sredstev odloča Držav-
na revizijska komisija.

Imenovanje članov

5. člen
(1) Predsednika in člane Državne revizijske komisije

imenuje Državni zbor na predlog vlade. Predsednik in člani
morajo imeti vsaj dveletne izkušnje na področju javnih naro-
čil. Pri imenovanju je treba upoštevati, da mora vsaj pred-
sednik izpolnjevati splošne pogoje, kot jih mora izpolnjevati
sodnik, v skladu z zakonom, ki ureja sodniško službo. Več
kot polovica članov mora imeti univerzitetno izobrazbo prav-
ne smeri. Ostali člani morajo imeti univerzitetno izobrazbo
ekonomske, tehniške ali pravne smeri.

(2) Predsednik in člani Državne revizijske komisije ima-
jo status državnega funkcionarja.

(3) Državna revizijska komisija ima predsednika in štiri
člane. Mandat predsednika in članov je pet let in so lahko
ponovno imenovani.

(4) Pol leta pred iztekom mandata mora vlada začeti
postopek za izbiro novega predsednika in članov Državne
revizijske komisije. V primeru predloga za predčasno razre-
šitev predsednika ali člana Državne revizijske komisije mora
vlada hkrati s predlogom za razrešitev posredovati Državne-
mu zboru tudi predlog za imenovanje novega predsednika
oziroma člana Državne revizijske komisije.

Predsednik Državne revizijske komisije

6. člen
(1) Predsednik zastopa, vodi in organizira delo Državne

revizijske komisije.
(2) Predsednik lahko pooblasti posamezne člane, da

organizirajo in vodijo delo na posameznih področjih.

Poslovnik o delu Državne revizijske komisije

7. člen
(1) Državna revizijska komisija ima svoj poslovnik, s

katerim ureja podrobnejšo organizacijo in način dela.
(2) Poslovnik sprejema Državna revizijska komisija v

soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije.

Varovanje skrivnosti

8. člen
Vsi zaposleni v Državni revizijski komisiji morajo pri

svojem delu varovati podatke, ki se nanašajo na državno,
vojaško, uradno ali poslovno skrivnost in ravnati z listinami
skladno s stopnjo zaupnosti.

Drugo poglavje
Postopek pri naročniku

Aktivna legitimacija v postopku revizije

9. člen
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali

je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko
bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v
zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku
oddaje javnega naročila.

Izključitev revizije

10. člen
Zahtevka za revizijo ni možno vložiti:
– glede meril za ocenjevanje ponudb, razen če so ta v

nasprotju z zakonom, ki ureja oddajo javnih naročil,
– glede omejitev za sodelovanje, razen če gre za ome-

jitve, ki so v nasprotju s predpisi.

Posledice vloženega zahtevka za revizijo

11. člen
(1) Vložena zahteva za revizijo zadrži nadaljnje aktivno-

sti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
(2) Državna revizijska komisija lahko na predlog naroč-

nika ali vlagatelja zahtevka sprejme sklep, da vložen zahte-
vek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila.

(3) Predlog iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži
na Državno revizijsko komisijo.

Vložitev zahtevka za revizijo

12. člen
(1) Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah

postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje
naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in
ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naro-
čila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem dni od preje-
ma obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora
biti obrazložen.

(2) Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročni-
ku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj
obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za
revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti, po tele-
faksu ali v elektronski obliki.

(3) Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti nasled-
nje podatke:

1. navedba vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno
osebo,

2. naziv naročnika,
3. javno naročilo in obvestilo o dodelitvi naročila, če je

bilo poslano ponudnikom,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.
(4) Če naročnik oceni, da vloženi zahtevek ne vsebuje

vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti
kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni.
Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo ne sme biti daljši od
treh dni, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če
vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, na-
ročnik predlog zavrže.

(5) Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more
vložiti zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu
moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu
ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o
dodelitvi naročila.

Predhodni preizkus zahtevka za revizijo

13. člen
(1) Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali

je pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena
tega zakona.

(2) Če je zahtevek za revizijo prepozen ali ga je vložila
oseba, ki ne more izkazati interesa, se zahtevek za revizijo
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zavrže in se o tem obvesti vlagatelja zahtevka za revizijo,
Državno revizijsko komisijo ter ministrstvo, pristojno za
finance.

(3) Če je zahtevek za revizijo pravočasen in ga je
vložila upravičena oseba, mora naročnik pozvati ministrs-
tvo, pristojno za finance, da imenuje revizijskega izveden-
ca iz 14. člena tega zakona.

Vključitev revizijskega izvedenca

14. člen
(1) Zaradi zavarovanja naročnikovih in ponudnikovih

interesov in zaradi zagotovitve nepristranosti pri odločanju o
zahtevku za revizijo, obvezno sodeluje pri preverjanju pravil-
nosti postopka revizijski izvedenec. Ministrstvo, pristojno za
finance, mora najkasneje v treh dneh od prejema poziva
naročnika imenovati revizijskega izvedenca s seznama, ki ga
vodi ministrstvo, pristojno za finance.

(2) Državna revizijska komisija v sodelovanju z ministr-
stvom, pristojnim za finance, in Gospodarsko zbornico Slo-
venije pripravi v enem letu od uveljavitve tega zakona sez-
nam revizijskih izvedencev. Pri izbiri revizijskih izvedencev je
treba upoštevati, da poznajo predpise s področja javnih
naročil ter predpise posameznega področja, s katerega je
javno naročilo.

(3) Minister, pristojen za finance, v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona izda predpis, ki določa pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati revizijski izvedenci ter njihove pravice in
obveznosti.

Pristojnosti revizijskega izvedenca

15. člen
(1) Revizijski izvedenec mora najkasneje v osmih dneh

od imenovanja pregledati dokumentacijo pri naročniku in
oblikovati pisno in obrazloženo mnenje o morebitnem ob-
stoju kršitev v postopku oddaje javnega naročila.

(2) Če revizijski izvedenec ne izdela v roku svojega mne-
nja, odloči naročnik o zahtevku za revizijo brez tega mnenja in
o neaktivnosti revizijskega izvedenca obvesti Državno revizij-
sko komisijo in ministrstvo, pristojno za finance.

(3) Naročnik mora, v primeru, da pri svoji odločitvi ni
upošteval mnenja revizijskega izvedenca, navesti in obrazlo-
žiti razloge za to.

Odločitev o zahtevku za revizijo

16. člen
(1) Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizi-

jo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje
javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odloči-
tev mora naročnik sprejeti v roku 20 dni od prejema zahtev-
ka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se
šteje, da je zahtevo za revizijo zavrnil. O tem se izda sklep,
na katerega je možna pritožba v treh dneh na Državno revizij-
sko komisijo.

(2) Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da
ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel
drugačne odločitve.

Nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika

17. člen
(1) Naročnik mora o svoji odločitvi iz drugega odstav-

ka 13. člena in 16. člena tega zakona v treh dneh obvestiti
vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu

najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvesti-
la pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno
revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. V primeru
molka vlagatelja zahtevka za revizijo se šteje, da je zahte-
vek za revizijo umaknjen, o čemer se izda sklep, zoper
katerega je dopustna pritožba v treh dneh na Državno
revizijsko komisijo.

(2) Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za
revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komi-
sijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso
dokumentacijo Državni revizijski komisiji skupaj s svojim
mnenjem.

Tretje poglavje
Postopek pred Državno revizijsko komisijo

Način odločanja

18. člen
(1) O zahtevku za revizijo odloča posamezni član

Državne revizijske komisije ali senat. Posamezne zahtevke
za revizijo dodeljuje v odločanje predsednik Državne revizij-
ske komisije.

(2) Če je predmet revizije javno naročilo, ki ga mora
naročnik objaviti v Uradnem listu Evropske skupnosti in v
zahtevnejših zadevah, odloča senat, ki šteje tri člane.

(3) Način dela in imenovanje senatov podrobneje ureja
poslovnik iz 7. člena tega zakona.

Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko
komisijo

19. člen
(1) Postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo

se nadaljuje na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz
17. člena tega zakona.

(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka
upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih na-
čel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da
bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni
odločitvi.

Rok za sprejem odločitve

20. člen
(1) Zaradi zavarovanja interesov tako naročnika kot

ponudnikov mora biti postopek pred Državno revizijsko ko-
misijo učinkovit in zaključen v najkrajšem možnem času,
upoštevaje določbe tega zakona.

(2) O zahtevku za revizijo mora Državna revizijska komi-
sija odločiti in izdati sklep najkasneje v roku 15 dni od
prejema zahtevka za revizijo in dokumentacije. V utemelje-
nih primerih se rok lahko podaljša največ za 20 dni in o tem
obvesti vlagatelja zahtevka za revizijo, naročnika in ministrs-
tvo, pristojno za finance.

(3) Državna revizijska komisija sklep o odločitvi pošlje
naročniku, vlagatelju zahtevka za revizijo in ministrstvu, pri-
stojnemu za finance.

Obvezni podatki

21. člen
(1) Če Državna revizijska komisija oceni, da zahtevek

za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 12. člena
tega zakona ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve,
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nemudoma pozove vlagatelja zahtevka za revizijo, da ga
dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka določi Državna revizij-
ska komisija, vendar ne sme biti daljši od osem dni, šteto od
dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj
v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, skladno z
zahtevami Državne revizijske komisije, Državna revizijska ko-
misija zahtevek za revizijo zavrže.

(2) Državna revizijska komisija lahko pred svojo odloči-
tvijo zahteva dodatna pojasnila od naročnika ali vlagatelja
zahtevka za revizijo in si lahko ogleda tudi ostale dokumente
ter dejanske razmere pri strankah v postopku in zbere druge
potrebne podatke za odločitev.

(3) Državna revizijska komisija lahko od oseb javnega in
zasebnega prava zahteva osebne in druge podatke, ki so
nujno potrebni za njeno odločitev. Zahteva za pridobitev
podatkov mora biti obrazložena.

Stroški postopka pred Državno revizijsko komisijo

22. člen
(1) Vlagatelj zahtevka za revizijo mora, ob vložitvi zah-

tevka, plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem
za finance, takso v višini 1% od vrednosti javnega naročila,
od katere je po zakonu potreben javni razpis. Če vrednost
javnega naročila ne presega vrednosti od katere dalje je po
zakonu potreben javni razpis, je taksa 0,5% od vrednosti
javnega naročila, od katere je po zakonu potreben javni
razpis.

(2) Če taksa ni vplačana istočasno z vloženim zahtev-
kom, pozove naročnik vlagatelja zahtevka za revizijo, da
najkasneje v petih dneh od prejema poziva vplača takso. Če
tega predlagatelj ne stori, se šteje, da je umaknil zahtevek
za revizijo.

(3) Vsaka stranka trpi stroške, ki jih povzroči s svojimi
dejanji.

(4) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti
stroške, za katere zahtevata povračilo.

(5) Če se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na
pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške
nastale z revizijo.

(6) Če se zahtevku za revizijo ne ugodi, mora vlagatelj
zahtevka za revizijo na pisno zahtevo naročnika povrniti stroš-
ke nastale z revizijo.

(7) Odločitev o stroških je izvršilni naslov.

Odločitev Državne revizijske komisije

23. člen
(1) Če je zahtevek za revizijo vložen pravočasno in ga je

vložila oseba iz 9. člena tega zakona, Državna revizijska
komisija lahko s sklepom:

– zavrne zahtevek za revizijo kot neutemeljen,
– delno ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega

naročila.
(2) Državna revizijska komisija mora navesti razloge za

svojo odločitev. Državna revizijska komisija naročniku lahko
da napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil
razveljavljen.

(3) Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni red-
nega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba
pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od
naročnika.

Četrto poglavje
Pomirjevalni postopek

Uvedba pomirjevalnega postopka

24. člen
(1) Vsaka oseba, ki želi dobiti ali je želela dobiti določe-

no naročilo na vodnem, energetskem, transportnem in tele-
komunikacijskem področju in meni, da je bila ali bi lahko bila
oškodovana zaradi domnevne kršitve zakona, ki ureja odda-
jo javnih naročil ali drugih predpisov v zvezi s pridobitvijo
naročila, sme pred vložitvijo zahtevka za revizijo ali istočasno
z vložitvijo zahtevka za revizijo predlagati uvedbo pomirjeval-
nega postopka. O predlogu za uvedbo pomirjevalnega po-
stopka mora naročnik nemudoma obvestiti Državno revizij-
sko komisijo in ponudnika. Naročnik mora odgovoriti na
predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka v treh dneh od
prejema. Če naročnik ne odgovori ali odgovori negativno,
se lahko nadaljuje postopek po zahtevku za revizijo.

(2) Pisni predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka
mora oseba iz prvega odstavka tega člena poslati Evropski
komisiji ali Državni revizijski komisiji.

Naročnikova izjava za sodelovanje

25. člen
Če Državna revizijska komisija meni, da je predlog za

uvedbo pomirjevalnega postopka upravičen glede na veljav-
ne predpise, pozove naročnika, da poda v naslednjih petih
dneh izjavo, ali bo sodeloval v pomirjevalnem postopku. V
primeru, da naročnik z izjavo odkloni sodelovanje v pomirje-
valnem postopku, Državna revizijska komisija obvesti osebo
iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, da ne more uvesti
postopka.

Seznam pooblaščenih oseb

26. člen
(1) Če naročnik izjavi, da bo sodeloval v pomirjevalnem

postopku, Državna revizijska komisija uporabi postopek,
opredeljen v 28. členu tega zakona.

(2) Državna revizijska komisija mora najkasneje v treh
mesecih od uveljavitve tega zakona sestaviti v sodelovanju z
ministrstvom, pristojnim za finance in Gospodarsko zborni-
co Slovenije seznam pooblaščenih neodvisnih oseb za vo-
denje pomirjevalnega postopka. Pri sestavi seznama je tre-
ba upoštevati, da navedene osebe, poleg temeljitega poz-
navanja predpisov o javnih naročilih, poznajo, glede na vrsto
naročila, tudi predpise s področja vodnega, energetskega,
transportnega in telekomunikacijskega sektorja in imajo iz-
kušnje pri vodenju podobnih postopkov.

Določitev pomirjevalca

27. člen
(1) Predsednik Državne revizijske komisije mora najka-

sneje v treh dneh iz seznama iz drugega odstavka 27. člena
tega zakona predlagati osebo, ki bo vodila pomirjevalni po-
stopek (pomirjevalec).

(2) Obe stranki v pomirjevalnem postopku morata pi-
sno izjaviti, da se strinjata z izborom osebe, ki jo je določil
predsednik Državne revizijske komisije in hkrati s seznama
predlagati še drugega pomirjevalca, ki skupaj s prvim vodi
pomirjevalni postopek. Za svetovanje pri delu smeta pomir-
jevalca povabiti največ dva strokovnjaka. Obe stranki in pred-
sednik Državne revizijske komisije smejo zavrniti katerega
koli strokovnjaka, ki ga povabita pomirjevalca.
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(3) Pomirjevalca morata dati strankama v postopku,
kandidatom in ponudnikom, ki sodelujejo v postopku dode-
litve javnega naročila, možnost, da pisno ali ustno podajo
mnenje o zadevi.

(4) Pomirjevalca si morata prizadevati v najkrajšem mož-
nem času doseči sporazum med strankami. Sporazum mora
biti skladen z veljavnimi predpisi.

(5) Pomirjevalca poročata Državni revizijski komisiji o
svojih ugotovitvah in o doseženih rezultatih.

(6) Predlagatelj pomirjevalnega postopka in naročnik
smeta kadarkoli prekiniti pomirjevalni postopek.

(7) Če se stranki v postopku ne dogovorita drugače,
nosita vsaka svoje stroške postopka. V stroške postopka ne
štejejo stroški oseb, ki so sodelovale v postopku kot interve-
nienti (ponudniki, kandidati in drugi morebitni udeleženci).
Drugačen dogovor o plačilu stroškov postopka morata stran-
ki sprejeti na začetku postopka.

Udeležba drugih oseb

28. člen
Če je oseba iz prvega odstavka 25. člena tega zakona,

ki pa ni predlagala pomirjevalnega postopka (v nadaljnjem
besedilu: intervenient), predlagala revizijo postopka glede
dodelitve javnega naročila ali je začela sodni postopek, mo-
ra naročnik o tem obvestiti osebe, ki vodijo pomirjevalni
postopek. Pomirjevalca in intervenienti morajo obvestiti ose-
bo, ki je predlagala revizijo ali sodni postopek, da poteka
pomirjevalni postopek, in ga pozvati, da sodeluje v pomirje-
valnem postopku. Če oseba, ki je predlagala revizijo ali
začela sodni postopek v danem roku ne poda izjave za
sodelovanje v pomirjevalnem postopku, lahko intervenienti
odločijo, po potrebi tudi s preglasovanjem, da se pomirjeval-
ni postopek zaključi, če menijo, da je sodelovanje osebe, ki
je začela revizijski postopek ali sodni postopek, nujno za
rešitev spora v pomirjevalnem postopku. Intervenienti mora-
jo svojo odločitev nemudoma, najkasneje pa v treh dneh od
svoje odločitve, sporočiti Državni revizijski komisiji.

Tretji del
IZDAJA POTRDIL

Pregled postopkov

29. člen
(1) Naročniki lahko dajo pregledati svoje postopke iz-

bora pri oddaji javnih naročil na vodnem, energetskem,
transportnem in telekomunikacijskem področju z namenom,
da pridobijo pisno potrdilo o pravilnosti postopka oddaje
javnega naročila.

(2) Naročnik s pisno vlogo, ki ji mora priložiti celotno
razpisno dokumentacijo, zaprosi za izdajo potrdila. Vloga se
naslovi na Državno revizijsko komisijo.

Pristojnost za izdajo potrdila

30. člen
(1) Pristojni organ, določen z zakonom, pri pripravi

mnenja za izdajo potrdila za posamezna vprašanja vključi v
sodelovanje strokovne organe in organizacije, ki so jih Vlada
Republike Slovenije in drugi organi, določeni z zakonom,
pooblastili, da opravljajo določene preizkuse in izdajajo stro-
kovna mnenja in potrdila.

(2) Pristojni strokovni organi in organizacije morajo biti
neodvisne od naročnika in pri svojem delu nepristranske.

(3) Naročnik lahko uporabi prejeto potrdilo tudi za dru-
ge postopke javnega naročanja, ki so po svoji vsebini po-
dobni postopku, za katerega je prejel potrdilo.

Objava

31. člen
(1) Če pooblaščeni organi, ki pripravljajo potrdilo, ugo-

tovijo v postopku nepravilnosti, opozorijo o njih naročnika,
da jih odpravi. Potrdilo se izda, ko naročnik odpravi nepravil-
nosti.

(2) Naročnik, ki pridobi potrdilo, sme objaviti v Urad-
nem listu Republike Slovenije in Uradnem listu Evropske
skupnosti naslednjo izjavo:

“Naročnik je pridobil potrdilo v skladu z zakonom
o javnih naročilih in direktivo 92/13, da so bili
dne......................, postopki dodelitve naročila in praksa
skladni s predpisi Republike Slovenije.“

Četrti del
POROČANJE

Poročanje Državnemu zboru

32. člen
Državna revizijska komisija enkrat letno o svojem delu

poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.

Sporočanje podatkov

33. člen
(1) Državna revizijska komisija mora najkasneje do kon-

ca februarja za preteklo leto sporočiti Vladi Republike Slove-
nije, glede na posamezne vrste postopkov in predmet javne-
ga naročila, naslednje podatke:

1. skupno število prejetih zahtevkov za revizijo,
2. ločeno za postopek pred odločitvijo o dodelitvi in po

sprejetju odločitve o dodelitvi javnega naročila:
– število prejetih zahtevkov za revizijo,
– število zavrženih in zavrnjenih zahtevkov za revizijo,
3. število razveljavljenih postopkov oddaje javnih naro-

čil, posebej je treba navesti podatek, ali je sklep o razveljavi-
tvi posledica neupoštevanja odločitve Državne revizijske ko-
misije o odpravi kršitev v postopku pred sprejemom odloči-
tve o dodelitvi javnega naročila,

4. število potrjenih odločitev o dodelitvi naročila.
(2) Vlada v sodelovanju z Državno revizijsko komisijo na

podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena, pripravi
predlog ukrepov za odpravo določenih kršitev, ki se ponav-
ljajo, tako da predlaga pripravo ustreznih zakonskih spre-
memb ali izdajo podzakonskih predpisov.

Peti del
KAZENSKE DOLOČBE

Prekrški

34. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek naročnik iz druge in tretje alinee
1. točke 2. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97):

1. če ne izvrši odločitve Državne revizijske komisije iz
23. člena tega zakona,
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2. če sklene pogodbo z izbranim ponudnikom kljub
ustavitvi postopka po določbi prvega odstavka 11. člena
tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba naročnika, če stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

Šesti del
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Prehodne določbe

35. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati

določbe 63. do 73. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97).

(2) Postopki, začeti na podlagi vloženih zahtevkov za
revizijo pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določ-
bah 63. do 73. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 24/97).

(3) Do imenovanja predsednika in članov Državne revi-
zijske komisije opravljajo delo člani revizijske komisije, ime-
novani z odlokom o imenovanju predsednika in članov Revi-
zijske komisije po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 50/97). Državni zbor imenuje Državno revizijsko komisijo
v skladu s 5. členom tega zakona v treh mesecih po uveljavi-
tvi tega zakona.

(4) Predsednik Državne revizijske komisije najkasneje v
enem mesecu po imenovanju pripravi akt o sistemizaciji del
in nalog strokovnih in administrativnih delavcev Državne revi-
zijske komisije.

(5) Poslovnik o delu Državne revizijske komisije iz
7. člena tega zakona mora pripraviti predsednik najkasne-
je v enem mesecu od imenovanja.

(6) Določbe 14., 15. in 16. člena tega zakona, ki
urejajo sodelovanje revizijskega izvedenca v postopku revi-
zije postopka oddaje javnega naročila pri naročniku, se prič-
nejo uporabljati z dnem objave seznama revizijskih izveden-
cev.

36. člen
Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pravice iz delovnega

razmerja za javne uslužbence, veljajo glede pravic iz delov-
nega razmerja za predsednika in člane Državne revizijske
komisije enaki predpisi kot veljajo za državne sekretarje, s
tem, da se plača predsednika Državne revizijske komisije
poveča za 10%.

37. člen
(1) Določbe tega zakona, ki obvezujejo naročnika, Re-

publiko Slovenijo ali njene organe, da sporočajo določene
podatke pristojnim organom Evropske unije in določbe, ki
se nanašajo na obveznost objavljanja v Uradnem listu Evrop-
ske skupnosti, začnejo veljati z dnem, ko bo postala Repub-
lika Slovenija članica Evropske unije.

(2) Določbe 25. do 29. člena tega zakona, ki urejajo
pomirjevalni postopek bodo pričele veljati z dnem, ko bo
postala Republika Slovenija članica Evropske unije.

(3) Določbe 30. do 32. člena tega zakona, ki urejajo
izdajo potrdil o pravilnosti postopkov oddaje javnega naroči-
la, začnejo veljati z dnem, ko bo postala Republika Slovenija
članica Evropske unije.

Uveljavitev zakona

38. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-02/99-10/2
Ljubljana, dne 16. septembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3692. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Poljski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Poljski

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Poljski imenujem Zvoneta Dragana.

Št. 001-09-12/99
Ljubljana, dne 20. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3693. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za uspešno delovanje na področju preventive, vzgoje
in pomoči v cestnem prometu ter povezovanje z medna-
rodnimi organizacijami podeljujem ob devetdesetletnici
Častni znak svobode Republike Slovenije Avto-moto zvezi
Slovenije.
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Št. 996-01-27/99
Ljubljana, dne 15. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

3694. Obvezna razlaga četrtega odstavka 1. člena
uredbe o spremembah uredbe o razširitvi
evropskih patentov na Slovenijo po sporazumu
o izvajanju tretjega odstavka 3. člena
sporazuma o sodelovanju na področju patentov
med Vlado RS in EPO

Na podlagi devete alinee prvega odstavka 4. člena
Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/93 in 84/98) je Vlada Republike Slovenije na 123. seji
dne 9. 9. 1999 sprejela

O B V E Z N O   R A Z L A G O
četrtega odstavka 1. člena uredbe

o spremembah uredbe o razširitvi evropskih
patentov na Slovenijo po sporazumu o izvajanju

tretjega odstavka 3. člena sporazuma
o sodelovanju na področju patentov

med Vlado RS in EPO

(Uradni list RS, št. 90/98)
v naslednjem besedilu:

Besede »skice, na katere se sklicujejo zahtevki« iz
četrtega odstavka 1. člena uredbe o spremembah uredbe o
razširitvi evropskih patentov na Slovenijo po sporazumu o
izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelova-
nju na področju patentov med Vlado RS in EPO (Uradni list
RS, št. 90/98) pomenijo patentne zahtevke, ki vsebujejo
sklicevalne oznake iz skic. V teh primerih je zaradi razumlji-
vosti patentnih zahtevkov potrebno poleg njihovega prevoda
predložiti tudi odgovarjajoče skice.

Št. 007-01/98-10
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

3695. Odredba o dopolnitvi odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov

Na podlagi 38. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izdaja minister za finance

O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o finančnem poslovanju

proračunskih porabnikov

1. člen
5. člen odredbe o finančnem poslovanju proračunskih

porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99) se dopolni, tako da
se v prvem odstavku dodata alinei, ki se glasita:

– »Zaveza izvajalcev del pri gradbenih pogodbah, če
pogodbena vrednost del presega 50 mio SIT izstaviti naroč-
niku nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev
pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti
izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov iz
kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvaja-
lec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma
kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti.

– Zaveza izvajalcev del pri gradbenih pogodbah, če
vrednost del presega 50 mio SIT, da pred sklenitvijo pod-
izvajalskih in kooperantskih pogodb pridobijo pisno soglasje
naročnikov za sklenitev teh pogodb.«

2. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi: »Odred-

bodajalci, ki odrejajo plačila iz proračuna Republike Sloveni-
je, s katerimi se plačujejo zapadle obveznosti proračunskih
porabnikov za dela, oddana v postopku javnih naročil, sme-
jo odrediti plačila iz proračuna RS le po tem, ko predhodno
preverijo, ali je naročnik soglašal s podizvajalskimi in koope-
rantskimi pogodbami, ki jih je zaradi izpolnitve pogodbenih
obveznosti sklenil izvajalec del.

Odredbodajalci za plačila iz proračuna RS morajo pri
izstavitvi odredb za plačila Ministrstvu za finance predložiti
posebno pisno izjavo, s katero potrdijo, da so podizvajalske
in kooperantske pogodbe sklenjene v skladu z določbami te
odredbe iz predhodnega člena.«

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-51/99
Ljubljana, dne 14. septembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

3696. Odredba o določitvi obrazca zahteve za
uveljavitev pravice do nadomestila preživnine

Na podlagi petega odstavka 25. člena zakona o
Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99 in 53/99) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

O D R E D B O
o določitvi obrazca zahteve za uveljavitev pravice

do nadomestila preživnine

1. člen
Ta odredba predpisuje obrazec “Zahteva za uveljavitev

pravice do nadomestila preživnine“, ki je priloga te odredbe.

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

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne-
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va uveljavitve navodila iz petega odstavka 25. člena zakona
o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije.

Št. 017-00-056/96-66
Ljubljana, dne 15. septembra 1999.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve
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3697. Odredba o dodatnih pogojih uvoza živih klavnih
živali, surovin živalskega izvora, dodatkov krmi
živalskega izvora ter živil živalskega izvora

Na podlagi 24. točke 114. člena zakona o veterinars-
tvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

O D R E D B O
o dodatnih pogojih uvoza živih klavnih živali,

surovin živalskega izvora, dodatkov krmi
živalskega izvora ter živil živalskega izvora

1. člen
Pri uvozu živih klavnih živali, surovin živalskega izvora,

krme ter živil živalskega izvora v Republiko Slovenijo mora

biti veterinarskemu potrdilu oziroma certifikatu dodana prilo-
ga, na katerih podpisani pooblaščeni veterinar države izvoz-
nice potrjuje, da:

– klavne živali ne izvirajo iz reje, v kateri se je uporablja-
la krma, kontaminirana z dioxinom oziroma PCB;

– da surovine živalskega izvora, dodatki krmi živalske-
ga izvora oziroma živila živalskega izvora ne izvirajo od živali
iz rej, v katerih se je uporabljala krma, kontaminirana z
dioxinom oziroma PCB.

2. člen
Priloga iz prejšnjega člena je lahko kot izjava izpisana

na samem veterinarskem potrdilu oziroma certifikatu.

3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o prepovedi uvoza živih klavnih živali, surovin živalskega
izvora in krme ter živil živalskega izvora belgijskega porekla
(Uradni list RS, št. 53/99).
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4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-145/99
Ljubljana, dne 16. septembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3698. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk
domačih in divjih prašičev ter surovin in
izdelkov, ki izvirajo od domačih in divjih
prašičev iz dežel Brandenburg, Spodnja Saška
in Severno Porenje – Westfalija v Republiki
Nemčiji

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

O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih

in divjih prašičev ter surovin in izdelkov,
ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežel

Brandenburg, Spodnja Saška in Severno Porenje
– Westfalija v Republiki Nemčiji

I
Da se prepreči vnos klasične prašičje kuge v Republi-

ko Slovenijo, se iz dežel Brandenburg, Spodnja Saška in
Severno Porenje – Westfalija v Republiki Nemčiji prepove-
duje:

a) uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja
Republike Slovenije pošiljk:

1. domačih prašičev,
2. divjih prašičev;
b) uvoz pošiljk:
1. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih pra-

šičev,
2. živil, pridobljenih iz domačih in divjih prašičev, razen

naslednjih izdelkov:
– hermetično zaprtih konzerv, če je bila pri obdelavi

dosežena vrednost F3 ali več, in sicer sterilnih konzerv,
med katere štejejo tudi konzerve hrane za pse in mačke,

– drugih vrst termično obdelanih proizvodov, če je bila
pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura izdelka
najmanj 70°C; med te proizvode štejejo tudi tehnična mast,
mesno-kostna moka, želatina in podobno,

– kemično povsem predelanih živalskih surovin, kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdela-
ne ščetine in podobno.

II
Živila, pridobljena iz domačih in divjih prašičev, ki jih

potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Re-
publike Slovenije in izvirajo iz dežel Brandenburg, Spodnja
Saška in Severno Porenje – Westfalija v Republiki Nemčiji,
je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti ter uničiti.

III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-02-113/99
Ljubljana, dne 7. septembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

3699. Pravilnik o načinu in oblikah izvajanja pooblastil
Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do
policije na področju usmerjanja in nadzora
policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo
nadzor nad delom policije

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o policiji
(Uradni list RS, št. 49/98) izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o načinu in oblikah izvajanja pooblastil

Ministrstva za notranje zadeve v razmerju
do policije na področju usmerjanja in nadzora
policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo

nadzor nad delom policije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik opredeljuje način in oblike izvajanja poob-

lastil Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) v razmerju do policije v zvezi z določanjem raz-
vojnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih temeljnih usme-
ritev za delo policije ter usmerjanjem in nadzorovanjem izva-
janja nalog policije.

Ta pravilnik določa tudi pooblastila delavcev ministrstva,
ki izvajajo nadzor nad izvajanjem nalog policije.

II. TEMELJNE USMERITVE ZA DELO POLICIJE

2. člen
Minister za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu:

minister) na podlagi predloga Urada za usmerjanje in nadzor
policije (v nadaljnjem besedilu: urad) da policiji temeljne
usmeritve za pripravo srednjeročnega načrta razvoja in dela
za obdobje petih let. Srednjeročni načrt razvoja in dela
policije sprejme minister.

S srednjeročnim načrtom se določi temeljne razvojne
cilje na posameznih področjih dela policije ter opredeli te-
meljne usmeritve izvajanja nalog policije in ukrepe potrebne,
za njihovo uresničitev.

Srednjeročni načrt mora vsebovati:
– usmeritve na področju dela policije;
– usmeritve na področju zaposlovanja v policiji: zlasti

okvirno število in strukturo delavcev policije, ki jih bo le-ta
zaposlila v posameznem letu, način usmerjanja policistov v
delo različnih policijskih enot, smeri dopolnilnega in funk-
cionalnega izobraževanja delavcev policije, način izbora kan-
didatov za različne ravni vodstvenih delavcev policije in na-
čin priprave na opravljanje in prevzem vodstvenih nalog;

– usmeritve na področju opreme in investicij.
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3. člen
Urad na podlagi srednjeročnega načrta dela policije

pripravi predlog, na podlagi katerega da minister policiji
usmeritve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta
dela policije.

Minister pošlje generalnemu direktorju policije usmeri-
tve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta najkasne-
je do 30. junija. Policija pripravi letni načrt dela, ki ga gene-
ralni direktor policije pošlje v potrditev ministru najkasneje v
roku 15 dni po prejemu usmeritev in obveznih navodil.

Letni načrt dela policije določa:
– cilje in ukrepe na posameznih področjih dela poli-

cije;
– načrt zaposlovanja v policiji;
– načrt opreme in investicij.

4. člen
Če razmere na posameznih področjih dela policije ter-

jajo sprejem posebnih ukrepov, oziroma če rešitev posa-
mezne naloge z delovnega področja policije zahteva določi-
tev posebnih programov, minister generalnemu direktorju
policije naloži, da policija za ta področja dela pripravi poseb-
ne programe oziroma načrte, v katerih predvidi aktivnosti,
nosilce in sredstva, potrebna za izvedbo naloge.

Posebne programe oziroma načrte sprejme minister.
Sprejem posebnih programov oziroma načrtov lahko

ministru predlaga tudi generalni direktor policije.

III. DOLŽNOST POROČANJA

5. člen
Generalni direktor policije je dolžan ministru redno po-

ročati o izvrševanju nalog policije in o vseh pomembnejših
vprašanjih z delovnega področja policije.

Policija posreduje ministrstvu:
– polletna in letna poročila o izvajanju nalog policije;
– polletna poročila s področja nadzora in notranjih pre-

iskav;
– mesečna poročila o izvajanju ukrepov iz 49. člena

zakona o policiji in ukrepov iz 150., 151. in 155. člena
zakona o kazenskem postopku;

– mesečna poročila o pritožbah zoper postopke polici-
stov;

– poročila o izvajanju posameznih usmeritev, obveznih
navodil in nalog, ki jih je generalnemu direktorju policije dal
minister;

– druga poročila v skladu z zakonom in podzakonskimi
akti.

Letno poročilo o izvajanju nalog policije mora vsebovati
tudi oceno izvajanja srednjeročnega načrta.

Poročila iz prvega odstavka tega člena morajo biti mini-
stru posredovana najkasneje trideset dni po zaključku obrav-
navanega obdobja ali izvršeni nalogi, razen letnega poročila,
ki mora biti ministru posredovano najkasneje do 1. marca
naslednjega leta.

Generalni direktor policije obvešča ministra o pripravi
in sprejemu internih splošnih aktov iz svoje pristojnosti.

Policija urad redno seznanja z obveznimi navodili in
usmeritvami, ki jih generalna policijska uprava pošilja organi-
zacijskim enotam policije.

Na zahtevo urada mu policija posreduje tudi druga
poročila, podatke in dokumente, pomembne za pripravo
usmeritev ministra.

IV. USMERJANJE IN NADZOR DELA POLICIJE

6. člen
Minister daje generalnemu direktorju policije usmeri-

tve, obvezna navodila in naloge v zvezi z delom policije.
Generalni direktor policije lahko zahteva, da minister

zavzame stališča ali da mu da usmeritve za izvajanje posa-
meznih vprašanja z njegovega delovnega področja.

7. člen
Ministrstvo izvaja redni, izredni in ponovni nadzor nad

izvajanjem nalog policije.
Ministrstvo izvaja tudi tekoči nadzor nad spoštovanjem

človekovih pravic in svoboščin v postopkih policije, posebej
nad reševanjem pritožb zoper postopke policije.

8. člen
Nadzor iz prejšnjega člena izvaja urad.

9. člen
Redni nadzor policije se izvaja na podlagi letnega nad-

zornega programa, ki ga na predlog urada določi minister.
Urad posreduje generalnemu direktorju policije letni

načrt nadzora.
Ponovni nadzor se opravlja po preteku roka, določe-

nega za odpravo kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in
nalog.

10. člen
O izvajanju rednega, izrednega in ponovnega nadzora

odloči minister s pisno odredbo.

11. člen
Odredba o rednem nadzoru se najmanj petnajst dni

pred izvedbo nadzora vroči generalnemu direktorju poli-
cije ter vodji organizacijske enote, v kateri se bo nadzor
opravljal.

12. člen
Izredni in ponovni nadzor se lahko opravita nenapove-

dano.
Delavec ministrstva, ki izvaja izredni ali ponovni nadzor,

neposredno pred začetkom izvajanja nadzora vroči odredbo
ministra vodji organizacijske enote, v kateri bo opravljal nad-
zor. Istočasno o tem obvesti generalnega direktorja policije.

13. člen
O opravljenem nadzoru sestavi delavec ministrstva, ki

je nadzor izvajal, poročilo.
Poročilo o nadzoru, vključno z gradivi, na katerih teme-

ljijo ugotovitve nadzora, pošlje predstojnik urada najkasneje
v petnajstih dneh po opravljenem nadzoru ministru, general-
nemu direktorju policije in vodji organizacijske enote polici-
je, v kateri je bil opravljen nadzor.

14. člen
Predstojnik urada predlaga ministru ukrepe za odpravo

pri nadzoru ugotovljenih nepravilnosti in postopke za ugo-
tavljanje odgovornosti.

Minister generalnemu direktorju policije naloži, da v
določenem roku ali na določen način odpravi pri nadzoru
ugotovljene nepravilnosti. O izvedenih ukrepih za odpravo
nepravilnosti in postopkih za ugotovitev odgovornosti mora
generalni direktor policije pisno seznaniti ministra.
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15. člen
Urad sodeluje z notranjimi organizacijskimi enotami pri

generalni policijski upravi, zadolženimi za razvoj, nadzor in
reševanje pritožb.

Predstojnik urada in generalni direktor policije lahko
zaradi uspešne izvedbe nadzora organizirata različne oblike
medsebojnega sodelovanja pri nadzoru.

V. POOBLASTILA DELAVCEV MINISTRSTVA,
KI OPRAVLJAJO NADZOR NAD IZVAJANJEM

NALOG POLICIJE

16. člen
Delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem

nalog policije, imajo za opravljanje nadzora naslednja poob-
lastila:

– zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje
policija;

– zahtevati vpogled v dokumente, listine, odredbe, za-
pisnike, odločbe in sklepe, ki jih v skladu z svojimi pristoj-
nostmi pridobiva, pripravlja ali izdaja policija in po potrebi
zahtevati njihovo izročitev ali izročitev njihovih kopij;

– opraviti razgovor z delavci policije;
– vstopiti v vsak prostor, ki ga policija uporablja pri

svojem delu;
– zahtevati ateste ter tehnične in druge podatke o teh-

ničnih sredstvih v uporabi policije ter zahtevati dokazila o
usposobljenosti policistov za uporabo tehničnih in drugih
sredstev, ki jih ti uporabljajo pri svojem delu;

– prisostvovati pri izvajanju določenih nalog policije;
– od policije in delavcev policije zahtevati posredova-

nje drugih podatkov in informacij iz njihove pristojnosti, ki so
pomembni za uspešno izvedbo nadzora.

Minister lahko delavcem ministrstva, ki opravljajo nad-
zor nad izvajanjem nalog policije, omeji uporabo pooblastil
na nadzor določenega področja dela policije.

Za izvajanje določenih nalog nadzora dela policije lah-
ko minister zadolži tudi posamezne policiste. O tem minister
pisno obvesti generalnega direktorja policije.

17. člen
Delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem

nalog policije, morajo opraviti poseben preizkus znanj in
usposobljenosti.

Vsebino in način izvajanja preizkusa iz prejšnjega od-
stavka predpiše minister.

18. člen
Delavci ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem

nalog policije, se pri svojem delu izkazujejo s službeno
izkaznico, ki jo izda minister.

19. člen
Delavci policije so dolžni delavcem ministrstva, ki oprav-

ljajo nadzor, omogočiti izvršitev nadzora in jim nuditi potreb-
no pomoč.

Delavec ministrstva, ki v okviru nadzora prisostvuje izva-
janju posameznih nalog policije, ne sme ovirati dela policije.

20. člen
Če obstaja utemeljena nevarnost, da bi izvedba poob-

lastil iz 16. člena tega pravilnika pri nadzoru nad izvajanjem
ukrepov iz 49. člena zakona o policiji in ukrepov iz 150.,
151. in 155. člena zakona o kazenskem postopku onemo-
gočila ali bistveno otežila izvedbo teh ukrepov ali ogrozila
življenje in zdravje njihovih izvajalcev, lahko policija do odlo-

čitve ministra začasno odreče prikaz dokumentacije, pre-
gled prostorov in posredovanje določenih podatkov ali infor-
macij.

Dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo ukrepov iz
prejšnjega odstavka in ima oznako zaupnosti, smejo delavci
ministrstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog polici-
je, pregledovati samo ob prisotnosti odgovorne osebe, ki je
določila stopnjo zaupnosti dokumenta oziroma osebe, ki jo
ona pooblasti.

21. člen
Glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati delavci mini-

strstva, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem nalog policije, ter
glede načina in postopkov uporabe in obravnavanja varova-
nih podatkov, s katerimi se delavci ministrstva seznanijo pri
opravljanju nadzora, se smiselno uporabljajo določbe pravil-
nika o varovanju podatkov policije ter pravilnika o merilih in
postopkih za določanje zaupnosti podatkov policije.

22. člen
V primeru, da delavec ministrstva pri nadzoru nad de-

lom policije ugotovi hude nepravilnosti, ki zahtevajo takojš-
nje ukrepanje, lahko od vodje organizacijske enote, v kateri
opravlja nadzor, zahteva, da ta odredi ustrezne ukrepe za
njihovo takojšnjo odpravo.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora delavec mini-
strstva, ki opravlja nadzor nad delom policije, o tem s pisnim
zaznamkom takoj seznaniti ministra in generalnega direktor-
ja policije.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

23. člen
Do sprejema ustreznega akta o reševanju pritožb zoper

postopke policistov morajo notranje organizacijske enote
ministrstva in policije, ki so pristojne za reševanje pritožb,
urad redno obveščati o prispelih pritožbah in o rešitvah
pritožb.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0001-1-028/1325-99
Ljubljana, dne 14. septembra 1999.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve

3700. Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za
spremstvo

Na podlagi 114. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za notra-
nje zadeve

P R A V I L N I K
o vozilih s prednostjo in vozilih

za spremstvo
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I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta pravilnik določa vozila s prednostjo in vozila za

spremstvo, na katerih je dovoljeno uporabljati posebne svet-
lobne in zvočne znake, vrste svetlobnih in zvočnih znakov, ki
jih je dovoljeno uporabljati na teh vozilih, pogoje in način
uporabe svetlobnih in zvočnih znakov ter pogoje, ki jih mora-
jo izpolnjevati vozniki teh vozil.

2. člen
Pomen posameznih izrazov v tem pravilniku je:
Naprava za dajanje posebnih zvočnih znakov je napra-

va, ki daje zvok spreminjajoče se frekvence in ima možnost
dajanja najmanj dveh različnih zvočnih znakov primerne gla-
snosti, ki zagotavlja dobro slišnost v cestnem prometu ne
glede na gostoto in intenziteto prometa ter druge okoliščine.

Naprave za dajanje posebnih svetlobnih znakov so utri-
pajoče ali vrteče se modre, rdeče in modre ter zelene in
modre luči (v nadaljnjem besedilu: modra, rdeča in modra
ter zelena in modra luč), katerih svetilnost zagotavlja, da so v
cestnem prometu dobro vidne v različnih vremenskih in
drugih razmerah. Naprave za dajanje posebnih svetlobnih
znakov na vozilih za spremstvo so lahko na delu, usmerje-
nem proti zadnjemu delu vozila, zatemnjene, da ne slepijo
voznikov, ki vozijo za vozilom, ki jih daje.

Drugi izrazi imajo enak pomen kot jih določajo predpisi
o varnosti cestnega prometa.

II. VOZILA S PREDNOSTJO

3. člen
Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih zna-

kov, ki označujejo vozila s prednostjo, je dovoljeno namestiti
in uporabljati samo na vozilih policije, vojaške policije, nujne
medicinske pomoči, gasilske službe, preiskovalne službe
sodišča in državnega tožilstva, ter na intervencijskih vozilih
mobilne enote ekološkega laboratorija in civilne zaščite.

Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih s pred-
nostjo je dovoljeno uporabljati samo za izvršitev nujnih na-
log, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja, prepre-
čitev ali odpravo velike materialne škode, preprečitev ali
odpravo onesnaženja okolja, zavarovanje in ogled kraja pro-
metne ali druge nesreče, kaznivega dejanja ali prekrška, kot
tudi za odkritje ali prijetje storilca kaznivega dejanja ali pre-
krška.

Na vozilih s prednostjo je dovoljeno uporabljati poseb-
ne svetlobne znake tudi kot opozorilo na nesrečo, zgostitev
prometa ali drugo nevarnost na cesti.

Na vozilih policije je dovoljeno uporabljati posebne svet-
lobne in zvočne znake tudi za ustavitev vozila, ki vozi pred
njim.

III. VOZILA ZA SPREMSTVO

4. člen
Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih zna-

kov, ki označujejo vozila za spremstvo, je dovoljeno name-
stiti in uporabljati samo na vozilih policije in vojaške policije,
ki opravljajo spremstvo.

Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih za sprem-
stvo je dovoljeno uporabljati samo za izvršitev nujnih nalog
pri spremljanju in zavarovanju oseb, spremljanju in zavarova-
nju posebno pomembnih prevozov ali za spremljanje in za-
varovanje prireditev na cesti, ki jih drugače ni mogoče za-

varovati ali bi bilo drugačno zavarovanje nesorazmerno zah-
tevno ali drago.

IV. VRSTE SVETLOBNIH ZNAKOV, KI JIH DAJEJO VOZILA
S PREDNOSTJO IN VOZILA ZA SPREMSTVO

5. člen
Na dvoslednih vozilih s prednostjo se uporabljata naj-

manj dve modri luči, ki sta nameščeni na najvišji točki vozila
simetrično na njegovo vzdolžno os, tako da sta dobro vidni z
vseh strani. Če zaradi velikosti ali oblike vozila s prednostjo ti
modri luči ne bi bili dobro vidni z vseh strani, morata biti
nameščeni tako, da sta dobro vidni s sprednje strani vozila,
na zadnjem delu vozila pa mora biti nameščena še najmanj
ena modra luč. Dodatno sta lahko na sprednji strani vozila
nameščeni tudi dve naprej usmerjeni modri luči.

Na policijskih vozilih brez policijskih oznak ki uporablja-
jo samo eno modro luč, mora biti le-ta nameščena na levi
strani sprednjega dela strehe in mora biti dobro vidna z vseh
strani. Namesto na strehi, je lahko v takem vozilu namešče-
na naprej usmerjena modra luč v notranjosti vozila, nepo-
sredno za vetrobranskim steklom, in nazaj usmerjena modra
luč na zadnji strani vozila.

Pri opravljanju nadzora cestnega prometa s policijskim
vozilom brez policijskih oznak, s katerim policist v skladu z
določbami zakona o varnosti cestnega prometa s posebno
napravo ugotavlja hitrost pred seboj vozečega vozila, se
sme uporabljati samo nazaj usmerjena modra luč na zadnji
strani vozila.

Na vozilu s prednostjo lahko podnevi enakomerno utri-
pata tudi bela žarometa na sprednji strani vozila.

6. člen
Na dvoslednih vozilih za spremstvo se uporabljajo na-

slednji posebni svetlobni znaki:
– na vozilu, ki vozi na čelu kolone, se uporabljata rdeča

in modra luč, ki sta nameščeni na najvišji točki vozila, sime-
trično na njegovo vzdolžno os, tako da sta dobro vidni z vseh
strani. Rdeča luč je na levi, modra pa na desni strani vozila.
Rdeča in modra luč, usmerjeni naprej, sta lahko dodatno
nameščeni tudi na sprednji strani vozila. Na enak način se
lahko uporabljata rdeča in modra luč tudi na vozilih, ki vozijo
v koloni,

– na vozilu, ki vozi na začelju kolone (zaključno vozilo),
se uporabljata zelena in modra luč, ki sta nameščeni na
najvišji točki vozila, simetrično na njegovo vzdolžno os. Ze-
lena luč je na levi, modra pa na desni strani vozila.

Na vozilu za spremstvo lahko podnevi enakomerno
utripata tudi bela žarometa na sprednji strani vozila.

7. člen
Motorno kolo, ki se uporablja kot vozilo s prednostjo ali

vozilo za spremstvo, mora imeti dve utripajoči luči na spred-
nji strani, nameščeni simetrično na vzdolžno os vozila, ki sta
usmerjeni naprej, in eno utripajočo luč na zadnjem delu
vozila, ki je vidna z vseh strani.

Na motornem kolesu iz prejšnjega odstavka, ki se upo-
rablja kot vozilo s prednostjo, so vse tri luči modre.

Na motornem kolesu, ki se uporablja kot vozilo za
spremstvo, in vozi na čelu kolone ali v koloni vozil, sta na
sprednji strani na levi rdeča in na desni modra luč, luč na
zadnjem delu vozila pa je rdeča. Na motornem kolesu, ki
vozi na začelju kolone (zaključno vozilo), pa sta luči na
sprednji strani modri, luč na zadnjem delu vozila pa je
zelena.
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8. člen
Vozila s prednostjo, razen policijskih vozil in vozil vo-

jaške policije, morajo imeti na bočnih straneh oznako z
imenom oziroma nazivom lastnika oziroma uporabnika.

V. POGOJI ZA VOŽNJO VOZIL S PREDNOSTJO IN VOZIL
ZA SPREMSTVO

9. člen
Vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo sme voziti le

voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo tiste
kategorije motornih vozil, v katero spada vozilo, ki ga vozi, in
dovoljenje za vožnjo vozil s prednostjo in vozil za spremstvo.

Dovoljenje za vožnjo vozil s prednostjo in vozil za sprem-
stvo se izda osebi, ki ima najmanj dve leti veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil ustrezne kategorije, ko
opravi preizkus znanja, ki obsega preizkus teoretičnega zna-
nja in preizkus iz vožnje, če v zadnjih petih letih ni bila
pravnomočno kaznovana za kaznivo dejanje zoper varnost
javnega cestnega prometa ali če zoper njo ne teče posto-
pek za tako kaznivo dejanje. Preizkus opravi pred komisijo,
ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.

Preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka ni potrebno
opraviti osebi, ki na dan, ko se začnejo uporabljati določbe
tega člena, najmanj deset let neprekinjeno poklicno vozi
vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, če v tem
času ni bila pravnomočno kaznovana za kaznivo dejanje
zoper varnost javnega cestnega prometa ali zoper njo ne
teče postopek za tako kaznivo dejanje in če nima v evidenci
nobene kazenske točke v cestnem prometu.

Osebi iz prejšnjega odstavka se na njeno zahtevo izda
dovoljenje za vožnjo vozil s prednostjo in vozil za spremstvo.
Zahtevi mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka.

Dovoljenja za vožnjo vozil s prednostjo in vozil za sprem-
stvo ne more dobiti oseba, ki ima v evidenci sedem ali več
kazenskih točk v cestnem prometu.

Dovoljenje za vožnjo vozil s prednostjo in vozil za sprem-
stvo izda Ministrstvo za notranje zadeve. Minister, pristojen
za notranje zadeve, predpiše program in način opravljanja
preizkusa znanja iz drugega odstavka tega člena, višino
stroškov, obrazec dovoljenja za vožnjo vozil s prednostjo in
vozil za spremstvo, način izdaje dovoljenja in način vodenja
evidence izdanih dovoljenj za vožnjo vozil s prednostjo in
vozil za spremstvo.

10. člen
Dovoljenje iz prejšnjega člena preneha veljati z dnem

pravnomočnosti odločbe sodnika za prekrške ali sodbe so-
dišča, s katero je imetniku izrečena sankcija prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja ali varnostni ukrep odvze-
ma vozniškega dovoljenja.

Neveljavno dovoljenje mora imetnik vrniti organu, ki ga
je izdal.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
Določba 9. člena tega pravilnika se začne uporabljati

tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0212-226-498/99
Ljubljana, dne 15. septembra 1999.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve

3701. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok

Na podlagi četrtega odstavka 80. člena zakona o var-
nosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja
minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila

in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati

vozila, s katerimi se v cestnem prometu vozijo skupine otrok,
in vozniki, ki vozijo ta vozila.

2. člen
Skupina otrok iz prejšnjega člena je organizirana skupi-

na treh ali več otrok, ki predstavlja večino potnikov v vozilu.
Skupina treh ali več otrok, sestavljena v zasebnem

krogu (družina, sorodniki, prijatelji, znanci), se ne šteje za
organizirano skupino iz prejšnjega odstavka.

II. VOZILO

3. člen
Vozilo, s katerim se v javnem prevozu ali prevozu za

lastne potrebe vozi skupina otrok, ne sme biti starejše od 8
let. Opremljeno mora biti z napravo, ki ob zaviranju prepreči
blokiranje koles, servo ojačeno napravo za upravljanje in
tahografom.

Avtobus, s katerim se opravlja prevoz skupine otrok,
mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– sedeži morajo imeti naslonjala za roke,
– naslonjala sedežev morajo biti oblazinjena,
– varnostni pasovi morajo biti nameščeni na sprednjih

sedežih, na sedežih v prvi in zadnji vrsti ter na vseh ostalih
sedežih, pred katerimi ni sedeža z oblazinjenim naslonja-
lom. Razen na sprednjih sedežih morajo biti varnostni paso-
vi na vseh sedežih izvedeni oziroma prirejeni tako, da jih je
mogoče prilagoditi velikosti otroka.

Vozilo, s katerim se v javnem prevozu ali prevozu za
lastne potrebe vozi skupina otrok, mora biti označeno z
znakom iz 5. člena tega pravilnika.

4. člen
Določbe 3., 8. in 9. člena tega pravilnika se ne upo-

rabljajo za avtobuse, ki vozijo v rednem mestnem, primest-
nem ali linijskem prometu.
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III. ZNAK ZA OZNAČITEV VOZILA

5. člen
Znak za označitev vozila, s katerim se vozi skupina

otrok, je kvadratne oblike, velikosti 400 mm × 400 mm,
oranžne barve s 35 mm širokim črnim robom in vrisanim
simbolom dveh otrok v črni barvi. Znak je prevlečen z odsev-
no snovjo.

Grafična podoba znaka je sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Znak mora biti nameščen na levi polovici sprednje in

zadnje strani vozila tako, da je dobro viden in da ga je
mogoče zlahka odstraniti z vozila.

Spodnji rob znaka sme biti oddaljen od površine vo-
zišča največ 90 cm.

7. člen
Znak sme biti nameščen na vozilu samo takrat, ko se v

vozilu vozi skupina otrok.

IV. VOZNIK, KI VOZI SKUPINO OTROK

8. člen
Voznik, ki vozi skupino otrok, mora imeti veljavno voz-

niško dovoljenje za vožnjo motornih vozil ustrezne kategorije
najmanj tri leta in mora izpolnjevati splošne pogoje, določe-
ne v predpisih o varnosti cestnega prometa in o prevozih v
cestnem prometu. Z avtobusom, ki ima več kot 16 sedežev,
sme voziti otroke samo voznik, ki najmanj tri leta neprekinje-
no poklicno vozi avtobus.

Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik sumi,
da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ni zmožen
varne vožnje, lahko zahteva, da se pred začetkom ali nada-
ljevanjem vožnje preveri voznikovo psihofizično stanje.

Voznikovo psihofizično stanje se preveri v skladu z
določbami zakona o varnosti cestnega prometa.

Če je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ni
zmožen varne vožnje, je prevoznik dolžan zagotoviti drugega
voznika.

9. člen
Voznik, ki vozi skupino otrok, mora imeti najkasneje po

štirih urah vožnje najmanj 30 minut neprekinjenega počitka,
v enem delovnem dnevu pa ne sme voziti več kot 8 ur. Pred
začetkom delovnega dne mora imeti najmanj 12 ur dnevne-
ga počitka.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Določba prvega in drugega odstavka 3. člena se prič-

ne uporabljati eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0212-226-499/99
Ljubljana, dne 15. septembra 1999.

Borut Šuklje l. r.
Minister

za notranje zadeve
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3702. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost

Na podlagi prvega odstavka 12. člena zakona o
gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99) izdaja minister
za malo gospodarstvo in turizem

P R A V I L N I K
o merilih za določitev obratovalnega časa

gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev obratovalnega

časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija).

2. člen
Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata sa-

mostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in z upošte-
vanjem določb tega pravilnika.

Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki
samostojno opravljajo gostinsko dejavnost (npr. hotelska
restavracija), gostinec prijavi obratovalni čas tudi za vsako
tako enoto.

3. člen
Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni

čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in se-

stavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter
kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,

– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
med 6. in 1. uro naslednjega dne,

– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice
med 6. in 23. uro,

– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro
oziroma glede na naročila,

– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih
(trgovskoposlovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.) v skla-
du z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.

Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko
dejavnost izven časa, določenega v prejšnjem odstavku, se
šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.

4. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena

smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače
(restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice
in bari), ki so v stanovanjskih objektih ali objektih v stano-
vanjskih naseljih, ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih
naseljih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste
enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost
opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske
terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za podalj-
šani obratovalni čas.

Gostinec oziroma kmet lahko v primerih iz drugega
odstavka prejšnjega člena in iz prejšnjega odstavka tega
člena obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to
pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa lo-
kalne skupnosti, ki o tem odloča na podlagi sprejetih meril.
Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej določeno časovno

obdobje ali na predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga
ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče.

Za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti mora pri
izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka upoštevati potrebe
gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat oziro-
ma kmetija.

5. člen
Gostinski obrati ob avtocestah in na območju medna-

rodnih mejnih prehodov morajo obratovati vse dni v letu
najmanj med 6. in 22. uro.

Na mestnih avtobusnih in železniških postajah ter med-
narodnih letališčih mora ob prihodih in odhodih medkrajev-
nih avtobusov in vlakov ter potniških letal obratovati vsaj en
gostinski obrat. Ne glede na to določbo tem obratom ni
treba obratovati med 23. in 5. uro naslednjega dne.

Gostinski obrati iz prvega in drugega odstavka tega
člena za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ne
potrebujejo soglasja iz drugega odstavka prejšnjega člena.

6. člen
Gostinci, katerih gostinski obrati so ob avtocestah, na

območju mednarodnih mejnih prehodov in na mestnih av-
tobusnih in železniških postajah, ne smejo v glavni turistič-
ni sezoni oziroma v obdobju, ko je turistični promet največ-
ji, zapreti gostinskega obrata zaradi letnih dopustov zapo-
slenih.

7. člen
Gostinski obrat mora obratovati najmanj pet dni v

tednu.
Za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti lahko

gostincu na njegov predlog v utemeljenih primerih (majhen
promet, posebna ponudba in podobno) odobri, da v določe-
nem obdobju leta sploh ne obratuje (sezonsko poslovanje)
oziroma obratuje manj kot pet dni v tednu ali da vse leto
obratuje le določene dneve v tednu (na izletniških točkah, v
višinskih ali odročnih krajih in v vseh drugih utemeljenih
primerih).

8. člen
Gostinec mora obratovati vsaj osem ur dnevno. Obra-

tovalni čas je lahko deljen na največ dva dela, od katerih
mora vsak trajati vsaj tri ure (v gostinskih obratih s penzion-
sko ponudbo je obratovalni čas izjemoma lahko deljen na tri
dele).

Za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti lahko
gostincu na njegov predlog v utemeljenih primerih odobri,
da dnevno obratuje manj kot osem ur.

Kmet določi obdobje obratovanja v koledarskem letu,
tedensko število obratovalnih dni in dnevno število ur obra-
tovanja na kmetiji upoštevaje razmere in možnosti, poveza-
ne z opravljanjem osnovne (kmetijske) dejavnosti.

9. člen
Obratovalni čas se začne, ko gostje lahko vstopijo v

gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v
gostinski obrat ni mogoče zapreti, pa ko gostinec začne za
goste opravljati gostinske storitve.

Obratovalni čas se konča, ko gostje ne morejo več
vstopati v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa
dostopa v gostinski obrat ni mogoče fizično zapreti, ko
gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.

10. člen
Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostin-

skem obratu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah,
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če gostinski obrat streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in
napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziro-
ma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z
zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne).

V gostinskih obratih je lahko ob razporedu obratovalne-
ga časa objavljena tudi ura, do katere gostinec sprejema
naročila za jedi. Tako določeni čas ne sme biti daljši od
30 minut pred koncem obratovalnega časa.

11. člen
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj

gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu
lokalne skupnosti 15 dni pred:

– začetkom novega koledarskega leta za naslednje ko-
ledarsko leto,

– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka

gostincu, ki prijavi obratovalni čas v skladu s prvim odstav-
kom 3. člena tega pravilnika oziroma ne zaproša za podalj-
šani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako kole-
darsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega ča-
sa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki se
nanašajo na podatke iz 1. točke 12. člena tega pravilnika.

Za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti lahko
izjemoma tudi gostincu, ki zaproša za podaljšani obratovalni
čas, skladno s sprejetimi merili, ki morajo vsebovati tudi
določbo o možnem preklicu take odločitve, izda soglasje k
prijavljenemu obratovalnemu času za obdobje, daljše od
enega koledarskega leta.

12. člen
Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obra-

ta oziroma kmetije zajema:
1. Osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kme-

tiji, ki prijavlja obratovalni čas:
– vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma

kmetije,
– identifikacijsko (matično) številko gostinskega obrata,
– naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostin-

skega obrata.
2. Prijavo razporeda obratovalnega časa po dnevih v

tednu:
– prijavo rednega obratovalnega časa,
– vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljša-

nem obratovalnem času,
– obdobje, v katerem gostinski obrat oziroma kmetija

ne bo obratovala zaradi dopustov ali preureditvenih del.
3. Redni obratovalni čas, ki ga potrdi za gostinstvo

pristojni organ lokalne skupnosti, oziroma soglasje k podalj-
šanemu obratovalnemu času, ki ga izda ta organ.

4. Dodatne podatke o gostinskem obratu oziroma kme-
tiji, ki prijavlja obratovalni čas:

– podrobnejšo določitev vrste gostinskega obrata,
– število gostinskih sedežev,
– število oseb, ki delajo v gostinskem obratu oziroma

na kmetiji.
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obraz-

cu, ki ga izpolni v treh izvodih. Obrazec je objavljen skupaj s
tem pravilnikom in je njegov sestavni del.

Gostinec oziroma kmet mora ob prvi prijavi priložiti
fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
gostinske dejavnosti oziroma prijavni list.

13. člen
Če za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti ugo-

tovi, da:

– je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe tega pravilnika,
– je obratovalni čas določen skladno z merili iz 3. čle-

na tega pravilnika oziroma če
– soglaša z morebitnim predlaganim podaljšanim obra-

tovalnim časom,
tako določeni razpored obratovalnega časa potrdi, na-

to pa en izvod potrjenega obrazca s prijavo razporeda obra-
tovalnega časa zadrži za svojo evidenco, po en izvod pa
najkasneje v 15 dneh vrne gostincu oziroma pošlje Statistič-
nemu uradu Republike Slovenije.

Če za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti ugo-
tovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogo-
jev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavlje-
ni obratovalni čas.

V primeru iz prejšnjega odstavka za gostinstvo pristojni
organ lokalne skupnosti gostincu v obrazložitvi odločbe tudi
predlaga ustrezno spremembo obratovalnega časa.

14. člen
Za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti lahko z

odločbo zavrne prijavljeni razpored obratovalnega časa, tudi
če je na določenem območju zaradi zagotavljanja ustrezne
ravni gostinske ponudbe treba uskladiti dan v tednu, ko je
gostinski obrat zaprt, ali čas, ko je gostinski obrat zaprt
zaradi letnih dopustov zaposlenih.

V primerih iz prejšnjega odstavka za gostinstvo pristojni
organ lokalne skupnosti po predhodni uskladitvi prijavljene-
ga razporeda obratovalnega časa v obrazložitvi odločbe go-
stincu predlaga ustrezno spremembo.

15. člen
Gostinec mora začasno zaprtje gostinskega obrata za-

radi dogodkov, na katere ne more vplivati, oziroma zaradi
višje sile (smrt v družini, bolezen, nujna odsotnost in podob-
no) ali predvidenega prenehanja opravljanja dejavnosti prija-
viti za gostinstvo pristojnemu organu lokalne skupnosti takoj
po njihovem nastanku oziroma najkasneje v petih dneh.

16. člen
Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na

vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat.
Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o

začasnem zaprtju gostinskega obrata (ob načrtovanem za-
prtju najmanj sedem dni pred tem).

Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec
hraniti v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcij-
skemu organu.

17. člen
Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojne-

ga organa lokalne skupnosti obratuje dlje, kot traja obrato-
valni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter
ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih
priložnostih pa le po odločitvi občinskega organa, pristojne-
ga za gostinstvo.

18. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pri-

stojni tržni inšpekcijski organ in policisti.

19. člen
Določbe 2., 9., 10., 11., 13., 15., 16. in 17. člena

tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za kmetije.
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20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov

(Uradni list RS, št. 15/95 in 22/98).

21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister
za malo gospodarstvo in turizem

Janko Razgoršek l. r.

4.
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3703. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA DOLENJSKE, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

SKLAD DELA DOLENJSKE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA DOLENJSKE, ustanova za izvaja-
nje aktivne politike zaposlovanja, sedež Kočevje, Roška
cesta 64, s katerim je ustanovitelj:

– RECINKO d.o.o., podjetje za zaposlovanje in rehabi-
litacijo invalidov, Roška cesta 64, Kočevje

ustanovil Sklad dela SKLAD DELA DOLENJSKE, usta-
nova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je
notarka mag. Nina Češarek, Kočevje, Trg zbora odposlan-
cev 66, dne 26. 5. 1999 izdala notarski zapis, opr. št. SV
353/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA DOLENJSKE, ustanova za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja je Branko Merhar, rojen 4. 6. 1955, stanujoč
Gorenje 52.

Št. 113-02-012/99-002
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

3704. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA LJUBLJANA, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

SKLAD DELA LJUBLJANA, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA LJUBLJANA, ustanova za izvaja-
nje aktivne politike zaposlovanja, sedež Ljubljana, Litostroj-
ska 40, s katerim je ustanovitelj:

– DINETA storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana, Lito-
strojska 40

ustanovil Sklad dela SKLAD DELA LJUBLJANA, usta-
nova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je
notarka Nada Kumar, Ljubljana, Slovenska 56, dne 24. 5.
1999 izdala notarski zapis, opr. št. SV 1165/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA LJUBLJANA, ustanova za izvajanje aktivne politike
zaposlovanja je Karl Destovnik, rojen 17. 11. 1949, stanu-
joč Bratovševa ploščad 38, Ljubljana.

Št. 113-02-013/99-003
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.
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3705. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA SVILA, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA SVILA, ustanova za izvajanje

aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA SVILA, ustanova za izvajanje aktiv-
ne politike zaposlovanja, sedež Maribor, Ob Dravi 6, s kate-
rim je ustanovitelj:

– SVILA d.d., Ob Dravi 6, Maribor
ustanovil Sklad dela SKLAD DELA SVILA, ustanova za

izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notarka
Breda Horvat, Vetrinjska 11, Maribor, dne 14. 5. 1999
izdala notarski zapis, opr. št. SV 489/99-1.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA SVILA, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlo-
vanja je Nadica Omerzu.

Št. 113-02-007/99-005
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

3706. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA RIBNICA, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

SKLAD DELA RIBNICA, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA RIBNICA, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja, sedež Ribnica, Merharjeva 3,
s katerim je ustanovitelj:

– INLES – IP, družba za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, d.o.o., s sedežem v Prigorici 98, Dolenja vas

ustanovil Sklad dela SKLAD DELA RIBNICA, ustanova
za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notarka
mag. Nina Češarek iz Kočevja, Trg zbora odposlancev, dne
17. 5. 1999 izdala notarski zapis, opr. št. SV 306/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA RIBNICA, ustanova za izvajanje aktivne politike zapo-
slovanja je Mirko Ferlin.

Št. 113-02-006/99-002
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

3707. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA ZA GORENJSKO, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

SKLAD DELA ZA GORENJSKO, ustanova
za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA ZA GORENJSKO, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja, sedež Kranj, Ljub-
ljanska c. 24a, s katerim je ustanovitelj:

– BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Ljub-
ljanska c. 24a

ustanovil Sklad dela SKLAD DELA ZA GORENJSKO,
ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer
je notarka Nada Kumar, Ljubljana, Slovenska 56, dne 28. 5.
1999 izdala notarski zapis, opr. št. SV 1398/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA ZA GORENJSKO, ustanova za izvajanje aktivne politi-
ke zaposlovanja je mag. Cvetka Peršak.

Št. 113-02-010/99-004
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

3708. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA KOROŠKE, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

SKLAD DELA KOROŠKE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA KOROŠKE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja, sedež Ravne na Koroškem, s
katerim je ustanovitelj:
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– Železarne Ravne – Logistični center d.o.o., Ravne
na Koroškem

ustanovil Sklad dela SKLAD DELA KOROŠKE, ustano-
va za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je
notar Janez Mlakar, Glavni trg 39, Slovenj Gradec, dne
26. 5. 1999 izdal notarski zapis, opr. št. SV 183/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA KOROŠKE, ustanova za izvajanje aktivne politike za-
poslovanja je Alenka Stres, rojena 1. 9. 1953, stanujoča
Čečovje 40, Ravne na Koroškem.

Št. 113-02-011/99-003
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

3709. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja, sedež Krško, Bohoričeva 9, s
katerim je ustanovitelj:

– ZSSS območna organizacija Posavja, CKŽ 30,
Krško

ustanovil Sklad dela SKLAD DELA POSAVJE, ustanova
za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notar
Boris Pavlin iz Krškega, CKŽ 9, dne 10. 6. 1999 izdal
notarski zapis, opr. št. SV 240/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zapo-
slovanja je Aleš Germovšek.

Št. 113-02-016/99-003
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

3710. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela SKLAD DELA ZASAVJE, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

SKLAD DELA ZASAVJE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela SKLAD DELA ZASAVJE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja, sedež Trbovlje, Gabrsko 12, s
katerim je ustanovitelj:

– REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ d.o.o., Cesta
zmage 35, Zagorje ob Savi

ustanovil Sklad dela SKLAD DELA ZASAVJE, ustanova
za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je notarka
Marjana Kolenc Rus iz Trbovelj, Rudarska c. 8, dne 3. 6.
1999 izdala notarski zapis, opr. št. SV 401/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela SKLAD
DELA ZASAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zapo-
slovanja je Franci Čeč.

Št. 113-02-015/99-002
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.

3711. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada
dela ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA, ustanova za
izvajanje aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

O D L O Č B O
o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela

ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Sklada dela ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA, ustanova za izvaja-
nje aktivne politike zaposlovanja, sedež Ljubljana, Potrčeva
20, s katerim je ustanovitelj:

– SLOVENSKE ŽELEZNICE – Železniško invalidsko
podjetje d.o.o., Ljubljana, Kolodvorska ulica 11

ustanovil Sklad dela ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA, usta-
nova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, o čemer je
notarka Nada Kumar, Ljubljana, Trdinova 7, dne 2. 3. 1999
izdala notarski zapis, opr. št. SV 398/99.

Oseba pooblaščena za zastopanje Sklada dela
ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA, ustanova za izvajanje aktivne
politike zaposlovanja je Jožef Koleša rojen 13. 3. 1944,
stanujoč Popovičeva ul. 7, Ljubljana.

Št. 113-02-004/99-005
Ljubljana, dne 12. julija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne

zadeve
mag. Anton Rop l. r.
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BANKA SLOVENIJE

3712. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za
storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotni

tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila
za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

1
V tarifni številki 12. sklepa o enotni tarifi, po kateri se

zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Sloven-
ije (Uradni list RS, št. 23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94,
5/94, 73/94, 27/98 in 76/98) (v nadaljevanju: sklep), se
doda nova alinea, ki glasi:

“e) zamenjava obarvanih bankovcev,
brez predložitve dokumenta organov
za notranje zadeve v višini 15 SIT/kos“

2
Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 25.00-0586/99
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

3713. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
določitvi enotne tarife, po kateri depotna banka
zaračunava pristojbino za polog ali dvig
bankovcev iz depoja

Na podlagi 80. člena in drugega odstavka 20. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi

enotne tarife, po kateri depotna banka
zaračunava pristojbino za polog ali dvig

bankovcev iz depoja

1
V 1. točki sklepa o določitvi enotne tarife, po kateri

depotna banka zaračunava pristojbino za polog ali dvig
bankovcev iz depoja (Uradni list RS, št. 10/99) (v
nadaljevanju: sklep), se besede: “v višini 2‰“ nadomesti z
besedami: “v višini do 1‰“, besede: “manjša kot 100.000
SIT in ne večja kot 300.000 SIT“ pa z besedami: “manjša
kot 30.000 SIT in ne večja kot 150.000 SIT“.

2
Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 25.00-0605/99
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

3714. Navodilo o zamenjavi obarvanih bankovcev

Na podlagi 75. in 80. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Svet Banke Slovenije

N A V O D I L O
o zamenjavi obarvanih bankovcev

1. člen
Bankovce, ki so bili označeni z varnostno barvo zaradi

sprožitve elektronskega kemičnega alarmnega sistema, je
mogoče zamenjati v Banki Slovenije za dobre bankovce.

Zamenjati je mogoče samo bankovce, za katere je
nedvoumno možno ugotoviti apoen in jih identificirati kot
originalne.

2. člen
Po tem navodilu je potrebno bankovce predložiti Banki

Slovenije v zapečatenem zavoju.

3. člen
Prinosnik mora Banki Slovenije predložiti:
– osebno izkaznico,
– pooblastilo lastnika bankovcev,
– dopis lastnika bankovcev,
– specifikacijo bankovcev (količina in vrednost),
– zapisnik o ogledu kraja kaznivega dejanja.
Kolikor prinosnik ne predloži prvih treh navedenih do-

kumentov iz prvega odstavka tega člena, je Banka Slovenije
dolžna takoj o tem obvestiti upravni organ za notranje za-
deve, prinosnika pa po možnosti zadržati do prihoda policis-
tov.

4. člen
Ob prevzemu bankovcev izda Banka Slovenije prinos-

niku potrdilo o prejemu zapečatenega zavoja z deklarirano
vsebino.

5. člen
Strokovna komisija Banke Slovenije za obdelavo poško-

dovanih bankovcev preveri dejansko količino in apoensko
strukturo prejetih bankovcev.

6. člen
Kolikor Banka Slovenije iz priložene dokumentacije

ugotovi, da so bili bankovci obarvani ob poskusu kaznivega
dejanja, zamenja bankovce za dobre brez odškodnine.
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Za bankovce, ki so bili obarvani zaradi nepravilne upo-
rabe elektronskega kemičnega alarmnega sistema, Banka
Slovenije zaračuna odškodnino kot je določeno v veljavnem
sklepu o tarifi.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 25.00-0585/99
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

3715. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da
kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od
oseb, ki so si za opravljanje teh poslov
predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije
in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih
poslih

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena in četrtega
odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni
list RS, št. 23/99), drugega odstavka 2. točke sklepa o
obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma
prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh
poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o
obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list
RS, št. 50/99) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi navodila za izvajanje sklepa
o obveznosti rezidentov in nerezidentov,

da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo
od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov

predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije
in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih

poslih

1
V 2. in 3. točki navodila za izvajanje sklepa o obvezno-

sti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodaja-
jo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov
predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obvez-
nosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št.
50/99) se beseda »deviz« zamenja z besedami »tujih plačil-
nih sredstev«.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 14. septembra 1999.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

3716. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu,
pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z
nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji
gotovini

Na podlagi prvega odstavka 40. člena zakona o deviz-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 v nadaljevanju:
zakon) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o pogojih in načinu,

pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju
z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti

v tuji gotovini

1
V sklepu o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezi-

denti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v
tuji gotovini (Uradni list RS, št. 50/99) se besedilo v četrtem
odstavku 1. točke »od ali nerezidenta« pravilno glasi »od
nerezidenta ali«.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 14. septembra 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

3717. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do
nakupa deviz

Na podlagi prvega odstavka 6. točke v zvezi s 3. točko
sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99) in na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o določitvi premije za nakup pravice

do nakupa deviz

1
Premija za nakup pravice do nakupa deviz iz 3. točke

sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99) v četrtem četrtletju 1999 znaša 0,7% višine kuplje-
nih pravic.

2
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 1999.

Ljubljana, dne 14. septembra 1999.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.
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SODNI SVET

3718. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice

Sodni svet Republike Slovenije je na 5. seji dne 9. 9.
1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice

Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem
sodišču v Kranju se z 9. 9. 1999 imenuje: Majda Urh.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

3719. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95 in 38/99) in tretjega odstavka 24. člena
zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98) je Sodni svet Republike Slovenije na 5. seji dne
9. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika

višjega sodišča

Na položaj svetnika višjega sodišča se z dnem 1. 9.
1999 imenuje: Aljoša Rupel, višji sodnik na Višjem sodišču
v Ljubljani.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3720. Sklep o vrednosti točke zdravniške tarife

Na podlagi 6. člena pravilnika o zdravniški tarifi (Uradni
list RS, št. 54/95, 55/96, 57/98) je izvršilni odbor Zdrav-
niške Zbornice Slovenije na redni 24. seji dne 2. 9. 1999
sprejel

S K L E P
o vrednosti točke zdravniške tarife

I
Vrednost točke zdravniške tarife iz 6. člena pravilnika o

zdravniški tarifi se spremeni tako, da znaša 100 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporabljati pa

se začne osmi dan od objave v Uradnem listu RS.

Ljubljana, dne 15. septembra 1999.

Predsednik
Zdravniške Zbornice Slovenije

asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.

3721. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje
obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 28/98 in 6/99), 276. člena
pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS,
št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96 in 47/97) ter drugega
odstavka 75. člena statuta zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Upravni odbor Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zavod) na 26. seji dne 29. 7. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o obrazcih in listinah za uresničevanje
obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazci in listine, ki se

uporabljajo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

2. člen
(1) Obrazci iz prejšnjega člena so:
1. PRIJAVA v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno

zavarovanje (Obr. M-1)
2. ODJAVA iz pokojninskega in invalidskega ter

zdravstvenega zavarovanja (Obr. M-2)
3. SPREMEMBA podatkov med pokojninskim in inva-

lidskim ter zdravstvenim zavarovanjem (Obr. M-3)
4. SPREMEMBA podatkov o zaposlenih osebah pri

poslovnem subjektu (Obr. M-3A)
5. PRIJAVA podatkov zazdravstveno zavarovanje dru-

žinskih članov (Obr. M-DČ)
6. PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU (Obr. ER-8)
7. PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe

pri delu in poklicne bolezni (Obr. M1-2/B).
(2) Listine iz prejšnjega člena so:
1. KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA (Obr.

KZZ)
2. IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA (Obr. IOZ)
3. RECEPT (Obr. Rp)
4. NAPOTNICA (Obr. NAP)
5. POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD

DELA (Obr. BOL)
6. NAROČILNICA ZA TEHNIČNI PRIPOMOČEK (Obr.

NAR-1)
7. NAROČILNICA ZA PRIPOMOČEK ZA VID (Obr.

NAR-2)
8. POTRDILO O UPRAVIČENOSTI DO POTNIH

STROŠKOV-SPREMSTVA (Obr. PS)
9. NALOG ZA PREVOZ (Obr. NLG)
10. PREDLOG ZOBNOPROTETIČNE REHABILI-

TACIJE (Obr. ZB)
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11. REVERZ (Obr. REV)
12. PREDLOG ZDRAVNIŠKI KOMISIJI (Obr. ZK)
13. DELOVNI NALOG (Obr. DN)
(3) Obrazec iz 7. točke prvega odstavka tega člena ter

listine od 2. do 13. točke drugega odstavka tega člena so
objavljeni v tem pravilniku in so njegov sestavni del.

(4) Vsebino in način uporabe listine iz 1. točke drugega
odstavka tega člena določi zavod s posebnim aktom.

(5) Obrazci od 1. do vključno 6. točke prvega odstavka
tega člena so na podlagi zakona objavljeni v posebnem
pravilniku.

3. člen
(1) Obrazec iz 7. točke prvega odstavka 2. člena ter

listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika so javne
listine.

(2) Obrazec in listine iz prejšnjega odstavka obvezno
vsebujejo podatek o založniku in izdajatelju, oznako obrazca
oziroma listine ter opombo “Ponatis prepovedan“.

4. člen
(1) Navodilo za izpolnjevanje obrazca iz 7. točke prve-

ga odstavka ter listin od 2. do 13. točke, razen listin iz 3. in
5. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, izda
zavod.

(2) Navodilo za izpolnjevanje listin iz 3. in 5. točke
drugega odstavka 2. člena tega pravilnika izda zavod v so-
delovanju z Ministrstvom za zdravstvo.

(3) Navodilo za izpolnjevanje obrazcev od 1. do vkjuč-
no 6. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika izdajo
nosilci, določeni z zakonom in pravilnikom iz petega odstav-
ka 2. člena tega pravilnika.

5. člen
(1) Pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti, ki so predmet

obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz dru-
gega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo le javni
zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delav-
ci, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno
pogodbo z zavodom.

(2) Listine iz prejšnjega odstavka pri izvajanju
zdravstvenih storitev zavarovanim osebam ne smejo upo-
rabljati zasebni zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki za
to z zavodom nimajo sklenjene pogodbe in tudi ne zdravni-
ki in drugi zdravstveni delavci v javnih zavodih, ki zavarova-
nim osebam nudijo zdravstvene storitve v okviru samoplač-
niške ambulante.

(3) Škodo, ki jo povzroči zavodu zdravstveni zavod,
zasebni zdravnik in drug zasebni zdravstveni delavec z upo-
rabo listine v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega
člena, mu je ta dolžan povrniti v skladu z določili zakona o
obligacijskih razmerjih. Če pri izvajanju zdravstvene dejavno-
sti listino uporabi izvajalec, to istočasno predstavlja kršitev
pogodbe, zaradi katere lahko zavod v skladu s pravili obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja pogodbo z njim razdre.

6. člen
(1) Zavod je založnik in izdajatelj obrazca iz 7. točke

prvega odstavka 2. člena ter listin iz drugega odstavka

2. člena tega pravilnika. Zavod sam poskrbi za njihovo raz-
deljevanje, razen če za to delo ne pooblasti drugo pravno
osebo.

(2) Zavod uporabnikom zagotavlja obrazce in listine po
proizvodni ceni.

7. člen
Posamezni obrazci in listine iz 2. člena tega pravilnika

se uporabljajo:
1. obrazec iz 7. točke prvega odstavka od 1. 7. 1999

dalje,
2. listina iz 1. točke drugega odstavka 2. člena tega

pravilnika se začne uporabljati z dnem, ki ga v skladu s
posebnim pravilnikom določi zavod,

3. listini iz 8. in 10. točke drugega odstavka od 1. 1.
1998 dalje,

4. listina iz 2. točke drugega odstavka od 1. 4. 1999
dalje,

5. listina iz 3. točke drugega odstavka od 1. 10. 1999
dalje,

8. člen
(1) Pravice, ki so jih v skladu s pravili obveznega

zdravstvenega zavarovanja zdravniki priznali oziroma predpi-
sali do datuma uveljavitve posamezne listine iz 1., 2. in
3. točke prvega odstavka 7. člena tega pravilnika na obsto-
ječih veljavnih listinah, lahko zavarovane osebe te uveljavlja-
jo še najdalj 30 koledarskih dni od datuma uveljavitve nove
listine.

(2) Prijave v zavarovanje, vložene na obrazcu iz
1. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika do 30. 6.
1999, ostanejo v veljavi še naprej brez omejitve veljavnosti
novega obrazca iz 1. točke prvega odstavka 7. člena tega
pravilnika.

(3) Izbire osebnega zdravnika, izpisane na listini iz
2. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika do 30. 3.
1999, ostanejo v veljavi še naprej brez omejitve veljavnosti
na 30 koledarskih dni od uveljavitve nove listine iz 2. točke
prvega odstavka 7. člena tega pravilnika

9. člen
Z dnem uveljavitve novih listin po 7. členu tega pravilni-

ka se ne uporabljajo več listine od 1. do vključno 5. alinee
prvega odstavka 5. člena navodil o zdravstveni izkaznici in
drugih listinah za uresničevanje pravic do zdravstveneg var-
stva (Uradni list SRS, št. 29/82) ter drugega odstavka
5. člena navedenih navodil glede načina izpolnjevanja obraz-
cev.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 0202-26-7/99
Ljubljana, dne 29. julija 1999.

Predsednik
Upravnega odbora ZZZS

Sandi Bartol l. r.
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3722. Poročilo o gibanju plač za julij 1999

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za julij 1999

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 1999 je znašala 170.861 SIT in je bila za
0,4 odstotka nižja kot junija 1999.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 1999 je znašala 107.925 SIT in je bila za
0,2 odstotka nižja kot junija 1999.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj 1999
– julij 1999 je znašala 170.329 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za julij 1999
na avgust 1998–julij 1999 znaša 103.1.

Št. 941-15-18/99
Ljubljana, dne 16. septembra 1999.

Direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

CERKVENJAK

3723. Odlok o pomožnih objektih v Občini Cerkvenjak

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97), navodila o meri-
lih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) ter 6. in 15. člena statuta Občine Cerkve-
njak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine
Cerkvenjak na 7. seji dne 8. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih v Občini Cerkvenjak

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje. Za njihovo gradnjo zadostuje odločba
upravnega organa o dovolitvi priglašenih del.

2. člen
Pod pogoji, določenimi s tem odlokom, sme investitor

brez lokacijskega dovoljenja graditi pomožne objekte, ki so
namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in ljubiteljski
dejavnosti, poslovni dejavnosti, izvajati posege za odstranje-
vanje arhitektonskih ovir ter odstranjevati obstoječe pomož-
ne objekte.

3. člen
Izboljšavi bivalnih pogojev in poslovni dejavnosti lahko

služijo naslednji pomožni objekti, ki se postavljajo samo na
stavbnem zemljišču osnovnega objekta:

a) Pri individualnih stanovanjskih hišah:
– pergola pred bivalnim prostorom, nadstrešek nad

dostopom oziroma uvozom v objekt, zimski vrt, nadstrešek
za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih vozil in avtomo-
bilskih prikolic, površine do 30 m2, oblikovno prilagojeno
stanovanjskemu objektu,

– pritlična garaža za osebni avtomobil in prikolico, po-
vršine do 30 m2, iz standardiziranih elementov, oblikovno
prilagojeno stanovanjskemu objektu,

– pritlična drvarnica, shramba, vrtna uta, lopa in drugi
montažni objekti neproizvodnega značaja, površine do
20 m2,
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– dimnik, sončni kolektor,
– zasteklitev balkona, vetrolova, zunanjih stopnic,
– vetrolov, površine do 10 m2,
– zunanje stopnice do višine ene etaže in površine do

10 m2,
– plinski rezervoar do prostornine 5 m3, z izvedbo pri-

ključka na objekt,
– bazen, vodomet, površine do 35 m2, tipska montažna

izvedba, lahko tudi (delno) vkopan v teren do globine 1 m,
– vodnjak, kapnica, do 30 m3,
– greznica pri obstoječi stanovanjski hiši, v neprepust-

ni izvedbi, do 15 m3,
– manjši objekt za rejo živali, velikost do 15 m2, z

upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev,
– ureditev pisarniškega prostora v obstoječih stano-

vanjskih in poslovnih objektih.
b) Pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov po enotnem sistemu za cel ob-

jekt (s soglasjem projektanta obstoječega objekta),
– ureditev prostora za smetnjake, površine do 10 m2.
c) Pri poslovnih objektih:
– nadstrešek nad dostopom oziroma uvozom v objekt,

površine do 30 m2, oblikovno prilagojeno osnovnemu ob-
jektu,

– dimnik, sončni kolektor na strehi,
– zasteklitev balkona, vetrolova, zunanjih stopnic,
– odprti gostinski vrt do površine 30 m2,
– vetrolov, površine do 10 m2,
– plinski rezervoar do prostornine 5 m3, z izvedbo pri-

ključka na objekt.
Med objekte, ki se lahko postavljajo v mejah naselij,

štejejo:
d) Objekti, namenjeni ljubiteljski dejavnosti:
– klet, površine do 15 m2, vkopane v celoti v teren,
– lesena lopa za spravilo orodja in kmetijskih pridelkov,

površine do 9 m2.
Med objekte, ki se lahko postavljajo izven meja naselij,

štejejo:
e) Objekti, namenjeni kmetijski dejavnosti:
– skedenj, kašča, lopa za shranjevanje poljščin, krme,

stelje, orodja ter kmetijske mehanizacije, do maksimalne
površine 30 m2 in višine slemena 5 m,

– stolpni silos za shranjevanje živinske krme, ob obsto-
ječem gospodarskem objektu, prostornine do 90 m3 in viši-
ne do slemena obstoječega gospodarskega objekta, korita-
sti silos za krmo, brez strehe, površine do 80 m2, višina zidu
do 1,50 m,

– objekt za rejo živali (svinjak, kokošnjak, zajčnik, go-
lobnjak, drobnica), površine do 25 m2,

– nadstrešnica kot zavetišče za živali, površine do
50 m2,

– tople grede in zaprti rastlinjaki – steklenjak do površi-
ne 50 m2, plastenjak brez temelja do površine 200 m2,

– čebelnjak, površine do 30 m2,
– gnojna jama in gnojišče v neprepustni izvedbi, pro-

stornine do 50 m3,
– rezervoar za vodo (deževnica) do 100 m2,
– ograja za ograditev nasadov in obore za živali, do

višine 2 m.
Ostali pomožni objekti:
f) postavitev samo na stavbnem zemljišču:
– ureditev zelenice in tlakovanje funkcionalnega dvori-

šča,
– stojala za kolesa z nadstrešnico, ob javnih objektih,
– ureditev prostora za smetnjake,
– telefonska govorilnica,
– montažni kioski in stojnice za prodajo na prostem,

– oprema parkov, otroških igrišč, počivališč, rekreacij-
skih površin,

g) postavitev tudi izven meja naselij:
– vrtna, dvoriščna in medposestna ograja, iz lesa do

višine 1,20 m, iz živice višine do 2 m, če ni ob občinski
cesti,

– podporni zid in zidana ograja, višine do 1 m, če ni ob
javni prometnici,

– tipizirana avtobusna postaja, s soglasjem upravljalca
ceste,

– razne oznake in obeležja na objektih ali prostih povr-
šinah (turistične table, reklamni napisi) s soglasjem lastnika
zemljišča,

– spomeniki in sakralni objekti (kapelica do 9 m2, križi
do višine 6 m).

Vzdrževanje in adaptacija stavb:
– izgradnja hišnih priključkov na komunalno infrastruk-

turo (vodovod, kanalizacija),
– izgradnja ali obnova instalacij za vodo, kanalizacijo,

elektriko, centralno kurjavo, uporabo sončne energije v ob-
stoječih objektih, če se pri tem ne posega v konstruktivne
elemente objekta,

– obnova tlakov, sten, fasad,
– obnova / menjava stavbnega pohištva,
– obnova / menjava strešne kritine,
– z deli se ne sme spremeniti gabarit in izgled objekta,

ravno tako se ne sme spremeniti osnovna funkcija objekta.
Brez lokacijskega dovoljenja je možno tudi odstranje-

vati pomožne objekte, ki so opredeljeni s tem odlokom.
Vse navedene površine oziroma višine so določene kot

zunanje (bruto).

4. člen
Objektov ni možno postavljati v varovalnem pasu javnih

cest, elektrovoda, vodovoda, kanalizacije in drugih napeljav
in naprav, za katere je predpisan varovalni pas, razen ob
pridobitvi predhodnega soglasja upravljalca predmetnih na-
peljav oziroma naprav.

Skupna površina vseh pomožnih objektov, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje, postavljenih na funkcional-
nem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 60 m2,
razen za objekte pod 3.e (kmetijska dejavnost).

Pomožnega objekta s priglasitvijo ni možno dograjeva-
ti, če bi končna velikost presegla maksimalno vrednost,
določeno s tem odlokom.

5. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z

obstoječimi prostorskimi plani oziroma veljavnimi prostorski-
mi izvedbenimi akti, kakor tudi ne z drugimi splošnimi akti,
veljavnimi v Občini Cerkvenjak. Prav tako zaradi postavitve
pomožnih objektov ne smejo biti prizadete pravice in zakoni-
ti interesi drugih oseb.

Postavitev pomožnih objektov mora biti obenem v skla-
du z vsemi zdravstvenimi, požarnovarstvenimi, vodnogospo-
darstvenimi zahtevami ter zahtevami o varstvu okolja in varo-
vanju naravne in kulturne dediščine.

Gradnja pomožnih objektov iz točk 3.b in 3.c je možna
samo ob izdanem uporabnem dovoljenju za osnovni objekt.

6. člen
Oblikovanje pomožnih objektov mora biti v skladu z

občinskim odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih oziro-
ma obstoječim osnovnim objektom in okolico.

Pomožni objekti so načeloma enoetažni, pritlični. Stre-
ha je simetrična, strma (35–45°) opečne oziroma temne
kritine (čebelnjak ima lahko tudi asimetrično streho), gradnja
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pa je lahko masivna ali montažna, če ni pri posameznem
objektu drugače določeno.

Pomožni objekti so lahko prostostoječi ali se držijo
osnovnega objekta. Odmiki objektov od parcelnih meja mo-
rajo v ureditvenih območjih naselja znašati min. 3 m, v
območju razpršene gradnje min. 4 m, v primeru gnojne
jame pa min. 8 m. Za gradnjo bližje meji je potrebna pridobi-
tev pisnega soglasja prizadetega soseda. Odmik pomožne-
ga objekta od javnih komunalnih vodov in naprav se poleg
tega določa tudi v skladu s posebnimi predpisi zadevnega
področja.

7. člen
Investitor mora uradu Občinske uprave občine Cerkve-

njak podati vlogo za preveritev možnosti gradnje (na predpi-
sanem obrazcu in kolkovano), ki ji je potrebno priložiti:

– ažurirano kopijo katastrskega načrta z vrisanim po-
možnim objektom,

– skico in opis objekta (tehnični opis, tlorisna zasno-
va z odmiki od obstoječih objektov in/ali parcelnih meja,
prerez z nakloni strešin, uporabljeni materiali, izbor kon-
strukcije),

– zemljiškoknjižni izpisek.
V postopku se preveri:
– da se s posegom ne poslabšajo pogoji rabe zemlji-

šča, sosednjih objektov in naprav,
– da pomožni objekt ne zahteva novih priključkov na

komunalno infrastrukturo,
– da izgradnja pomožnega objekta ne zahteva statične

presoje oziroma druge gradbeno tehnične dokumentacije,
– da ima osnovni objekt (kadar je pomožni objekt nje-

govo dopolnilo oziroma brez osnovnega objekta ne more
obstojati) izdano uporabno dovoljenje.

Odločbo o dovolitvi priglašenih del izda upravni organ
– Upravna enota občine Lenart. Pismenemu zahtevku (na
predpisanem obrazcu) je potrebno priložiti:

– pisno preveritev urada Občinske uprave občine Cerk-
venjak,

– kopijo katastrskega načrta z vrisanim pomožnim ob-
jektom,

– skico in opis objekta,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– morebitna ostala potrebna soglasja (soglasje soseda

zaradi odmika od parcelne meje, če želi investitor postaviti
pomožni objekt manj kot 4 m od meje, soglasje upravljalca
komunalnih vodov in naprav, kadar je to potrebno…).

V primeru, da bo pomožni objekt stal na stavbnem
zemljišču osnovnega objekta, soglasje občine oziroma nje-
na preveritev možnosti gradnje ni potrebna.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblašče-

na oseba Občine Cerkvenjak, ki jo določi župan.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35101-003/99
Cerkvenjak, dne 8. septembra 1999.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

3724. Odlok o komunalnem prispevku v Občini
Cerkvenjak

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
4/99), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 4/99) ter 15. člena v zvezi s 6. členom statuta
Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski
svet občine Cerkvenjak na 7. redni seji dne 8. 9. 1999
sprejel

O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Cerkvenjak

1. člen
Komunalni prispevek predstavlja plačilo sorazmernega

deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč, s tem odlo-
kom pa se določi zavezance za komunalni prispevek, način
izračuna komunalnega prispevka, njegovo višino in način
plačila.

Komunalni prispevek je določen z višino vseh stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč z javno infrastrukturo, pri tem
pa je upoštevana površina stavbnega zemljišča, koristna
površina objekta, možnost priključkov na javno infrastruktu-
ro in njene zmogljivosti.

Komunalni prispevek ne zajema stroškov priključkov
objektov na javno infrastrukturo (izvedba priključkov, pri-
ključne takse in soglasja za priključevanje na komunalne
objekte in naprave).

2. člen
Vplačane komunalne prispevke bo Občina Cerkvenjak

namensko vlagala v nadaljnje opremljanje stavbnih zemljišč
na območju občine na podlagi sprejetih programov oprem-
ljanja stavbnih zemljišč oziroma investicijskih programov ure-
janja stavbnih zemljišč.

V Občini Cerkvenjak velja stavbno zemljišče za oprem-
ljeno, kadar obstoji na njem komunalna oprema oziroma so
zagotovljeni priključki na najmanj naslednjo javno infrastruk-
turo:

– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje (kolikor ni dovoljena

gradnja greznic),
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča lahko po-

leg navedenih priključkov vsebuje tudi priključke na druge
infrastrukturne objekte in naprave (javna razsvetljava, odvod-
njavanje, hidrantna mreža...).

3. člen
a) Zavezanec za komunalni prispevek je investitor, ki

namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega potrebuje gradbeno

dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt in za to potre-

buje gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za grad-
njo, v primeru, da bo potrebno povečati obstoječe – urediti
nove priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmog-
ljivosti ali pa bo s posegom nastala nova funkcionalna enota,

– spremeniti namembnost obstoječega objekta ali ga
rekonstruirati, če je zaradi spremembe potrebno povečati
tudi priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmoglji-
vosti, če je korekcijski faktor nove namembnosti iz 5.b člena
tega odloka višji od obstoječega ali pa bo s posegom nasta-
lo več funkcionalnih enot kot pred posegom.
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b) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komu-
nalno opremlja.

c) Lastnik obstoječega, zgrajenega objekta, kateri je
priključen na komunalno infrastrukturo in je namenjen ruše-
nju ter nadomestni gradnji, ni zavezanec za plačilo komunal-
nega prispevka, če zaradi posega niso potrebni novi ali
razširjeni priključki na javno infrastrukturo. Za delež morebit-
nega povečanja oziroma novega priključka na javno infra-
strukturo je investitor zavezanec za plačilo pripadajočega
dela komunalnega prispevka.

d) Investitor iz točk a), b) ali c) tega člena je zavezanec
za komunalni prispevek za vse objekte oziroma naprave
kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti ali pa
bo priključitev možna v naslednjih dveh letih po že sprejetem
programu opremljanja stavbnih zemljišč ali pa investicijskem
programu urejanja stavbnih zemljišč.

4. člen
Višina komunalnega prispevka (sorazmernega deleža

stroškov opremljanja stavbnih zemljišč) oziroma izhodiščna
cena se ugotovi:

a) s programom opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga
sprejme Občinski svet občine Cerkvenjak, za objekte, ki
bodo grajeni in priključeni na javno infrastrukturo na območ-
jih urejanja stavbnih zemljišč,

b) z investicijskim programom urejanja stavbnih zem-
ljišč za naslednje objekte:

– za nove objekte, ki se priključujejo na javno infra-
strukturo na območju urejanja stavbnih zemljišč,

– za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali
ali nadzidali, rekonstruirali ali jim spreminjali namembnost,
na območjih urejanja stavbnih zemljišč, pri izračunu pa se
upošteva zatečeno stanje (obstoječih) priključkov,

c) kot povprečje stroškov opremljanja stavbnih zemljišč
z javno infrastrukturo skladno z odlokom Občine Cerkvenjak
o določitvi povprečne gradbene cene, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti
stavbnega zemljišča na območju Občine Cerkvenjak, ki se
določi letno, ter sklepom Občine Cerkvenjak o določitvi
izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za
opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami ko-
munalnih ter drugih objektov in naprav izven območij kom-
pleksnega urejanja stavbnih zemljišč:

– za nove objekte, ki bodo grajeni in priključeni izven
območij kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč,

– za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali
ali nadzidali, rekonstruirali ali jim spreminjali namembnost,
izven območij kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč.

5. člen
Komunalni prispevek iz člena 4.c se določa tudi na

podlagi naslednjih kriterijev:
a) Korekcijski faktor lokacije:
Kl=0,40 ureditvena območja naselij,
Kl=0,45 območje razpršene gradnje,
Kl=0,50 vse lokacije počitniških hišic.
b) Korekcijski faktor namembnosti:
Kn=2,00 za počitniške hišice,
Kn=1,35 za poslovne objekte (kot so trgovine,

gostinski lokali, pisarniške dejavnosti,
bencinske črpalke…),

Kn=1,20 poslovni prostori turističnih kmetij
ter gospodarske kleti z bivalnimi prostori,

Kn=1,00 za stanovanjske objekte in objekte
storitvenih dejavnosti (frizer, kozmetik,
čevljar, zdravstvene ordinacije…),

Kn=0,80 za objekte deficitarnih storitvenih
dejavnosti,

Kn=0,60 za proizvodne objekte in objekte
družbenih dejavnosti,

Kn=0,40 za garaže kot samostojne objekte,
Kn=0,35 za odprta parkirišča,
Kn=0,20 za kmetijske gospodarske objekte (hlevi,

garaže za kmetijsko mehanizacijo),
Kn=0,15 za odprte rekreacijske površine (igrišča),
Kn=0,10 za pomožne kmetijske objekte (shrambe,

silosi, kleti).
c) Korekcijski faktor velikosti:
V odloku o določitvi povprečne gradbene cene, pov-

prečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak so po-
dani povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč za 1 m2 koristne stanovanjske površine, s sklepom pa je
določena izhodiščna cena oziroma stroškovno razmerje med
posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in na-
prav. Pri izračunu se upošteva uporabna površina objekta,
podana v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

d) Korekcijski faktor za prizidave oziroma nadzidave:
V primeru, da se obstoječi objekt prizida ali nadzida,

novi del pa ima max 30% koristne površine obstoječega in
predstavlja funkcionalno širitev le-tega (s posegom ni nasta-
la nova funkcionalna enota), se izhodiščna cena korigira s
faktorjem Kp=0,35.

6. člen
Postopek za odmero komunalnega prispevka se začne

na vlogo stranke (3.a in 3.c člen) ali na zahtevo investitorja
komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča (3.b člen).

Za izračun komunalnega prispevka poda investitor zah-
tevo uradu Občinske uprave občine Cerkvenjak. Predpisa-
nemu in kolkovanemu obrazcu je potrebno priložiti projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma enotnega do-
voljenja za gradnjo, katerega sestavni del mora biti tudi
izračun koristne površine objekta po JUS U.C2.100.

7. člen
Komunalni prispevek se ne plačuje za gradnjo javne

gospodarske infrastrukture ter za gradnjo socialnih in nepro-
fitnih stanovanj. Prispevek se odmeri tudi za gradnjo javnih
objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega prora-
čuna, zavezanca pa lahko občinski svet na predlog župana
delno ali v celoti oprosti plačila.

Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko pri
oddaji vloge uveljavljajo olajšave – od izračunanega komu-
nalnega prispevka se bodo odštela vsa prejšnja namenska
plačila investitorja (ki se dejansko nanašajo na predvideno
gradnjo), in sicer po revalorizirani vrednosti (indeks podraži-
tev za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje
za gradbeništvo in IGM). Tovrstna plačila lahko investitor
dokaže le z originalno dokumentacijo o vlaganjih.

V primeru, da izračunani komunalni prispevek ne dose-
že vsaj 3-kratne višine upravne takse za izračun komunalne-
ga prispevka, se izda oprostilna odločba (investitorju se
komunalni prispevek ne odmeri).

Zoper odločbo o plačilu komunalnega prispevka je
dovoljena pritožba županu Občine Cerkvenjak v roku 15 dni
od njenega prejema.

8. člen
Plačilo komunalnega prispevka je izvršeno z enkratnim

nakazilom, na predlog zavezanca pa lahko z akontiranjem
odmerjenega zneska in končnim poračunom, vendar mora
biti prispevek poravnan v celoti pred izdajo dovoljenja za
poseg v prostor.
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9. člen
Začeti postopki za izračun komunalnega prispevka, ki

so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega odloka in v katerih še
niso izdane odločbe o odmeri sorazmernega dela stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč, se nadaljujejo
oziroma dokončajo po odloku o plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97).

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblašče-

na oseba Občine Cerkvenjak, ki jo določi župan.

11. člen
Z denarno kaznijo 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje

za prekršek fizična oseba, od 20.000 do 360.000 SIT pa
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, v primeru, da v zahtevku za odmero
komunalnega prispevka navede neresnične podatke. Z de-
narno kaznijo 360.000 SIT se kaznuje graditelj, ki brez
plačila komunalnega prispevka uporablja komunalne objek-
te in naprave.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-007/99
Cerkvenjak, dne 8. septembra 1999.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

3725. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Cerkvenjak

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Cerkvenjak
(Uradni list RS, št. 26/99) in v zvezi z 12. in 20. členom
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vredno-
sti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Cerkve-
njak na 7. redni seji dne 8. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča

v Občini Cerkvenjak

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanj-

ske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalne-
ga urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišca, je
na območju Občine Cerkvenjak na dan 31. 12. 1998 zna-
šala 120.000 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti
nepremičnin v letu 1999.

2. člen
Za 1 m2 koristne stanovanjske površine za celotno

območje Občine Cerkvenjak znašajo povprečni stroški ko-
munalnega urejanja stavbnih zemljišč 11,5%

od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka,
in sicer:

– za individualno komunalno ureditev (IKU) 5,0%
– za kolektivno komunalno ureditev (KKU) 6,5%

3. člen
Vrednost 1 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se

določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke
tega odloka in po območjih znaša:

I. območje: ureditveno območje centra
Cerkvenjak 1,0%

II. območje: druga naselja in stavbna
zemljišča razpršene gradnje 0,8%

4. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine se

mesečno valorizira z indeksom podražitev gradbenih stori-
tev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Zdru-
ženje za gradbeništvo in IGM. Višina povprečnih stroškov
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednost nezazi-
danega stavbnega zemljišča sta predstavljena v razmerju do
povprečne gradbene cene.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalne-
ga urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerkvenjak (št. 42007-
1/99).

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-007/99
Cerkvenjak, dne 8. septembra 1999.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

3726. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun
komunalnega prispevka za opremljanje
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven
območja kompleksnega urejanja stavbnega
zemljišča

Na podlagi 6., 15. in 123. člena statuta Občine Cerk-
venjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 4. člena odloka o
komunalnem prispevku v Občini Cerkvenjak (Uradni list RS,
št. 78/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 7. redni
seji dne 8. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne cene za izračun

komunalnega prispevka za opremljanje
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami

komunalnih ter drugih objektov in naprav izven
območja kompleksnega urejanja stavbnega

zemljišča

1. člen
Na podlagi ugotovljenih povprečnih stroškov komunal-

nega opremljanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste
komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne
rabe izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zem-
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ljišča v Občini Cerkvenjak za leto 1999 določi naslednja
izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami ko-
munalnih objektov in naprav:

Opis opremljenosti: Delež komunalnih
(napeljava, označena z*, objektov in naprav
predstavlja osnovno oziroma v odvisnosti od osnovne
izhodiščno komunalno opremo) komunalne opreme

1.Objekti in naprave individualne komunalne rabe (IKU=5,0%):
a) vodovodno omrežje* 35,5%
b) fekalna kanalizacija* 38,0%
c) električno omrežje:
– v kabelski izvedbi* 26,5%
– v izvedbi z zračnimi vodi 16,5%
2. Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe (KKU=6,5%):
a) cesta:
– v asfaltni izvedbi s pločniki* 65,0%
– v asfaltni izvedbi brez pločnikov 38,5%
– v makadamski izvedbi 19,0%
b) javna parkirišča v sklopu ceste* 17,5%
c) javna razsvetljava:
– v kabelski izvedbi s kandelabri* 7,0%
– v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih 3,5%
d) odvodnjavanje javni in prostih površin v urejeno kanalizacijo
(meteorna kanalizacija)* 10,5%

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi
vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven ob-
močja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča (št.
42007-2/99).

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-007/99
Cerkvenjak, dne 8. septembra 1999.

Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

ČRENŠOVCI

3727. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Lendava za
območje Občine Črenšovci v letu 1999

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planira-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
ter 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št.
18/99) je Občinski svet občine Črenšovci na 8. seji dne
16. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Lendava
za območje Občine Črenšovci v letu 1999

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Lendava za območje Občine Črenšovci v letu 1999.

II
Osnutek navedenih aktov se razgrne na sedežu Obči-

ne Črenšovci za celotno območje občine in v vsaki krajevni
skupnosti v Občini Črenšovci za tisti del, ki se nanaša na
območje posamezne krajevne skupnosti.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve navedenih aktov lahko dajo

občani, organi, organizacije, skupnosti ter vsi zainteresirani
pisne pripombe pri Občinski upravi občine Črenšovci, Prek-
murske čete 20.

IV
Kraj in datum javnih razprav po krajevnih skupnostih se

določi naknadno in se objavi na krajevno običajen način.

Št. 55-8/99
Črenšovci, dne 16. septembra 1999.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

DOBROVA–POLHOV GRADEC

3728. Sklep o veljavnosti odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča in o vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 1999

Na podlagi 8. in 16. člena statuta Občine Dobrova–
Polhov Gradec in 13. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88,
39/89) je Občinski svet občine Dobrova–Polhov Gradec na
seji dne 9. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o veljavnosti odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča in o vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča za leto l999

1
Občina Dobrova–Polhov Gradec kot pravna nasledni-

ca Občine Dobrova–Horjul–Polhov Gradec ne sprejema od-
loka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je
sprejel Občinski svet občine Dobrova–Horjul–Polhov Gra-
dec (Uradni list RS, št. 63/98).

2
Za Občino Dobrova–Polhov Gradec se uporablja odlok

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list
SRS, št. 32/86, 46/88 in 39/89).
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3
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za pozidana in nepozidana zemljišča v
Občini Dobrova–Polhov Gradec za leto 1999 znaša 0.0704
SIT in je enaka točki, ki jo je sprejel Občinski svet občine
Dobrova–Horjul–Polhov Gradec za leto 1998 (Uradni list
RS, št. 39/98).

4
Ta sklep velja od 1. 1. 1999 dalje in se objavi v Urad-

nem listu RS.

Župan
Občine Dobrova–Polhov Gradec

Janez Oven l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3729. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98) in 20. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US
RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št.
U-I-144/94-18; Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95
in 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
6. seji dne 16. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani

za leto 1999

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Dol

pri Ljubljani za leto 1999 (Uradni list RS, št. 17/99), ki glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1999 znašajo

356,284.341 SIT in se razporedijo na:
– tekoče odhodke  66,487.341 SIT
– tekoče transfere  191,099.000 SIT
– investicijske odhodke  37,525.000 SIT
– investicijske transfere 61,173.000 SIT

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40502-3/99
Dol pri Ljubljani, 16. septembra 1999.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

DOLENJSKE TOPLICE

3730. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, št. 6/94 – odločba US,
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96
– odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US in 74/98),
17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 47/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriteri-
jih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v
organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98)
je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji
dne 14. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Dolenjske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Dolenjske
Toplice.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določeni s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami ter drugimi or-
ganizacijami, glede izmenjave mnenj in izkušenj, podatkov
in obvestil, ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveš-
čanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustre-
zen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom
občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v
občinski upravi.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini

Dolenjske Toplice ustanovi enovit organ: Občinska up-
rava občine Dolenjske Toplice, s sedežem v Dolenjskih
Toplicah, Zdraviliški trg 8 (v nadaljnjem besedilu: občin-
ska uprava).
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Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in instituci-

jami.
Za opravljanje določenih nalog lahko občina ustanovi s

posebnim aktom skupno občinsko upravo.
Občinska uprava lahko naroči izvajanje nekaterih stro-

kovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posa-
meznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo ali v
skladu s koncesijskim aktom.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organi-

zacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativnopravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine.

7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava

naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov;
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo;
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine;
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in sta-

lišč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občin-
ski organi;

– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-
no spremljanje pogodb;

– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji;

– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ;

– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna
opravila za proračun, režijske obrate;

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti
občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih
razmerij;

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje;

– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva;

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali

– soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področ-
ju gospodarskih javnih služb;

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojen programe na

različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem progra-
mov;

– pripravlja in skrbi za realizacijo programov javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov;

– skrbi za pripravo prostorskih aktov občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
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14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– skrbi za pripravo programov varstva okolja, operativ-

nih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine;
– skrbi za izdelavo sanacijskih programov za odpravo

posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo iz-
vedbo;

– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih
določajo posebni predpisi s področja varstvenega okolja;

– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb;
– skrbi za izdelavo programov razvoja gospodarskih

javnih služb, za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njiho-
vim izvajanjem;

– pripravlja investicijske projekte in investicijske pro-
grame in opravlja nadzor nad investicijami;

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava opravlja dejavnosti naslednjih gospo-

darskih javnih služb:
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanja občinskih cest, zimske službe ter ureja-

nja in vzdrževanja parkirišč,
– urejanja zelenih površin;
– vzdrževanja in urejanja pokopališč,
– urejanja javnih tržnic,
– urejanja in vzdrževanja mest za plakatiranje in oglaše-

vanje.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

stva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad

izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Organizacija, naloge in pooblastila na področju občin-

ske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s poseb-
nim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.

Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno
pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino;

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini;

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj šesto stopnjo izo-

brazbe.
Predstojnik organa skupne občinske uprave, v prime-

ru njene ustanovitve, mora imeti najmanj šesto stopnjo
izobrazbe.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi
s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec, katerega delovno področ-
je spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest
oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku občine, disciplinsko in odškodnin-
sko pa županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj
enkrat na mesec.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
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27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno preučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi
pogoji za njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Župan občine Dolenjske Toplice v roku enega meseca

po uveljavitvi tega odloka v skladu z njim uskladi pravilnik o
sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Dolenj-
ske Toplice, ki je podlaga za razporeditev delavcev na us-
trezna delovna mesta.

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati

na območju Občine Dolenjske Toplice odlok o organizaciji
in delovnih področjih uprave Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95) ter odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnih področjih upra-
ve Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/96).

30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 385/99-02
Dolenjske Toplice, dne 14. septembra 1999.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

3731. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Dolenjske Toplice

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odloč-
ba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odloč-
ba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US
RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odločba US RS in 74/98), 41. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 42/96) ter 17. člena statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine
Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 14. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izboraževalnega zavo-

da Osnovna šola Dolenjske Toplice je Občina Dolenjske

Toplice, s sedežem Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske To-
plice.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine
Dolenjske Toplice.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Dolenjske Toplice.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Dolenjske Toplice.
Sedež zavoda je: Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske

Toplice.

III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Bušinec,
Cerovec, Dobindol, Dolenje Gradišče, Dolenje Polje, Dole-
nje Sušice, Dolenjske Toplice, Drenje, Gabrje pri Soteski,
Gorenje Gradišče, Gorenje Polje, Gorenje Sušice, Kočev-
ske Poljane, Loška vas, Mali Rigelj, Meniška vas, Nova
Gora, Občice, Obrh, Podhosta, Podstenice, Podturn pri
Dol. Toplicah, Sela pri Dol. Toplicah, Selišče, Soteska,
Stare Žage, Suhor pri Dol. Toplicah, Veliki Rigelj, Verdun pri
Uršnih selih.

V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.

Ime enote vrtca je Osnovna šola Dolenjske Toplice –
Vrtec Gumbek, s sedežem Pionirska cesta 35, 8350 Do-
lenjske Toplice.

4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.52 – priprava in dostava hrane (catering),
– H/55.51 – storitve menz,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– I/60.23 – storitve taksistov,
– I/60.23 – drug kopenski potniški prevoz,
– O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– DD/20.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 – proizvodnja izdelkov iz plute, slame in

protja,
– DE/21.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in

kartona.

IV. PEČAT ZAVODA

5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike
Slovenije, na obodu pa izpisano ime in sedež: Osnovna šola
Dolenjske Toplice, Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske
Toplice.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
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V. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– svet staršev,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv.

7. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja,

pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki star-
šev. Za predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo ene-
ga izmed članov.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-
ne Dolenjske Toplice.

Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole
izmed sebe. Eden izmed predstavnikov staršev, ki jih voli
svet staršev mora biti predstavnik staršev v enoti vrtca.

Štirje predstavniki delavcev zavoda se izvolijo iz osnov-
ne šole, eden pa iz enote vrtca. Predstavnike delavcev
zavod se voli na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki
volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kan-
didate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski in
vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati, zavod in zbor de-
lavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko ko-
misijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v
svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
šole po njegovem konstituiranju.

Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe,
za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– odstopi;
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta šole;
– je razrešen;
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje

pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje.

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornje-
ga odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in ime-
nuje tričlansko komisijo v skladu s petim odstavkom tega
člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest
mesecev.

8. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še

naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,

– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih
vprašanjih,

– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-
cev v svet šole.

VI. VODJA ENOTE

9. člen
Enoto vrtca vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje

ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje
pristojnosti:

– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj šole.

VII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

10. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-

mičnine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Dolenjske
Toplice, uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve
tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto
poslovanja.

Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovite-
lja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju
ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne
potrebuje, odda v najem.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstav-
ka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

11. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna in iz proračuna Občine Dolenjske To-
plice v skladu z zakoni in statutom Občine Dolenjske Topli-
ce, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili,
lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.

Z odlokom o proračunu Občine Dolenjske Toplice se
določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda
na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz
letnega delovnega načrta zavoda.

12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

13. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samo-
stojno.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 12. členom tega odloka.

Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslo-
vanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatek, ki
so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
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IX. JAVNOST DELA

14. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo

prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda
ter vzgojno-izobraževalnem delu zavoda, razen v primerih,
ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih
ravnatelj šole izrecno povabil.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba,
ki jo pooblasti.

X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

15. člen
Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati

listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
so določeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne
skrivnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za po-

slovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja nove-

ga sveta šole v skladu s tem odlokom.

17. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja šole do izte-

ka sedaj veljavnega mandata.
Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funk-

cijo vodje enote vrtca, opravlja to funkcijo do imenovanja
vodje enote vrtca, kot to določata zakon in ta odlok.

18. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Dolenj-

ske Toplice, ki je vpisan v sodni register pri registrskem
sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. 1-
50/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šo-
la Dolenjske Toplice, objavljen v Uradnem listu RS, št.
48/96, z dne 30. 8. 1996.

20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 386/99-02
Dolenjske Toplice, dne 14. septembra 1999.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

3732. Sklep o začasni razglasitvi parne lokomobile v
objektu kotlarne na žagi v Soteski za kulturni
spomenik

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu kulturne de-
diščine (Uradni list RS, št. 7/99), 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 17.
člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št.
47/99), je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 6.
redni seji dne 15. 7. 1999 sprejel

S K L E P
o začasni razglasitvi parne lokomobile v objektu
kotlarne na žagi v Soteski za kulturni spomenik

1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne

vrednosti ter zagotovi nadaljnji obstoj, se parni stroj na žagi
v Soteski “Soteska – Lokomobila“ (EŠD 11113) začasno
razglasi za kulturni spomenik z lastnostmi tehniškega spo-
menika.

2. člen
Lokomobila združuje parni stroj, Estererjev polnojar-

menik z luščilko in turbino. Nahaja se v kompleksu žage v
Soteski, v objektu kotlarne, na parc. št. 403, k.o. Loška
vas.

3. člen
Varnostni režimi
Za lokomobilo na žagi v Soteski, velja varstveni režim

za tehniške spomenike, ki varuje kulturne, zgodovinske in
tehniške vrednote, kar pomeni stalno redno vzdrževanje še
ohranjenih ter sanacijo in po potrebi rekonstrukcijo ogrože-
nih in pripadajočih spominskih prvin.

Polnojarmenik z luščilko se prestavi na prostor, kjer ne
bo oviral delovnega procesa na žagi, se ga primerno označi
in zaščiti. Kolikor to ni možno, se ga prestavi v depojske
prostore Tehniškega muzeja Slovenije, v gospodarsko po-
slopje gradu Soteska.

4. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika oprav-

lja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, ki daje tudi smernice oziroma določa pogoje za vse
posege na objektu spomenika.

5. člen
Spomenik mora biti pod določenimi pogoji dostopen

strokovnemu preučevanju in širši javnosti.

6. člen
Občinski upravni organi in inšpekcijski organi morajo

preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti v
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tem odloku opredeljene lastnosti spomenika. Za posege, ki
niso v skladu z varstvenim režimom in s presojo strokovne
službe ter spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj
odgovoren po zakonu.

7. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko

pravne zadeve, poda predlog za vpis spomenika v zemljiško
knjigo po parcelnih številkah z lastniki oziroma imetniki pra-
vice upravljanja v skladu s 3. in 4. členom tega sklepa.

8. člen
Sestavni del tega odloka je izpisek iz preglednega kata-

strskega načrta v merilu 1.5000 z vrisanimi mejami varova-
nega območja.

9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in velja za obdobje 6 mesecev.

Št. 341/99-02
Dolenjske Toplice, dne 15. julija 1999.

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l. r.

GORENJA VAS-POLJANE

3733. Sklep o uvedbi delnega samoprispevka za
sofinanciranje rekonstrukcije in asfaltiranja
krajevnih poti v Stari Oselici, Podjelovem brdu,
Lanišah, Sovodnju in Hobovšah

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl.
US U-I.-47/94-12, 38/96 in 43/96 – odl. US – U-
I.266796) in 37. člena statuta Krajevne skupnosti Sovo-
denj, je Svet krajevne skupnosti Sovodenj na 4. seji dne 10.
9. 1999 sprejel

S K L E P
o uvedbi delnega samoprispevka

za sofinanciranje rekonstrukcije in asfaltiranja
krajevnih poti v Stari Oselici, Podjelovem brdu,

Lanišah, Sovodnju in Hobovšah

1. člen
Uvede se samoprispevek za sofinanciranje rekonstruk-

cije in asfaltiranje krajevnih poti v Stari Oselici, Podjelovem
brdu, Lanišah, Sovodnju in Hobovšah.

2. člen
Samoprispevek se uvede za krajane, uporabnike cest,

ki so navedeni v 1. členu in za lastnike nepremičnin na teh
območjih, ki nimajo tam stalnega bivališča.

Seznam se nahaja v evidenci KS Sovodenj.

3. člen
Posamezno gospodinjstvo plača samoprispevek v viši-

ni, ki je določena z razdelilnikom v KS. Razdelilnik se hrani v
evidenci KS Sovodenj.

Zavezanci se lahko sami odločijo o tem, v koliko obro-
kih bodo poravnali svojo obveznost, vendar morajo vse ob-
veznosti poravnati do 31. 12. 2003.

4. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določe-

nem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za
izterjavo davkov (15. člen zakona o samoprispevku, Uradni
list SRS, št. 35/85).

5. člen
Samoprispevek je razpisan za dobo od 1. 1. 1999 do

31. 12. 2003.

6. člen
Sredstva, zbrana s tem samoprispevkom, so namen-

ska in se bodo uporabila izključno za izvajanje del, navede-
nih v 1. členu. Evidenca zbranih sredstev se vodi za vsak
odsek posebej.

7. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-

ka opravlja Svet krajevne skupnosti Sovodenj.
Svet KS Sovodenj poroča o realizaciji programa in o

porabi sredstev zavezancem na krajevno običajen način.

8. člen
Zavezancem se plačani zneski posebnega samopri-

spevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o
dohodnini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).

9. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sveta KS Sovodenj

Janez More l. r.

3734. Poročilo o glasovanju na delnem referendumu
za uvedbo samoprispevka v KS Sovodenj

Na podlagi 7. člena sklepa o razpisu delnega referen-
duma za plačilo samoprispevka za sofinanciranje rekon-
strukcije in aslfatiranja krajevnih poti v Stari Oselici, Podjelo-
vem brdu, Lanišah, Sovodnju in Hobovšah v KS Sovodenj,
daje Volilna komisija KS Sovodenj

P O R O Č I L O

Glasovanja na delnem referendumu dne 3. 9. 1999 za
uvedbo samoprispevka za sofinanciranje rekonstrukcije in
asfaltiranje krajevnih poti v Stari Oselici, Podjelovem brdu,
Lanišah, Sovodnju in Hobovšah.

V KS Sovodenj so bili na delnem referendumu dne
3. 9. 1999 ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 83 volilnih upravičen-
cev.

2. Glasovanja se je udeležilo 55 volilnih upravičencev,
kar je 66,27%.

3. ZA uvedbo prispevka je glasovalo 55 upravičencev,
kar je 66,27%.

4. PROTI uvedbi samoprispevka ni glasoval noben
upravičenec.
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5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Referenduma se ni udeležilo 28 upravičencev, kar

je 33,73%.
7. Komisija za izvedbo referenduma ugotavlja, da je bil

izglasovan predlog za uvedbo delnega samoprispevka, ker
je zanj glasovalo 66,27% upravičencev.

Predsednik
Volilne komisije

KS Sovodenj
Franc Pintar l. r.

IDRIJA

3735. Poslovnik Nadzornega odbora občine Idrija

Na podlagi 43.a člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Nadzorni odbor občine
Idrija na seji dne 8. 6. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora občine Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način

dela Nadzornega odbora občine Idrija (v nadaljevanju: nad-
zorni odbor).

2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z za-

konom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno,
strokovno in nepristransko.

3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih

pristojnosti samostojno.

4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s

katerimi se seznani pri svojem delu.

5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki

ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe na konstitu-
tivni seji ali od predsednika pooblaščen član nadzornega
odbora.

6. člen
Naloga predsednika je da:
– vodi in organizira delo odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi

telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi

odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora oziroma s
strani predsednika pooblaščen član.

8. člen
Seje vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti

podpredsednik ali s strani predsednika pooblaščeni član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pred-

loge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi
člani nadzornega odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet, ali župan.

9. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzor-

nega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob
soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi pred-
sednik, je lahko ta rok tudi krajši.

Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je po-
trebno za obravnavo.

Predsednik lahko povabi na sejo pripravljalce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obrav-
navanih institucij.

10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi

evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih, opravičeno odsotnih in ostalih

odsotnih članov ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– potrditev zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim pov-

zetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik odbora in zapisnikar.

11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega

reda predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glaso-
vanje.

Nadzorni odbor veljavno sklepa in sprejema svoja po-
ročila, priporočila in predloge, če je na seji prisotna večina
članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih čla-
nov.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje
tudi tajno.

12. člen
Zapisniki in ostala gradiva za seje nadzornega odbora

se hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo ar-

hivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa
deset let.

13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za potrebe nad-

zornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava.
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III. POSTOPEK NADZORA

14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih
sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugiih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

15. člen
Nadzorni odbor se na svojih sejah sproti dogovarja o

problematiki, ki se bo obravnavala na prvi naslednji seji.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno

obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski
svet in župan občine, oziroma če kakršenkoli indic vzbudi
nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito
razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamen-
sko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.

16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja

pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda,

podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki
je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na
porabo proračunskih sredstev,

– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgo-
vornih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nad-
zornega odbora.

17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k

sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih
strok.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.

18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega

odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino ozi-
roma pooblasti posameznega člana nadzornega odbora.

19. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-

bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene ter mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor ter ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-

vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču in sicer v 15 dneh po opravljenem
nadzoru.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti,
da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti, na kateri ali s
katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan
obvestiti tudi občinski svet in župana.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

20. člen
Člana nadzornega odbora predsednik nadzornega od-

bora izloči iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave
in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebno
nadzorovane osebe v ožjem sorodstvu (vključno I. koleno),
če je član upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorova-
ne osebe, ali če je v obdobju enega leta, računano od
datuma pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal
delo po pogodbi.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

IV. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni

odbor in prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po
enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

22. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,

se uporablja določila poslovnika o delu občinskega sveta.

Št. 03202-0001/99
Idrija, dne 8. junija 1999.

Predsednica
Nadzornega odbora občine Idrija

Sandra Grahelj, ek. l. r.
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KRANJ

3736. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja
knjižnica Kranj

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 75/94) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na
8. seji dne 8. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica

Kranj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadalj-

njem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Osrednja
knjižnica Kranj (v nadaljevanju: zavod).

2. člen
Ime zavoda: Osrednja knjižnica Kranj.
Sedež zavoda: Tavčarjeva ulica 41, Kranj.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z

ustanoviteljem.
Zavod ima pečat. Obliko, vsebino in dimenzije pečata

določa statut zavoda. Ravnatelj sprejme sklep o hrambi in
uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje od-
govorni.

II. DEJAVNOST

3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
1. O/92.511 dejavnost knjižnic;
2. DE/22.11 izdajanje knjig;
3. DE/22.13 izdajanje revij in periodike;
4. DE/22.15 drugo založništvo;
5. DE/22.23 knjigoveštvo in dodelava;
6. DE/22.33 razmnoževanje računalniških zapisov;
7. G/52.50 trgovina na drobno z rabljenim blagom;
8. I/60.24 cestni tovorni promet;
9. K/70.20 dajanje nepremičnin v najem;
10. K/71.33 dajanje pisarniške in računalniške opre-

me v najem;
11. K/72.30 obdelava podatkov;
12. K/72.40 dejavnosti povezane s podatkovnimi ba-

zami;
13. K/74.40 oglaševanje;
14. K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
15. K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
16. K/74.843 druge poslovne dejavnosti;
17. O/92.32 obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izva-

janje je v javnem interesu.
Poleg poslov iz prvega in drugega odstavka tega člena

opravlja zavod tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov
obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa nepo-
srednega opravljanja dejavnosti.

Gospodarske dejavnosti, ki jih zavod opravlja, morajo
biti namenjene izključno opravljanju osnovnih dejavnosti, za
katere je zavod ustanovljen.

III. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– ravnatelj,
– svet,
– strokovni svet.

5. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov. Svet

zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Člani so

lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat
zaporedoma.

Svet odloča z večino vseh članov sveta.

6. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet mestne občine

Kranj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na ne-

posrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, kot ga
določa zakon.

Predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javno-
sti se imenujejo po pogojih in postopku, določenim s statu-
tom zavoda.

Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pote-
kom mandata.

7. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zako-

nom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela, finančni načrt, letni obra-

čun,
– opravlja nadzor nad poslovanjem,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti

določene naloge.

8. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom

dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-

nje pristojni organ na način in po postopku, določenim za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlo-
gov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest
mesecev.
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9. člen
Zavod vodi ravnatelj kot njegov poslovni in programski

direktor.
Ravnatelj organizira in vodi strokovno delo ter poslova-

nje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti,
za katero je zavod registriran ter odgovarja za zakonitost in
strokovnost dela zavoda.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja dela-
vec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

Naloge, pooblastila in odgovornost ravnatelja podrob-
neje določa statut.

10. člen
Ravnatelja imenuje Svet mestne občine Kranj na podla-

gi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in
strokovnega sveta.

Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki poleg za-
konskih izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit za bibliotekarja,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih

delovnih mestih.
Mandat ravnatelja traja pet let. Po poteku mandata je

ravnatelj lahko ponovno imenovan.

11. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-

nega dela zavoda in daje ravnatelju ter svetu zavoda mnenja,
predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Sestava, način imenovanja in razrešitve, trajanje man-
data članov ter naloge strokovnega sveta določa statut
zavoda.

IV. SREDSTVA ZA DELO

12. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– iz članarin,
– s storitvami v okviru svoje dejavnosti,
– z dotacijami in darili in iz drugih virov, na način in pod

pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.

13. člen
Organi zavoda zagotavljajo v skladu z veljavnimi predpi-

si in odgovarjajo za zakonitost njegovega poslovanja.
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za

izvajanje in razvoj svoje glavne dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov odloča

svet na predlog ravnatelja in v soglasju z ustanoviteljem.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

14. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem
imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti
do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za
opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugi-
mi predpisi.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja vsaj enkrat let-
no o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o
poslovanju, v skladu z zakonom.

15. člen
Premoženje zavoda predstavlja njegovo lastno premo-

ženje ter premoženje, ki ga zavod prejme v upravljanje od
ustanovitelja kot del javne infrastrukture na področju kulture.

Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim pre-
moženjem upravlja samostojno, z nepremičninami pa samo
po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.

VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

16. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost programov dela in razvoja zavoda

z občinskimi plani in sprejetimi smernicami,
– zagotavlja zavodu sredstva za delo v okviru dogovor-

jenega programa na podlagi letnega plana dela ter poročila
o delu,

– odloča o načinu kritja izgube, ki je ni možno pokriti iz
razpoložljivih sredstev zavoda, v skladu s tretjim odstavkom
13. člena,

– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-
mi in finančnimi načrti,

– daje soglasje k notranji organizaciji in aktu o sistemi-
zaciji,

– daje soglasje k statutu zavoda,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu oprav-

ljanje osnovne dejavnosti,
– opravlja nadzor nad zakonitostjo poslovanja,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.

17. člen
Zavod sprejme letni program dela in finančni načrt ter

ju posreduje ustanovitelju v soglasje.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju

letnega programa dela, finančnega načrta in razvoja.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti

svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku šestih
mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda oprav-
lja svoje delo do izteka mandata, za katerega je bil imeno-
van.

19. člen
Zavod je pravni naslednik Osrednje knjižnice občine

Kranj, ki je vpisana v sodni register registrskega sodišča v
Kranju pod številko 1-64-00 ter prevzame vse pravice in
obveznosti tega zavoda.

20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– vsi dosedanji akti o ustanovitvi zavoda,
– določbe splošnih aktov zavoda, ki so v nasprotju s

tem odlokom.
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21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 13 DJS/393
Kranj, dne 8. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl.
org. l. r.

3737. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta
Prešerna Kranj

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), uredbe o merilih
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže os-
novnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glas-
benih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in za-
vodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS,
št. 16/98 in 27/99) in 18. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine
Kranj na 8. seji dne 8. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem Slo-

venski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja
javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobra-
ževanje Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj (v nadaljeva-
nju: zavod).

II. STATUSNI DOLOČBI

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj.
Sedež zavoda: Kidričeva 49, 4000 Kranj.
V sestavo zavoda sodi tudi:
– podružnica šole Kokrica,
– oddelki vrtca za izvajanje vzgojno-varstvene dejavno-

sti in predšolske vzgoje v podružnici Kokrica.

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež
zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo,
način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so
zanje odgovorni.

III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ

4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– DE/22.120 Izdajanje časopisov,
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-

cah,
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln,
– G/52.74 Druga popravila, d.n.,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
– I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/74.400 Oglaševanje,
– K/74.810 Fotografska dejavnost,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/92.130 Kinematografska dejavnost,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/ 92.610 Obratovanje športnih objektov,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti.
Dejavnosti pod šifro M/80.101 im M/80.102 štejejo

pod javno službo.

5. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in

program za predšolske otroke, ki sta sprejeta na način in po
postopku določenem z zakonom.

6. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja usta-
novitelja.

7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-

novnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je uskla-
jen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo progra-
ma osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni je skupaj
27 oddelkov, za matično šolo 21 oddelkov, za podružnico
šole Kokrica pa 6 oddelkov.

Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Regi-
stra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije, izpostava Kranj, kjer je mogoče dobiti
izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine
prostorskih okolišev.

Šolski okoliš:
Matična šola obsega naslednje prostorske okoliše:
Del naselja (014) Kranj: 0105, 0106, 0107, 0108,

0109, 0110, 0111, 0112, 0120, 0121, 0122, 0123,
0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153,
0154, 0155, 0157, 0158, 0159, 0160;

cela naselja: (002) Bobovek: 0209; (013) Kokrica:
0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216; (019) Mla-
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ka pri Kranju: 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222;
(040) Tatinec: 0246; (034) Srakovlje: 0247.

Od tega pa podružnica šole Kokrica obsega naslednja
cela naselja oziroma prostorske okoliše:

(002) Bobovek: 0209; (013) Kokrica: 0210, 0211,
0212, 0213, 0214, 0215, 0216; (019) Mlaka pri Kranju:
0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222; (040) Tatinec:
0246; (034) Srakovlje: 0247.

IV. ORGANI ZAVODA

8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

Organi podružnice šole:
– oddelčni učiteljski zbor,
– strokovni aktivi,
– svet staršev.

9. člen
Svet zavoda šteje enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponov-

no imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je
njihov otrok vključen v zavod.

Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na ne-

posrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon.

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s
tajnim ali javnim glasovanjem.

Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred prete-
kom mandata.

10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zako-

nom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni

problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-

braževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih

vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-

cev v svet zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-

voda,

– sprejema pravila in druge akte zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvaja-

nje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov pri-

hodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proi-
zvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.

11. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj

zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imeno-
vanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do
izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta za-
voda.

12. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom

dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-

nje pristojni organ na način in po postopku, določenim za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlo-
gov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavo-

da. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja
in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda.

Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo, jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pra-

vic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih določa zakon.
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Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postop-
ku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z
ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred
imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje uči-
teljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja je 4 leta.
Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen
najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.

14. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če

nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršil-
ca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno
leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh mini-
ster.

15. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto

pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju
pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.

Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja
vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.

Podružnico zavoda vodi vodja podružnice zavoda, ki
ima naslednje pristojnosti:

– organizira in vodi delo podružnice zavoda,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice za-

voda,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice zavoda z učenci in

njihovimi starši,
– obvešča starše o delu podružnice zavoda,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj.
Ravnatelj imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja in

vodjo podružnice v skladu z zakonom.

16. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni

učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se

uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.

17. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v
njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo
starši na roditeljskem sestanku.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega na-
mestnika.

Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določajo zakon in pravila zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO

18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-

glasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne
potrebuje, odda v najem.

Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premo-
ženjem.

19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, pris-
pevkov učencev, lahko pa tudi iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
zakonom. Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka
na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih
sprejme svet.

Sredstev, pridobljenih z oddajanjem v najem prostorov,
ki so v javni lasti in z njimi upravlja zavod, ni mogoče razpore-
diti za plače delavcem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-

stev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za oprav-
ljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi pred-
pisi.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

21. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost po-

rabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o

izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Za-
vod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne
za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične
namene.

VIII. NADZOR

22. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
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cije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom
občine.

23. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja

nadzira ustanovitelj.

IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

24. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to

prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči
javnost.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki
jih ravnatelj pooblasti.

25. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in po-

datke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri
opravljanju vzgojnoi-zobraževalne in vzgojno-varstvene de-
javnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne
tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo

pristojni organi in druge organizacije.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

26. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve,

ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S
pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.

Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge
splošne akte, če tako določa zakon.

Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
druge pa pristojni organ zavoda samostojno.

Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s
tem odlokom.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti

svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh
mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda oprav-
lja funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

28. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-

nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraževa-
nje.

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-33/97-13DJS/1557
Kranj, dne 8. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3738. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona
Jenka Kranj

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), uredbe o merilih
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže os-
novnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glas-
benih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in za-
vodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS,
št. 16/98 in 27/99) in 18. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine
Kranj na 8. seji dne 8. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem Slo-

venski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja
javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobra-
ževanje Osnovna šola Simona Jenka Kranj (v nadaljevanju:
zavod).

II. STATUSNI DOLOČBI

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Simona Jenka Kranj.
Sedež zavoda: Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj.
V sestavo zavoda sodi tudi:
– podružnica šole Center,
– podružnica šole Goriče,
– podružnica šole Primskovo,
– podružnica šole Trstenik,
– oddelki vrtca za izvajanje vzgojno-varstvene dejavno-

sti in predšolske vzgoje na matični šoli in v podružnici šole
Primskovo.

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež
zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo,
način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so
zanje odgovorni.



Uradni list Republike Slovenije Št. 78 / 24. 9. 1999 / Stran 12335

III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ

4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– DE/22.120 Izdajanje časopisov,
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-

cah,
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln,
– G/52.74 Druga popravila, d.n.,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
– I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/74.400 Oglaševanje,
– K/74.810 Fotografska dejavnost,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/92.130 Kinematografska dejavnost,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/ 92.610 Obratovanje športnih objektov,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti.
Dejavnosti pod šifro M/80.101 im M/80.102 štejejo

pod javno službo.

5. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in

program za predšolske otroke, ki sta sprejeta na način in po
postopku določenem z zakonom.

6. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja usta-
novitelja.

7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-

novnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je uskla-
jen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo progra-
ma osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni je skupaj
36 oddelkov, za matično šolo 16 oddelkov, za podružnico
šole Center 6 oddelkov, za podružnico šole Goriče 3 oddel-
ki, za podružnico šole Primskovo 8 oddelkov in za podružni-
co šole Trstenik 3 oddelki.

Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Regi-
stra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije, izpostava Kranj, kjer je mogoče dobiti
izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine
prostorskih okolišev.

Šolski okoliš:
Matična šola obsega naslednje prostorske okoliše:
Del naselja (014) Kranj: 0001, 0002, 0079, 0080,

0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088,
0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096,
0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104,

0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0161,
0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169,
0181, 0182, 0183, 0194;

cela naselja – (041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225;
(016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229, 0230;
(007) Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236,
0237; (035) Srednja vas – Goriče: 0238; (023) Pangerši-
ca: 0239; (042) Trstenik: 0240; (005) Čadovlje: 0241;
(047) Žablje: 0242; (001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje:
0244: (044) Zalog: 0245.

Od tega matična šola obsega del naselja (014) Kranj:
0087, 0088, 0089, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095,

0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103,
0104, 0115, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165.

Od tega podružnica šole Center obsega del naselja
(014) Kranj:

0001, 0002, 0090, 0113, 0114, 0116, 0117, 0118,
0119, 0181, 0182.

Glede na organizacijo pouka v matični šoli in podružni-
ci šole Center na razredni stopnji, lahko ravnatelj s soglas-
jem staršev razporedi otroke v matično šolo ali v podružnico
šole Center.

Od tega podružnica šole Goriče obsega naslednja cela
naselja:

(016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229,
0230; (007) Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235,
0236, 0237; (035) Srednja vas – Goriče: 0238; (044)
Zalog: 0245.

Od tega podružnica šole Primskovo obsega del naselja
(014) Kranj:

0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086,
0166, 0167, 0168, 0169, 0183, 0194.

Od tega podružnica šole Trstenik obsega naslednja
cela naselja:

(041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225, 0226; (023) Pan-
geršica: 0239; (042) Trstenik: 0240; (005) Čadovlje: 0241;
(047) Žablje: 0242; (001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje:
0244.

IV. ORGANI ZAVODA

8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

Organi podružnice šole:
– oddelčni učiteljski zbor,
– strokovni aktivi,
– svet staršev.

9. člen
Svet zavoda šteje enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponov-

no imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je
njihov otrok vključen v zavod.

Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
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Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na ne-
posrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon.

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s
tajnim ali javnim glasovanjem.

Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred prete-
kom mandata.

10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zako-

nom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni

problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-

braževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih

vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-

cev v svet zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-

voda,
– sprejema pravila in druge akte zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvaja-

nje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov pri-

hodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proi-
zvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.

11. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj

zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imeno-
vanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do
izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta za-
voda.

12. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom

dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-

nje pristojni organ na način in po postopku, določenim za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlo-
gov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavo-

da. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja
in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda.

Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo, jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pra-

vic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postop-

ku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z
ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred
imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje uči-
teljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja je 4 leta.
Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen
najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.

14. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če

nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršil-
ca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno
leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh mini-
ster.

15. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto

pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju
pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.

Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja
vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.

Podružnico zavoda vodi vodja podružnice zavoda, ki
ima naslednje pristojnosti:

– organizira in vodi delo podružnice zavoda,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice za-

voda,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice zavoda z učenci in

njihovimi starši,
– obvešča starše o delu podružnice zavoda,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj.
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Ravnatelj imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja in
vodjo podružnice v skladu z zakonom.

16. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni

učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se

uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.

17. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v
njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo
starši na roditeljskem sestanku.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega na-
mestnika.

Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določajo zakon in pravila zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO

18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-
glasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne
potrebuje, odda v najem.

Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premo-
ženjem.

19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, pris-
pevkov učencev, lahko pa tudi iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
zakonom. Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka
na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih
sprejme svet.

Sredstev, pridobljenih z oddajanjem v najem prostorov,
ki so v javni lasti in z njimi upravlja zavod, ni mogoče razpore-
diti za plače delavcem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-

stev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za
opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugi-
mi predpisi.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

21. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost po-

rabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o

izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Za-
vod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne
za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične
namene.

VIII. NADZOR

22. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom
občine.

23. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja

nadzira ustanovitelj.

IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

24. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to

prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči
javnost.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki
jih ravnatelj pooblasti.

25. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in po-

datke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene de-
javnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne
tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo

pristojni organi in druge organizacije.
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X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

26. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve,

ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S
pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.

Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge
splošne akte, če tako določa zakon.

Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
druge pa pristojni organ zavoda samostojno.

Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s
tem odlokom.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti

svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh
mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda oprav-
lja funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

28. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-

nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraže-
vanje.

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-33/97-13/1557
Kranj, dne 8. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3739. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta
Žagarja Kranj

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), uredbe o merilih
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže os-
novnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glas-
benih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in za-
vodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS,
št. 16/98 in 27/99) in 18. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine
Kranj na 8. seji dne 8. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem Slo-

venski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja
javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobra-
ževanje Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj (v nadaljevanju:
zavod).

II. STATUSNI DOLOČBI

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj.
Sedež zavoda: Cesta 1. maja 10 a, 4000 Kranj.

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež
zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo,
način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so
zanje odgovorni.

III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ

4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– DE/22.120 Izdajanje časopisov,
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-

cah,
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln,
– G/52.74 Druga popravila, d.n.,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
– I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/74.400 Oglaševanje,
– K/74.810 Fotografska dejavnost,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/92.130 Kinematografska dejavnost,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/ 92.610 Obratovanje športnih objektov,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti.
Dejavnosti pod šifro M/80.101 im M/80.102 štejejo

pod javno službo.

5. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program,

ki je sprejet na način in po postopku določenem z zako-
nom.
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6. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja usta-
novitelja.

7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-

novnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je uskla-
jen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo progra-
ma osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni je 20 oddel-
kov.

Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Regi-
stra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije, izpostava Kranj, kjer je mogoče dobiti
izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine
prostorskih okolišev.

Šolski okoliš:
Samostojna šola obsega naslednje prostorske okoliše

v delu naselja (014) Kranj:
0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010,

0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0017, 0049, 0050,
0051, 0052, 0053, 0054, 0057, 0058, 0059, 0067,
0068, 0069, 0071, 0072, 0073, 0075, 0076, 0077,
0124, 0171, 0172, 0180.

IV. ORGANI ZAVODA

8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

9. člen
Svet zavoda šteje enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponov-

no imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je
njihov otrok vključen v zavod.

Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na ne-

posrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon.

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s
tajnim ali javnim glasovanjem.

Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred prete-
kom mandata.

10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zako-

nom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,

– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-

braževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih

vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-

cev v svet zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-

voda,
– sprejema pravila in druge akte zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvaja-

nje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov pri-

hodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proi-
zvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.

11. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj

zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imeno-
vanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do
izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta za-
voda.

12. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom

dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-

nje pristojni organ na način in po postopku, določenim za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlo-
gov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavo-

da. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja
in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda.

Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo, jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
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– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-
stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pra-
vic in obveznosti učencev,

– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postop-

ku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z
ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred
imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje uči-
teljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja je 4 leta.
Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen
najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.

14. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če

nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršil-
ca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno
leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh mini-
ster.

15. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto

pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju
pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.

Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja
vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.

16. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni

učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se

uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.

17. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v
njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo
starši na roditeljskem sestanku.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega na-
mestnika.

Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določajo zakon in pravila zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO

18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-
glasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne
potrebuje, odda v najem.

Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premo-
ženjem.

19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, pris-
pevkov učencev, lahko pa tudi iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
zakonom. Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka
na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih
sprejme svet.

Sredstev, pridobljenih z oddajanjem v najem prostorov,
ki so v javni lasti in z njimi upravlja zavod, ni mogoče razpore-
diti za plače delavcem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-

stev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za oprav-
ljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi pred-
pisi.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

21. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost po-

rabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o

izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Za-
vod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne
za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične
namene.

VIII. NADZOR

22. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom
občine.
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23. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja

nadzira ustanovitelj.

IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

24. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to

prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči
javnost.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki
jih ravnatelj pooblasti.

25. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in po-

datke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene de-
javnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne
tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo

pristojni organi in druge organizacije.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

26. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve,

ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S
pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.

Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge
splošne akte, če tako določa zakon.

Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
druge pa pristojni organ zavoda samostojno.

Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s
tem odlokom.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti

svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh
mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda oprav-
lja funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

28. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-

nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraže-
vanje.

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-33/97-13/1557
Kranj, dne 8. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3740. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba
Aljaža Kranj

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), uredbe o merilih
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže os-
novnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glas-
benih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in za-
vodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS,
št. 16/98 in 27/99) in 18. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine
Kranj na 8. seji dne 8. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem Slo-

venski trg 1, Kranj (v nadaljevanju ustanovitelj), ustanavlja
javni vzgojno izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobra-
ževanje Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj (v nadaljevanju:
zavod).

II. STATUSNI DOLOČBI

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.
Sedež zavoda: Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj.

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež
zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo,
način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so
zanje odgovorni.

III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ

4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– DE/22.120 Izdajanje časopisov,
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– DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-

cah,
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln,
– G/52.74 Druga popravila, d.n.,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
– I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/74.400 Oglaševanje,
– K/74.810 Fotografska dejavnost,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/92.130 Kinematografska dejavnost,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/ 92.610 Obratovanje športnih objektov,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti.
Dejavnosti pod šifro M/80.101 im M/80.102 štejejo

pod javno službo.

5. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program, ki

je sprejet na način in po postopku določenem z zakonom.

6. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja usta-
novitelja.

7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-

novnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je uskla-
jen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo progra-
ma osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni je 21 oddel-
kov.

Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Regi-
stra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije, izpostava Kranj, kjer je mogoče dobiti
izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine
prostorskih okolišev.

Šolski okoliš:
Samostojna šola obsega naslednje prostorske okoliše

v delu naselja (014) Kranj:
0016, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024,

0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0044, 0045, 0046,
0047, 0048, 0055, 0056, 0074.

IV. ORGANI ZAVODA

8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

9. člen
Svet zavoda šteje enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponov-

no imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je
njihov otrok vključen v zavod.

Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na ne-

posrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon.

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s
tajnim ali javnim glasovanjem.

Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred prete-
kom mandata.

10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zako-

nom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni

problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-

braževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih

vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-

cev v svet zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za-

voda,
– sprejema pravila in druge akte zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvaja-

nje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov pri-

hodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proi-
zvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.

11. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj

zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imeno-
vanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do
izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta za-
voda.

12. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom

dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-

nje pristojni organ na način in po postopku, določenim za
imenovanje.
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Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlo-
gov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavo-

da. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja
in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda.

Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo, jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pra-

vic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postop-

ku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z
ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred
imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje uči-
teljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja je 4 leta.
Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen
najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.

14. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če

nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršil-
ca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno
leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh mini-
ster.

15. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto

pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju
pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.

Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja
vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.

16. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni

učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se

uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.

17. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v
njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo
starši na roditeljskem sestanku.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega na-
mestnika.

Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določajo zakon in pravila zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO

18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-
glasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne
potrebuje, odda v najem.

Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premo-
ženjem.

19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, pris-
pevkov učencev, lahko pa tudi iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
zakonom. Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka
na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih
sprejme svet.

Sredstev, pridobljenih z oddajanjem v najem prostorov,
ki so v javni lasti in z njimi upravlja zavod, ni mogoče razpore-
diti za plače delavcem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-

stev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za
opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugi-
mi predpisi.
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VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

21. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost po-

rabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o

izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Za-
vod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne
za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične
namene.

VIII. NADZOR

22. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom
občine.

23. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja

nadzira ustanovitelj.

IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

24. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to

prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči
javnost.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki
jih ravnatelj pooblasti.

25. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in po-

datke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene de-
javnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne
tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo

pristojni organi in druge organizacije.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

26. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve,

ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S
pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.

Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge
splošne akte, če tako določa zakon.

Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
druge pa pristojni organ zavoda samostojno.

Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s
tem odlokom.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti

svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh
mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda oprav-
lja funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

28. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraže-

vanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobra-
ževanje.

29. člen
Ta odlok začne veljati petnjasti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-33/97-13/1557
Kranj, dne 8. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

3741. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje
Kranj

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), uredbe o merilih
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže os-
novnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glas-
benih šol (Uradni list RS, št. 16/98), odredbe o pogojih za
ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in za-
vodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS,
št. 16/98 in 27/99) in 18. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine
Kranj na 8. seji dne 8. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
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I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem

Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), usta-
navlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošol-
sko izobraževanje Osnovna šola Predoslje Kranj (v nada-
ljevanju: zavod).

II. STATUSNI DOLOČBI

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Predoslje Kranj.
Sedež zavoda: Predoslje 17 a, 4000 Kranj.
V sestavo zavoda sodijo tudi oddelki vrtca za izvajanje

vzgojno-varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje.

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež
zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo,
način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so
zanje odgovorni.

III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ

4. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– DE/22.120 Izdajanje časopisov,
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-

cah,
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln,
– G/52.74 Druga popravila, d.n.,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.230 Drug kopenski potniški promet,
– I/63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem

prometu,
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/74.400 Oglaševanje,
– K/74.810 Fotografska dejavnost,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/92.130 Kinematografska dejavnost,
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti.
Dejavnosti pod šifro M/80.101 im M/80.102 štejejo

pod javno službo.

5. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in

program za predšolske otroke, ki sta sprejeta na način in po
postopku določenem z zakonom.

6. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja usta-
novitelja.

7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-

novnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je uskla-
jen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo progra-
ma osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni je 16 oddel-
kov.

Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Regi-
stra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije, izpostava Kranj, kjer je mogoče dobiti
izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine
prostorskih okolišev.

Šolski okoliš:
Samostojna šola obsega naslednja cela naselja oziro-

ma prostorske okoliše:
(004) Britof: 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200;

(009) Ilovka: 0248; (022) Orehovlje: 0206, 0207; (029)
Predoslje: 0201, 0202, 0203, 0204, 0205; (037) Suha
pri Predosljah: 0208.

IV. ORGANI ZAVODA

8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

9. člen
Svet zavoda šteje enajst članov:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponov-

no imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je
njihov otrok vključen v zavod.

Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnike delavcev imenujejo delavci zavoda na ne-

posrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon.

Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev s
tajnim ali javnim glasovanjem.

Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred prete-
kom mandata.

10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zako-

nom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
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– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-

braževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih

vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-

cev v svet zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema pravila in druge akte zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvaja-

nje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov pri-

hodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proi-
zvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z
opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.

11. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj

zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imeno-
vanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do
izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta za-
voda.

12. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom

dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenova-

nje pristojni organ na način in po postopku, določenim za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlo-
gov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje
oziroma izvolitev novega člana.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

13. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavo-

da. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja
in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda.

Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo, jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pra-
vic in obveznosti učencev,

– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, ki jih določa zakon.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postop-

ku, določenim z zakonom in pravili zavoda, v soglasju z
ministrstvom za šolstvo in šport. Svet zavoda si mora pred
imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje uči-
teljskega zbora in ustanovitelja. Mandat ravnatelja je 4 leta.
Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen
najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.

14. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če

nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršil-
ca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda
oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno
leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh mini-
ster.

15. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto

pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju
pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.

Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja
vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.

16. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni

učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se

uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.

17. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v
njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo
starši na roditeljskem sestanku.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega na-
mestnika.

Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določajo zakon in pravila zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO

18. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina
ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem so-
glasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne
potrebuje, odda v najem.

Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premo-
ženjem.
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19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, pris-
pevkov učencev, lahko pa tudi iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
zakonom. Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka
na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih
sprejme svet.

Sredstev, pridobljenih z oddajanjem v najem prostorov,
ki so v javni lasti in z njimi upravlja zavod, ni mogoče razpore-
diti za plače delavcem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

20. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v

svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-

stev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za oprav-
ljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi pred-
pisi.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

21. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost po-

rabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o

izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Za-
vod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne
za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične
namene.

VIII. NADZOR

22. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom
občine.

23. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj.

IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

24. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to

prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči
javnost.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki
jih ravnatelj pooblasti.

25. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in po-

datke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene de-
javnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne
tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo

pristojni organi in druge organizacije.

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

26. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve,

ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S
pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.

Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge
splošne akte, če tako določa zakon.

Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
druge pa pristojni organ zavoda samostojno.

Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s
tem odlokom.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti

svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh
mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda oprav-
lja funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

28. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-

nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraže-
vanje.

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-33/97-13/1557
Kranj, dne 8. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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3742. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj
za leto 1999

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 8. člena navodila za izračun komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 13. in 18. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 4/99) je
Svet mestne občine Kranj na 6. seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske

površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto

1999

1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanj-

ske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanj-
skih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 1999.

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine, ki se izračuna po JUS U. C. 2.100 za III. stopnjo
opremljenosti, brez stroškov komunalnega urejanja in brez
cene stavbnega zemljišča, znaša na dan 31. 12. 1998
127.632,70 SIT/m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega

zemljišča na območju Mestne občine Kranj za III. stopnjo
komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200
prebivalcev/ha znašajo 17.980,60 SIT/m2 koristne stano-
vanjske površine, in sicer:

– za komunalne objekte in naprave v individualni rabi
(voda, elektrika, kanalizacija in telefon) 9.719,25 SIT/m2,

– za komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi
(ceste, parkirišča, javna razsvetljava, odvodnjavanje)
8.261,35 SIT/m2.

4. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih v

odstotkih od povprečne gradbene cene, in sicer:
I./1 območje od 8 do 11%,
I./2 območje od 7 do 9%,
II. območje od 6 do 8%,
III. območje od 3 do 7%,
IV. območje od 2 do 4%.
Območja so označena v preglednih kartah, ki so se-

stavni del tega odloka.

5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno valorizi-

rajo na podlagi povprečnega indeksa za stanovanjsko grad-
njo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeni-
štvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških
komunalnega urejanja zemljišč v Mestni občini Kranj za leto
1996 (Uradni list RS, št. 4/96).

7. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 14/434/99
Kranj, dne 9. julija 1999.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

NOVO MESTO

3743. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Novo mesto (PZ za LN za odsek
regionalne ceste R3-67/1385 skozi Šmarješke
Toplice od km 4.980 do km 5.260)
b) osnutka lokacijskega načrta za odsek
regionalne ceste R3-667/1385 skozi Šmarješke
Toplice od km 4.980 do km 5.260

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), ter 37. člena zako-
na 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) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 15. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto

za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine

Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto

(PZ za LN za odsek regionalne ceste
R3-667/1385 skozi Šmarješke Toplice od

km 4.980 do km 5.260)
b) osnutka lokacijskega načrta za odsek

regionalne ceste R3-667/1385 skozi Šmarješke
Toplice od km 4.980 do km 5.260

1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo me-
sto (PZ za LN za odsek regionalne ceste R3-667/1385
skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260) in
osnutek lokacijskega načrta za odsek regionalne ceste
R3-667/1385 skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do
km 5.260.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se
nanašajo na programsko zasnovo za lokacijski načrt za od-
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sek regionalne ceste R3-667/1385 skozi Šmarješke Topli-
ce od km 4.980 do km 5.260 v smislu opredelitve nove
namembnosti zemljišč na območju obstoječega travnika, in
sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin
planskih aktov Mestne občine Novo mesto.

Osnutek lokacijskega načrta na novo določa merila in
pogoje urbanizacije in prometnih zasnov na obravnavanem
območju.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto ter osnutek lokacijskega načrta centra
za odsek regionalne ceste R3-667/1385 skozi Šmarješke
Toplice od km 4.980 do km 5.260 bosta javno razgrnjena v
prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nad-
stropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure,
ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do
14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Šmarjeta, tride-
set dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava v Krajevni skupnosti Šmarjeta. Obvestilo o času in
kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem
listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve – oddelek za prostorsko plani-
ranje, Seidlova cesta1, Novo mesto.

Št. 350-03-4/99-1904
Novo mesto, dne 15. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

3744. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Tovarna
zdravil KRKA Novo mesto

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 15. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Tovarna
zdravil KRKA Novo mesto

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev od-

loka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil KRKA Novo mesto.

2. člen
Sprememba in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu

Tovarna zdravil KRKA Novo mesto, ki se razgrinja, se nana-

ša na spremembo 5. člena veljavnega odloka (Uradni list
RS, št. 21/97), ki govori o odstopanjih in tolerancah pose-
gov v prostor.

3. člen
Osnutek spremembe in dopolnitve odloka o zazidal-

nem načrtu Tovarna zdravil KRKA Novo mesto bo javno
razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg
6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do
15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa
od 7. do 14. ure) ter v prostorih krajevne skupnosti Ločna–
Mačkovec, trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem
listu RS. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava v Krajevni skupnosti Ločna–Mačkovec. Obvesti-
lo o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno v
Dolenjskem listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat
za okolje, prostor in komunalne zadeve – oddelek za pro-
storsko planiranje, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Št. 015-05-16-99-1906
Novo mesto, dne 15. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

SLOVENJ GRADEC

3745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Slovenj Gradec

Na podlagi 16. in 17. člena zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 7. in
8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na
seji dne 14. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi

cestnega prometa v Mestni občini Slovenj
Gradec

1. člen
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna

določila odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97 in
56/98).

2. člen
V 27. členu se v drugem odstavku črta besedilo:
»Varovalni pas izven naselja je tri metre, v naselju pa en

meter od končne točke prečnega profila ceste.«

3. člen
Besedilo 42. člena se spremeni in glasi:
»Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine na

Glavnem trgu in na posameznih urejenih parkirnih prostorih,
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ki gravitirajo na ožji del mesta Slovenj Gradec, poteka od
ponedeljka do petka v času od 6. ure do 16. ure in v soboto
od 7. ure do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih se parkirnina
ne pobira.«

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dne 1. 10. 1999.

Št. 343-002/95
Slovenj Gradec, dne 14. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

SODRAŽICA

3746. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica

Na podlagi zakona o pospeševanju turizma (Uradni list
RS, št. 57/98), 6. in 84. člena statuta Občine Sodražica
(Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodraži-
ca na sedmi redni seji dne 9. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Sodražica

1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične

takse v Občini Sodražica, oprostitve, način poročanja in
nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.

2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist za

vsako nočitev na območju Občine Sodražica, če nima prijav-
ljenega stalnega prebivališča v Občini Sodražica. Turistično
takso plačuje turist skupaj s plačilom storitev za prenočeva-
nje. Turist je dolžan plačevati turistično takso tudi v primeru,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina na-

meni za poravnavanje stroškov v zvezi s storitvami in ugod-
nostmi, ki so jih turisti deležni brezplačno. Predlog porabe
turistične takse pripravi občinska uprava skladno z določba-
mi zakona o pospeševanju turizma.

4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Višina

turistične takse je določne na osnovi stopnje infrastrukturne
opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Obči-
ne Sodražica.

5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Sodražica

znaša 7 točk.
Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se po-

množi število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednost-
jo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije
na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.

6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajal-

ci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje

in imajo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistič-
no takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali naj-
pozneje zadnji dan prenočevanja, ter voditi evidenco o pla-
čani turistični taksi, iz katere mora biti razvidno število pre-
nočitev posameznega turista in znesek plačane takse.

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.

7. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu

za pretekli mesec na račun občine. V istem roku so osebe iz
prvega odstavka 6. člena tega odloka dolžne predložiti obči-
ni in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo.

8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse

ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nad-
zor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pooblastil. Osebe iz 25. člena zakona o pospeševa-
nju turizma so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v eviden-
ce, iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične
takse.

9. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse in meseč-

nega poročanja se uporabljajo določila zakona o pospeše-
vanju turizma.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 432-05/99
Sodražica, dne 10. septembra 1999.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

3747. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan
Prijatelj Sodražica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 75. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 44/99), je Občinski svet občine Sodražica na sedmi
redni seji dne 9. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Sodražica, s sedežem Trg 25.

maja 3, Sodražica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) us-
tanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobra-
ževalni zavod Osnovno šolo dr. Ivan Prijatelj Sodražica (v
nadaljevanju: zavod), v čigar sestavi so:

– Podružnična šola Sveti Gregor,
– Enota vrtca.
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II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola dr. Ivan

Prijatelj
Sedež zavoda: Sodražica, Cesta Notranjskega odre-

da 10
Skrajšano ime zavoda: OŠ Sodražica
V sestavo OŠ Sodražica sodijo:
– Podružnična šola Sveti Gregor,
– Enota vrtca.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja or-

ganizira delo v novi podružnični šoli, ali ukine obstoječo, če
so za to podane zakonske razlage.

3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki

so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgo-

varja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.

4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču

v Ljubljani, na registrskem vložku št. 581/100 z dne 20.
12. 1974.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

6. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike, premera

35 in 20 mm, v sredini katerega je grb Republike Slovenije,
ob obodu je izpisano: Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodra-
žica.

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov po-
močnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravna-
telja.

Ravnatelj lahko v mejah svojih pooblastil pisno poobla-
sti druge osebe. Evidenco pooblastil vodi tajništvo zavoda.

8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-

laščeni za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov,
ki jih opravlja.

V poslovanju z banko ali Agencijo za plačilni promet
podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z de-
poniranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj. Ravnatelj z odloč-
bo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisuje-
jo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem členu.

9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-

novnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšol-
skih otrok na področju naselij Andol, Betonovo, Brinovšči-
ca, Brlog – del, Črnec, Črni potok pri Velikih Laščah, Gašpi-

novo, Globel, Graben, Grebenje, Hojče, Hudi konec, Jane-
ži, Jelovec, Junčje, Kotel, Kračali, Krnče, Kržeti, Levstiki,
Lipovšica, Male Vinice, Marolče, Maršiči, Nova Štifta, Novi
pot, Perovo, Petrinci, Podklanec, Praproče, Pugled pri Kar-
lovici, Preska, Pusti hrib, Ravni dol, Rigelj pri Ortneku, Sino-
vica, Sodražica, Sveti Gregor, Travna Gora, Vinice, Vintarji,
Zadniki, Zamostec, Zapotok in Žimarice.

Podružnična šola Sveti Gregor od prvega do četrtega
razreda: Andol, Brinovščica, Črni potok pri Velikih Laščah,
Gašpinovo, Graben, Grebenje, Hojče, Hudi konec, Junčje,
Krnče, Levstiki, Marolče, Perovo, Praproče, Pugled pri Kar-
lovici, Pusti hrib, Rigelj pri Ortneku, Sinovica, Sveti Gregor,
Vintarji in Zadniki.

Matična enota je Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj, kjer je
sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno
šolo za celotni zavod.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

10. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno ocenjevanje,
– M/80.103 dejavnost zavodov za izobraževanje otrok

z motnjami v razvoju,
– M/80.4 izobraževanje odraslih in drugo izobraževa-

nje,
– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– H/55.52 priprava in dostava hrane (catering),
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– G/52.74 druga popravila, d.n.,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– G/52.63 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– G/52.47 trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– A/01.12 pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik,
– I/60.23 drug kopenski potniški promet,
– K/74.832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program za

šolske in predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku, določenim z zakonom.

11. člen
Zavod je osnovna šola, ki opravlja vzgojno-izobraževal-

no dejavnost v skladu z določili zakona o osnovni šoli.
Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v zavodu poteka

v slovenskem jeziku.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo

kot javna listina. Zavod ne sme začeti opravljati nove dejav-
nosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez
soglasja ustanovitelja in dokler ne izda odločbe, da so izpol-
njeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede teh-
nične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja
zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša
ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerim prispe-
va k polnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo
za opravljanje registriranih dejavnosti.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni regi-
ster.
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IV. ORGANI ZAVODA

12. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. ravnatelj,
3. strokovni organi,
4. svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki upravitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– enote vrtca – 1 strokovnega sodelavca,
– iz centralne in podružnične šole – 3 strokovne de-

lavce,
– izmed gospodarsko upravnih in računovodskih in ra-

čunovodskih delavcev – 1 delavca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet iz-

med občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Pred-
stavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na
tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon
in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu
staršev.

Člani sveta iz svojih vrst izvolijo na konstituarni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat člana sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavo-

da je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.

14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-

braževalnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o sodelovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

15. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v

svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata sveta zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih
enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v
zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo
se imenuje za dobo 4 let.

16. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda

imajo najmanj trije delavci z aktivno volilno politiko in repre-
zentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s predlože-
nimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandi-
datov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svet zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike
delavcev v svetu se predlagajo po enotah zavoda.

17. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abeced-
nem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed
kandidatov centralne šole, posamezne podružnične šole in
izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih de-
lavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov (iz posa-
mične podružnične šole, centralne šole ali izmed upravno-
administrativnih ter tehničnih delavcev) kot jih je potrebno
izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovi-
ca delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

18. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,

kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
ali več kandidatov dobili enako število glasov, se volitve za
kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor tudi v
drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov isto števi-
lo glasov, se člane sveta določi z žrebom.
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O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva volitev.

19. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu

zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je predlagal sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva
za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnikov de-
lavcev s sveta zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

2. Ravnatelj

20. člen
Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program dela zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev in otrok,
– vodi delo učiteljskega vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog standardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev

in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilnih razredih,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sesta-

nek, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic

in obveznosti učencev in otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo po-

družnične šole in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko

zdravstveno službo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.
21. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj

pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ali ima
naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv
mentor, in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbo-
ra in mnenje občinskega sveta.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.

Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali občinski svet ne da
mnenja v roku 45 dni od dneva, ko je bilo zanj zaprošeno,
lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih de-
lavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.

23. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let naziv
mentor.

Vodjo podružnične šole omenuje in razrešuje ravnatelj
izmed delavcev podružnične šole.

Vodje podružnične šole opravlja delo učitelja, organi-
zacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih
določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v
aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno
pooblasti.

24. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje

pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delav-

cev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacij-

ske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravna-
telj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemi-
zaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.

3. Strokovni organi

25. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski

zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredni in strokovni aktivi
učiteljev in vzgojiteljev.

26. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni se-

lavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, poveza-

nih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenja o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-

mov ter dejavnosti,
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– odloča o posodobitvi programov vzgoje in izobraže-
vanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

– daje mnenja o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,

– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

27. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki

opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddel-
ku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,

ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

28. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševa-
nje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, so-
deluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

29. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta ozi-

roma predmetnih področij, vzgojitelji in pomočniki vzgoji-
teljev.

Strokkovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

Za enoto vrtca obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgoji-
teljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela,
obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokov-
ne naloge, določene v letnem načrtu.

4. Svet staršev

30. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v
šolskem letu.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in

o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraže-

valni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-

ževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

31. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,

svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem
ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom šole pri načrto-
vanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri oprav-
ljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služ-
ba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

32. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje,

hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-do-
kumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar opravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

33. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavo-

du opravljajo učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižni-
čarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvaja-
nju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje za-
voda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da
zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri
tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni je-
zik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugi-
mi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomi-
rali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega jezika
preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokov-
nega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

34. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in

uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
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Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ustanovitelja in mora o vsakem prostem
delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega
delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšol-
sko vzgojo.

VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

35. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,

s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka, ter
sredstva in premoženje podružnične šole in vrtca.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bre-
meni brez soglasja ustanovitelja.

36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,

sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in
izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih
virov.

Presežek prihodkov nad dohodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačila
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primankljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavno-
sti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije
ustanovitelj oziroma država.

37. člen
Za nadstandardne storitve lahko pridobiva zavod sred-

stva z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi
viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se finan-
cirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starost-
ne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega progra-
ma, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup
nadstandardne opreme, za zviševanja standarda pouka,
vzgoje in varstva in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pris-
pevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.

Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavo-
da predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

38. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

39. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega razvoja, določene z zakoni.

40. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja

nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI

41. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v

drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi z notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

42. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-

telj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet občine
Ribnica, voden pod št. 01-JT-601-7-96, z dne 19. 9. 1996,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/96.

44. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavo-

da v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

45. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za

katero je bil imenovan. Tri mesece pred iztekom mandata
ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na
način in po postopku, določenem s tem odlokom.

Ne glede na način določbe prvega odstavka 22. člena
tega odloka, je lahko od 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja
tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 22. člena
tega odloka.

Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim
odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv
najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh
letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
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46. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku osmih mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 64-02/99
Sodražica, dne 10. septembra 1999.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

3748. Odlok o vaških odborih

Na podlagi 19. in 30. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/59, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 28. člena statuta Občine Sodražica je
Občinski svet občine Sodražica, na 7. redni seji dne 9. 9.
1999 sprejel

O D L O K
o vaških odborih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev, organizacijo, pristojnosti in

druge zadeve v zvezi z delovanjem vaških odborov v Občini
Sodražica.

2. člen
Vaški odbori se ustanovijo zaradi zagotovitve sodelova-

nja posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.

3. člen
Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta.

II. OBMOČJA, IZ KATERIH SE IMENUJEJO ČLANI
VAŠKIH ODBOROV

4. člen
Območje, s katerega se imenujejo člani posameznega

vaškega odbora obsega območje naselja, ki je povezano s
skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.

5. člen
V občini se imenujejo naslednji vaški odbori:
– Globel (za naselje Globel),
– Gora (za naselja: Betonovo, Janeži, Kračali, Kržeti in

Petrinci),
– Jelovec (za naselje Jelovec),
– Lipovšica (za naselje Lipovšica),
– Novi pot (za nasleja Novi pot, Kotel in Brlog (del),
– Podklanec (za naselje Podklanec),
– Ravni dol (za naselja Ravni dol, Male Vinice, Nova

Štifta in Travna gora),

– Sinovica (za naselji Sinovica in Preska),
– Sodražica (za naselje Sodražica),
– Vinice (za naselje Vinice),
– Zamostec (za naselje Zamostec),
– Zapotok (za naselje Zapotok),
– Žimarice (za naselje Žimarice).

III. NALOGE VAŠKIH ODBOROV

6. člen
Občani preko vaškega odbora uresničujejo svoje skup-

ne interese in potrebe tako, da v sodelovanju z občinskimi
organi in službami:

– spremljajo problematiko, ki se nanaša na oskrbo na-
selij s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, lokal-
ne komunalne ceste in druge javne površine, urejanje poko-
pališč, urejanje naselij; ter v zvezi s tem predlagajo ukrepe;

– spremljajo problematiko na področju otroškega var-
stva, šolstva, kulture, zdravstva, sociale in drugih družbenih
dejavnosti na svojem območju ter predlagajo ukrepe za re-
ševanje te problematike;

– predlagajo razpis referenduma za uvedbo samopri-
spevka občanov;

– sodelujejo z občinskimi organi pri izvrševanju nalog
na svojem območju;

– predlagajo občinskemu svetu odločitve, ki se nana-
šajo na njihovo območje;

– dajejo občinskemu svetu obvezna mnenja glede od-
ločitev, ki se nanašajo na njihovo območje, če je tako dolo-
čeno s statutom ali z odlokom;

– opravljajo druge naloge, za katere je pristojna občina
in jih je prenesla na vaški odbor.

IV. IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV

7. člen
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo občani

na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje posamez-
nega vaškega odbora. Predlog članov vaškega odbora pri-
pravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
in zbori občanov. Občani odločijo o imenovanju ali razrešitvi
posameznega člana odbora vaške skupnosti z večino prisot-
nih na zboru občanov.

Člani posameznega odbora so imenovani za štiri leta
oziroma za obdobje mandata vsakokratnega občinskega sveta.

8. člen
Vaški odbori štejejo od tri do pet članov. Število se

določi na zboru občanov ob volitvah v vaške odbore.

9. člen
Vaški odbori imajo predsednika, ki ga izvolijo izmed

svojih članov.
Predsednik predstavlja in zastopa vaški odbor, izvršuje

sklepe odbora, skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev va-
škega odbora, poroča zboru občanov o svojem delu in oprav-
lja druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Sodražica.

V. NAČIN DELA VAŠKIH ODBOROV

10. člen
Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na

kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih
članov.
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Vaški odbori delujejo v skladu s predlogi, ki se oblikuje-
jo na zborih občanov.

11. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem

pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta.

12. člen
Predsednik skliče vaški odbor praviloma enkrat letno,

oziroma večkrat, če je to potrebno.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
Prvi vaški odbori se imenujejo najkasneje 60 dni po

začetku veljavnosti tega odloka.
Naslednji odbori se imenujejo najkasneje v 90 dneh po

konstituiranju novega občinskega sveta.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu.

Sodražica, dne 9. septembra 1999.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

3749. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Sodraži-
ca na 7. redni seji dne 9. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje občin-

skega glasila Občine Sodražica (v nadaljnjem besedilu: gla-
silo).

2. člen
Ime glasila je: “SUHOROBAR”

3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,

1317 Sodražica.

4. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.

5. člen
Glasilo praviloma izhaja šestkrat na leto, oziroma en-

krat na dva meseca. Glasilo je brezplačno za vsa gospo-
dinjstva Občine Sodražica. Izhaja v nakladi, ki pokriva vsaj
gospodinjstva Občine Sodražica, na formatu A4, v sloven-
skem jeziku.

6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov, opravlja

nalogo informatorja o delu občinskega sveta, župana, dru-
gih organov občine, njenih javnih zavodov, podjetij, društev,
političnih strank in vaških odborov.

Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informa-
cij o vseh področjih življenja in dela Občine Sodražica.

7. člen
Glasilo ureja vsaj štiričlanski uredniški odbor, ki ga

sestavljajo odgovorni urednik in vsaj trije člani. Člane in
odgovornega urednika imenuje in razrešuje Občinski svet
Občine Sodražica. Uredniški odbor je odgovoren za pripra-
vo programskih vsebin, zbiranje gradiva in oblikovanje časo-
pisa.

8. člen
Programsko zasnovo in uredniško politiko oblikuje ured-

niški odbor v soglasju z ustanoviteljem.

9. člen
Administrativno-tehnična opravila opravlja občinska

uprava.
10. člen

Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga admini-
strativno-tehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni
osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške de-
javnosti.

11. člen
Izdajatelj zagotavlja redno izhajanje časopisa, material-

ne in druge pogoje. Potrebna finančna sredstva se zagotav-
ljajo vsakoletno v proračunu Občine Sodražica.

12. člen
Izdajatelj je dolžan pred pričetkom izdajanja priglasiti

časopis pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco javnih
glasil.

13. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 63-02/99
Sodražica, dne 10. septembra 1999.

Župan
Občine Sodražica

Andrej Pogorelc l. r.

SVETA ANA

3750. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sveta
Ana

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
4/99), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 4/99) ter 15. člena v zvezi s 6. členom statuta
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski
svet občine Sveta Ana na 7. seji dne 10. 9. sprejel
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O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana

1. člen
Komunalni prispevek predstavlja plačilo sorazmernega

deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč, s tem odlo-
kom pa se določi zavezance za komunalni prispevek, način
izračuna komunalnega prispevka, njegovo višino in način
plačila.

Komunalni prispevek je določen z višino vseh stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč z javno infrastrukturo, pri tem
pa je upoštevana površina stavbnega zemljišča, koristna
površina objekta, možnost priključkov na javno infrastruktu-
ro in njene zmogljivosti oziroma oddaljenost od objektov
javne infrastrukture.

Komunalni prispevek ne zajema stroškov priključkov
objektov na javno infrastrukturo (izvedba priključkov, pri-
ključne takse in soglasja za priključevanje na komunalne
objekte in naprave).

2. člen
Vplačane komunalne prispevke bo Občina Sveta Ana

namensko vlagala v nadaljnje opremljanje stavbnih zemljišč
na območju občine na podlagi sprejetih programov oprem-
ljanja stavbnih zemljišč oziroma investicijskih programov ure-
janja stavbnih zemljišč.

V Občini Sveta Ana velja stavbno zemljišče za oprem-
ljeno, kadar obstoji na njem komunalna oprema oziroma so
zagotovljeni priključki na najmanj naslednjo javno infrastruk-
turo:

– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje (kolikor ni dovoljena

gradnja greznic),
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča lahko po-

leg navedenih priključkov vsebuje tudi priključke na druge
infrastrukturne objekte in naprave (javna razsvetljava, odvod-
njavanje, javna parkirišča...).

3. člen
a) Zavezanec za komunalni prispevek je investitor, ki

namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega potrebuje gradbeno

dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt in za to potre-

buje gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za grad-
njo, v primeru, da bo potrebno povečati obstoječe – urediti
nove priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmog-
ljivosti ali pa bo s posegom nastala nova funkcionalna enota,

– spremeniti namembnost obstoječega objekta ali ga
rekonstruirati, če je zaradi spremembe potrebno povečati
tudi priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmoglji-
vosti, če je korekcijski faktor nove namembnosti iz 5.b člena
tega odloka višji od obstoječega ali pa bo s posegom nasta-
lo več funkcionalnih enot kot pred posegom.

b) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komu-
nalno opremlja.

c) Lastnik obstoječega, zgrajenega objekta, kateri je
priključen na komunalno infrastrukturo in je namenjen ruše-
nju ter nadomestni gradnji, ni zavezanec za plačilo komunal-
nega prispevka, če zaradi posega niso potrebni novi ali
razširjeni priključki na javno infrastrukturo. Za delež morebit-
nega povečanja oziroma novega priključka na javno infra-

strukturo je investitor zavezanec za plačilo pripadajočega
dela komunalnega prispevka.

d) Investitor iz točk a), b) ali c) tega člena je zavezanec
za komunalni prispevek za vse objekte oziroma naprave
kolektivne rabe, na katere je objekt možno priključiti ali pa
bo priključitev možna v naslednjih dveh letih po že sprejetem
programu opremljanja stavbnih zemljišč ali pa investicijskem
programu urejanja stavbnih zemljišč.

4. člen
Višina komunalnega prispevka (sorazmernega deleža

stroškov opremljanja stavbnih zemljišč) oziroma izhodiščna
cena se ugotovi:

a) s programom opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga
sprejme Občinski svet občine Sveta Ana, za objekte, ki
bodo grajeni in priključeni na javno infrastrukturo na območ-
jih urejanja stavbnih zemljišč;

b) z investicijskim programom urejanja stavbnih zem-
ljišč za naslednje objekte:

– za nove objekte, ki se priključujejo na javno infra-
strukturo na območju urejanja stavbnih zemljišč,

– za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali
ali nadzidali, rekonstruirali ali jim spreminjali namembnost,
na območjih urejanja stavbnih zemljišč, pri izračunu pa se
upošteva zatečeno stanje (obstoječih) priključkov;

c) kot povprečje stroškov opremljanja stavbnih zemljišč
z javno infrastrukturo skladno z odlokom Občine Sveta Ana
o določitvi povprečne gradbene cene, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti
stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Ana, ki se
določi letno, ter sklepom Občine Sveta Ana o določitvi izho-
diščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov oprem-
ljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunal-
nih ter drugih objektov in naprav izven območij kompleksne-
ga urejanja stavbnih zemljišč:

– za nove objekte, ki bodo grajeni in priključeni izven
območij kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč,

– za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali
ali nadzidali, rekonstruirali ali jim spreminjali namembnost,
izven območij kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč.

5. člen
Komunalni prispevek iz 4.c člena se določa tudi na

podlagi naslednjih kriterijev:
a) Korekcijski faktor lokacije:
Kl=0,40 ureditvena območja naselij Sveta Ana in

Lokavec,
Kl=0,45 območje razpršene gradnje in vse

lokacije počitniških hišic,
b) Korekcijski faktor namembnosti:
Kn=2,00 za počitniške hišice
Kn=1,35 za poslovne objekte (kot so trgovine,

gostinski lokali, pisarniške dejavnosti,
storitvene dejavnosti, bencinske
črpalke…),

Kn=1,20 poslovni prostori turistične kmetije,
kmečki turizmi in vinotoči,

Kn=1,00 za stanovanjske objekte,
Kn=0,80 za objekte deficitarnih storitvenih

dejavnosti,
Kn=0,60 za proizvodne objekte in objekte

družbenih dejavnosti,
Kn=0,40 za garaže kot samostojne objekte,
Kn=0,35 za odprta parkirišča,
Kn=0,25 za kmetijske gospodarske objekte (hlevi,

garaže za kmetijsko mehanizacijo),
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Kn=0,15 za odprte rekreacijske površine (igrišča),
Kn=0,10 za pomožne kmetijske objekte (shrambe,

silosi, kleti).
c) Korekcijski faktor velikosti:
Za izračun komunalnega prispevka je v zasnovi obrav-

navan objekt standardne velikosti pri posamezni namem-
bnosti. Izhodiščni stanovanjski objekt ima 160 m2 koristne
površine, počitniška hišica 60 m2, poslovni objekti ter ob-
jekti storitvenih dejavnosti 200 m2, kmetijski gospodarski
objekti 300 m2, pomožni kmetijski objekti 100 m2, objekti
družbenih dejavnosti in proizvodni objekti 300 m2, garaže
100 m2, odprta parkirišča 250 m2, odprte rekreacijske po-
vršine 500 m2.

Pri izračunu se upošteva koristna površina objekta,
podana v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ka-
dar dejanska koristna površina odstopa od površine za kate-
ro je izračunana izhodiščna cena, se izhodiščna cena soraz-
merno zmanjša ali poveča.

d) Korekcijski faktor za prizidave oziroma nadzidave:
V primeru, da se obstoječi objekt prizida ali nadzida,

novi del pa ima maksimalno 30% koristne površine obstoje-
čega in predstavlja funkcionalno širitev le-tega (s posegom
ni nastala nova funkcionalna enota), se izhodiščna cena
korigira s faktorjem Kp=0,35.

e) Korekcijski faktor oddaljenosti od objektov javne
infrastrukture:

V primeru, da je zavezančevo stavbno zemljišče odda-
ljeno od najbližje možne točke priključitve na javno cesto ali
javno vodovodno omrežje več kot 100 m, se izhodiščna
cena komunalnega prispevka za priključitev oziroma mož-
nost priključitve na javno cesto in javni vodovod korigira
tako, da se zmanjšuje sorazmerno z oddaljenostjo parcele.
Pri oddaljenosti do 100 m je izhodiščna cena nespremenje-
na, nato pa začne padati linearno tako, da je pri oddaljenosti
800 m enaka nič.

Korekcijski faktor oddaljenosti se izračuna po naslednji
formuli:

Ko = (100-((X – 100)* 0,142))/100.

Pri čemer pomeni Kn korekcijski faktor, s katerim pom-
nožimo izhodiščno ceno, X pa je oddaljenost parcele od
najbližje možne točke priključitve na javno cesto ali javni
vodovod v metrih.

f) S faktorji preračunana cena ne more preseči dejan-
skih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč na določenem
območju, ki v sorazmernem deležu odpadejo na njegov
objekt oziroma parcelo.

6. člen
Postopek za odmero komunalnega prispevka se začne

na vlogo stranke (3.a in 3.c člen) ali na zahtevo investitorja
komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča (3.b člen).

Za izračun komunalnega prispevka poda investitor zah-
tevo Uradu občinske uprave Občine Sveta Ana. Predpisane-
mu in kolkovanemu obrazcu je potrebno priložiti projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma enotnega dovo-
ljenja za gradnjo, katerega sestavni del mora biti tudi izračun
koristne površine objekta po JUS U.C2.100.

7. člen
Komunalni prispevek se ne plačuje za gradnjo javne

gospodarske infrastrukture ter za gradnjo socialnih in nepro-
fitnih stanovanj. Prispevek se odmeri tudi za gradnjo javnih
objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega prora-
čuna, zavezanca pa lahko občinski svet na predlog župana
delno ali v celoti oprosti plačila.

Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko pri
oddaji vloge uveljavljajo olajšave – od izračunanega komu-
nalnega prispevka se bodo odštela vsa prejšnja namenska
plačila investitorja (ki se dejansko nanašajo na predvideno
gradnjo), in sicer po revalorizirani vrednosti (indeks podraži-
tev za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje
za gradbeništvo in IGM). Vrednost teh plačil se revalorizira
od dneva vplačila do dneva odmere komunalnega prispev-
ka. Tovrstna plačila lahko investitor dokaže le z originalno
dokumentacijo o vlaganjih.

V primeru, da izračunani komunalni prispevek ne dose-
že vsaj 3-kratne višine upravne takse za izračun komunalne-
ga prispevka, se izda oprostilna odločba (investitorju se
komunalni prispevek ne odmeri).

Zoper odločbo o plačilu komunalnega prispevka je
dovoljena pritožba pri županu Občine Sveta Ana v roku 15
dni od njenega prejema.

8. člen
Zavezanec je dolžan poravnati plačilo komunalnega

prispevka pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor.

9. člen
Začeti postopki za izračun komunalnega prispevka, ki

so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega odloka in v katerih še
niso izdane odločbe o odmeri sorazmernega dela stroškov
za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč, se nadaljujejo
oziroma dokončajo po odloku o plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97).

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

občinska inšpekcijska služba Občine Sveta Ana.

11. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 75.000 SIT se kaznu-

je za prekršek fizična oseba, od 20.000 do 360.000 SIT pa
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, v primeru, da v zahtevku za odmero
komunalnega prispevka navede neresnične podatke.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 75.000 SIT se kaznu-
je graditelj, fizična oseba, od 20.000 do 360.000 SIT pa
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, ki brez plačila komunalnega pri-
spevka uporablja komunalne objekte in naprave.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju Občine

Sveta Ana preneha uporabljati odlok o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97), ki se je
uporabljal na podlagi 123. člena statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99).

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-001/99
Sveta Ana, dne 10. septembra 1999.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.
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3751. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Sveta Ana

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99) in v zvezi z 12. in 20. členom
pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vredno-
sti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
(Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Sveta
Ana na 7. redni seji dne 10. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča

v Občini Sveta Ana

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanj-

ske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalne-
ga urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je
na območju Občine Sveta Ana na dan 31. 12. 1998 znaša-
la 120.000 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepre-
mičnin v letu 1999.

2. člen
Za 1 m2 koristne stanovanjske površine za celotno

območje Občine Sveta Ana znašajo
– povprečni stroški komunalnega

urejanja stavbnih zemljišč 11,5%
Od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka,

in sicer:
– za individualno komunalno ureditev (IKU) 5,0%
– za kolektivno komunalno ureditev (KKU) 6,5%

3. člen
Vrednost 1 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se

določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke
tega odloka in po območjih znaša:

I. območje: ureditveno območje centra
Sveta Ana in Lokavec 1,0 %

II. območje: druga naselja in stavbna
zemljišča razpršene gradnje 0,8 %

4. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine se

mesečno valorizira z indeksom podražitev gradbenih stori-
tev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Zdru-
ženje za gradbeništvo in IGM. Višina povprečnih stroškov
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednost nezazi-
danega stavbnega zemljišča sta predstavljena v razmerju do
povprečne gradbene cene.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati

odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
(Uradni list RS, št. 31/98).

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 42007-001/99
Sveta Ana, dne 1. septembra 1999.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

3752. Odlok o pomožnih objektih v Občini Sveta Ana

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97), navodila o meri-
lih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) ter 6. in 15. člena statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine
Sveta Ana na 7. redni seji dne 10. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih v Občini Sveta Ana

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje. Za njihovo gradnjo zadostuje odločba
upravnega organa o dovolitvi priglašenih del.

2. člen
Pod pogoji, določenimi s tem odlokom, sme investitor

brez lokacijskega dovoljenja graditi pomožne objekte, ki so
namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in ljubiteljski
dejavnosti, poslovni dejavnosti, izvajati posege za odstranje-
vanje arhitektonskih ovir ter odstranjevati obstoječe pomož-
ne objekte.

3. člen
Izboljšavi bivalnih pogojev in poslovni dejavnosti lahko

služijo naslednji pomožni objekti, ki se postavljajo samo na
stavbnem zemljišču osnovnega objekta:

a) Pri individualnih stanovanjskih hišah:
– pergola pred bivalnim prostorom, nadstrešek nad

dostopom oziroma uvozom v objekt, zimski vrt, nadstrešek
za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih vozil in avtomo-
bilskih prikolic, površine do 30 m2, oblikovno prilagojeno
stanovanjskemu objektu,

– pritlična garaža za osebni avtomobil in prikolico, po-
vršine do 30 m2, oblikovno prilagojeno stanovanjskemu ob-
jektu,

– pritlična drvarnica, shramba, vrtna uta, lopa in drugi
montažni objekti neproizvodnega značaja, površine do
20 m2,

– dimnik, sončni kolektor,
– zasteklitev balkona, vetrolova, zunanjih stopnic,
– vetrolov, površine do 10 m2,
– zunanje stopnice do višine ene etaže in površine do

10 m2,
– plinski rezervoar do prostornine 5 m3, z izvedbo pri-

ključka na objekt,
– bazen, vodomet, ribnik površine do 35 m2, tipska

montažna izvedba, lahko tudi (delno) vkopan v teren do
globine 1 m,

– vodnjak, kapnica, do 30 m3,
– greznica pri obstoječi stanovanjski hiši, v neprepust-

ni izvedbi, do 15 m3,
– manjši objekt za rejo živali, velikost do 15 m2, z

upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev,
– ureditev pisarniškega prostora v obstoječih stano-

vanjskih in poslovnih objektih.
b) Pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov po enotnem sistemu za cel ob-

jekt (s soglasjem projektanta obstoječega objekta),



Uradni list Republike Slovenije Št. 78 / 24. 9. 1999 / Stran 12361

– ureditev prostora za smetnjake, površine do 10 m2,
c) Pri poslovnih objektih:
– nadstrešek nad dostopom oziroma uvozom v objekt,

površine do 30 m2, oblikovno prilagojeno osnovnemu ob-
jektu,

– dimnik, sončni kolektor na strehi,
– zasteklitev balkona, vetrolova, zunanjih stopnic,
– odprti gostinski vrt do površine 30 m2,
– vetrolov, površine do 10 m2,
– plinski rezervoar do prostornine 5 m3, z izvedbo pri-

ključka na objekt.
Med objekte, ki se lahko postavljajo v mejah naselij

štejejo:
– klet, površine do 15 m2, vkopana v celoti v teren,
– lesena lopa za spravilo orodja in kmetijskih pridelkov,

površine do 9 m2.
Med objekte, ki se lahko postavljajo izven meja naselij,

štejejo:
d) Pri objektih, namenjenih kmetijski dejavnosti:
– skedenj, kašča, lopa za shranjevanje poljščin, krme,

stelje, orodja ter kmetijske mehanizacije, do maksimalne
površine 30 m2 in višine slemena 5 m,

– stolpni silos za shranjevanje živinske krme, ob obsto-
ječem gospodarskem objektu, prostornine do 90 m3 in
višine do slemena obstoječega gospodarskega objekta, ko-
ritasti silos (pokrit ali odprt) za krmo brez, površine do 80
m2, višina zidu do 1,50 m,

– objekti za rejo živali (svinjak, kokošnjak, zajčnik, go-
lobnjak, drobnica), površine do 25 m2,

– nadstrešnica kot zavetišče za živali, površine do
50 m2,

– tople grede in zaprti rastlinjaki, steklenjak, do površi-
ne 50 m2, plastenjak brez temeljev do površine 200 m2,

– čebelnjak, površine do 30 m2,
– gnojna jama in gnojišče v neprepustni izvedbi, pro-

stornine do 50 m3,
– rezervoar za vodo (zalivanje) do 100 m2,
– ograja za ograditev nasadov in obore za živati, do

višine 2,00 m,
e) Pri objektih, namenjenih ljubiteljski dejavnosti:
– kleti, površine do 15 m2, vkopane v celoti v teren,
– lesena lopa za spravilo orodja, površine do 6 m2.
Ostali pomožni objekti:
f) Postavitev samo na stavbnem zemljišču:
– ureditev zelenice in tlakovanje funkcionalnega dvori-

šča,
– stojala za kolesa z nadstrešnico, ob javnih objektih,
– ureditev prostora za smetnjake,
– telefonska govorilnica,
– montažni kioski in stojnice za prodajo na prostem,
– oprema parkov, otroških igrišč, počivališč, rekreacij-

skih površin.
g) Postavitev tudi izven meja naselij:
– vrtna, dvoriščna in med posestna ograja, iz lesa do

višine 1,20 m, iz živice višine do 2 m, če ni ob javni promet-
nici,

– podporni zid in zidana ograja, višine do 1 m, če ni ob
javni prometnici,

– tipizirana avtobusna postaja, s soglasjem upravljalca
ceste,

– vlečnica za lastne potrebe z močjo do 30 kW,
– razne oznake in obeležja na objektih ali prostih povr-

šinah (turistične table, reklamni napisi) s soglasjem lastnika
zemljišča,

– spomeniki in sakralni objekti (kapelica do 9 m2, križi,
do višine 6 m).

Vzdrževanje in adaptacija stavb:
– izgradnja hišnih priključkov na komunalno infrastruk-

turo (vodovod, kanalizacija),
– izgradnja ali obnova instalacij za vodo, kanalizacijo,

elektriko, centralno kurjavo, uporabo sončne energije v ob-
stoječih objektih, če se pri tem ne posega v konstruktivne
elemente objekta,

– obnova tlakov, sten, fasad,
– obnova / menjava stavbnega pohištva,
– obnova / menjava strešne kritine,
– z deli se ne sme spremeniti gabarit in izgled objekta,

ravno tako se ne sme spremeniti osnovna funkcija objekta.
Brez lokacijskega dovoljenja je možno tudi odstranje-

vati pomožne objekte, ki so opredeljeni s tem odlokom.
Vse navedene površine oziroma višine so določene kot

zunanje (bruto).

4. člen
Objektov ni možno postavljati v varovalnem pasu javnih

cest, elektrovoda, vodovoda, kanalizacije in drugih napeljav
in naprav, za katere je predpisan varovalni pas, razen ob
pridobitvi predhodnega soglasja upravljalca predmetnih na-
peljav oziroma naprav.

Skupna površina vseh pomožnih objektov, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje, postavljenih na funkcional-
nem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 60 m2,
razen za objekte pod 2.d (kmetijska dejavnost).

Pomožnega objekta s priglasitvijo ni možno dograjeva-
ti, če bi končna velikost presegla maksimalno vrednost,
določeno s tem odlokom.

5. člen
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z

obstoječimi prostorskimi plani oziroma veljavnimi prostorski-
mi izvedbenimi akti, kakor tudi ne z drugimi splošnimi akti,
veljavnimi v Občini Sveta Ana. Prav tako zaradi postavitve
pomožnih objektov ne smejo biti prizadete pravice in zakoni-
ti interesi drugih oseb.

Postavitev pomožnih objektov mora biti obenem v skla-
du z vsemi zdravstvenimi, požarnovarstvenimi, vodno gos-
podarstvenimi zahtevami ter zahtevami o varstvu okolja in
varovanju naravne in kulturne dediščine.

Gradnja pomožnih objektov iz 1.b in 1.c točke je možna
samo ob izdanem uporabnem dovoljenju za osnovni objekt.

6. člen
Oblikovanje pomožnih objektov mora biti v skladu z

občinskim odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih oziro-
ma obstoječim osnovnim objektom in okolico.

Pomožni objekti so načeloma enoetažni, pritlični. Stre-
ha je simetrična, strma (40–45°) opečne oziroma temne
kritine (čebelnjak ima lahko tudi asimetrično streho), gradnja
pa je lahko masivna ali montažna, če ni pri posameznem
objektu drugače določeno.

Pomožni objekti so lahko prostostoječi ali se držijo os-
novnega objekta. Odmiki objektov od parcelnih meja morajo
v ureditvenih območjih naselja znašati min. 3 m, v območju
razpršene gradnje min. 4 m, v primeru gnojne jame pa min. 8
m. Za gradnjo bližje meji je potrebna pridobitev pisnega so-
glasja prizadetega soseda. Odmik pomožnega objekta od
javnih komunalnih vodov in naprav se poleg tega določa tudi v
skladu s posebnimi predpisi zadevnega področja.

7. člen
Investitor mora uradu občinske uprave Občine Sveta

Ana podati vlogo za preveritev možnosti gradnje (na predpi-
sanem obrazcu in kolkovano), ki ji je potrebno priložiti:
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– ažurirano kopijo katastrskega načrta z vrisanim pomožnim
objektom,

– skico in opis objekta (tehnični opis, tlorisna zasnova z odmi-
ki od obstoječih objektov in/ali parcelnih meja, prerez z nakloni
strešin, uporabljeni materiali, izbor konstrukcije),

– zemljiškoknjižni izpisek.
V postopku se preveri:
– da se s posegom ne poslabšajo pogoji rabe zemljišča,

sosednjih objektov in naprav,
– da pomožni objekt ne zahteva novih priključkov na komu-

nalno infrastrukturo,
– da izgradnja pomožnega objekta ne zahteva statične pre-

soje oziroma druge gradbeno tehnične dokumentacije,
– da ima osnovni objekt v katerem se opravlja poslovna

dejavnost (kadar je pomožni objekt njegovo dopolnilo oziroma
brez osnovnega objekta ne more obstojati) izdano uporabno dovo-
ljenje.

Odločbo o dovolitvi priglašenih del izda upravni organ –
Upravna enota občine Lenart. Pismenemu zahtevku (na predpisa-
nem obrazcu) je potrebno priložiti:

– pisno preveritev urada občinske uprave Občine Sveta Ana,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim pomožnim objektom,
– skico in opis objekta,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– morebitna ostala potrebna soglasja (soglasje soseda zara-

di odmika od parcelne meje, če želi investitor postaviti pomožni
objekt manj kot 4 m od meje, soglasje upravljalca komunalnih
vodov in naprav, kadar je to potrebno…).

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena

oseba Občine Sveta Ana, ki jo določi župan.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35101-003/99
Sveta Ana, dne 10. septembra 1999.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

TRŽIČ

3753. Odlok za vrednotenje in sofinanciranje športnih
programov in objektov v Občini Tržič

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98),
7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 10.
člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 ) je Občinski
svet občine Tržič na 5. seji dne 7. 7. 1999 sprejel

O D L O K
za vrednotenje in sofinanciranje športnih

programov in objektov v Občini Tržič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa pogoje, merila in postopke za razdelitev

sredstev, namenjenih sofinanciranju športnih programov v Občini
Tržič.

Predmet odloka je delitev sredstev za šport, ki jih na podlagi
sprejetih letnih programov športa zagotavlja Občina Tržič iz sred-
stev proračuna.

2. člen
Izvajalci programov na področju športa so:
– športna društva in klubi,
– Športna zveza Tržič in zveze športnih društev, ki jih ustano-

vijo društva za posamezna področja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organiza-

cije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v

športu in so splošno koristne in neprofitne,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci

iz prejšnjega člena tega odloka, ki so izbrani na podlagi vsakolet-
nega javnega razpisa, ki ga po sklepu občinskega sveta objavi
župan Občine Tržič.

Sedemčlansko komisijo za izbor izvajalcev letnih športnih
programov imenuje župan na predlog Športne zveze Tržič. Komisi-
ja izbere izvajalce na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje in
sofinanciranje ter določi višino in namen sofinanciranja izbranih
programov.

Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proraču-
nu občine.

4. člen
Izvajalci programov na področju športa morajo izpolnjevati

naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske

in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti,

– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šestintrideset
tednov v letu,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila
o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih
rezultatih,

– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podla-
ga za vrednotenje športnih programov.

5. člen
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnih športnih programov se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na drug krajevno
običajen način, najkasneje v mesecu oktobru za prihodnje leto.

6. člen
Z izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o

sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbrane
programe, višino in namen sofinanciranja kot sledi iz tega odloka,
roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad na-
mensko porabo proračunskih sredstev.

O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogod-
benem roku predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih
rezultatih.

7. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Ob-

čini Tržič se sofinancirajo naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjena v kakovostni in

vrhunski šport,
2. športna rekreacija,
3. športna dejavnost invalidov,
4. vrhunski in kakovostni šport,
5. športne prireditve,
6. športni objekti,
7. strokovni kader.
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8. člen
Poleg sofinanciranja športnih vsebin iz prejšnjega člena tega

odloka, se sofinancira tudi vsakoletni dogovorjeni finančno ovred-
noteni program Športne zveze Tržič.

Športna zveza Tržič opravlja naslednje naloge tudi za potre-
be Občine Tržič:

– spremlja in analizira naloge v športu ter izvajanje letnih
nalog,

– oblikuje pobude in predloge za izboljšanje stanja v športu v
občini,

– nudi strokovno in organizacijsko pomoči izvajalcem šport-
nih programov v občini,

– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delav-
cev za delo v športu v občini,

– izvaja promocijo, obveščanje, informiranje in marketing
športne dejavnosti v občini,

– sodeluje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju
javnih športnih objektov,

– zbira in posreduje podatke za potrebe informativne dejav-
nosti v športu v občini.

Športna zveza Tržič o svojem delu najmanj enkrat letno poro-
ča Občini Tržič.

Podrobneje se medsebojna razmerja, pravice in obveznosti
uredijo s pogodbo med Športno zvezo Tržič in Občino Tržič.

9. člen
V proračunu Občine Tržič se vsako leto opredeli višina sred-

stev namenjena športni dejavnosti in način delitve sredstev po
posameznih vsebinah športnih programov in višino sredstev name-
njenih sofinanciranju dogovorjenega programa Športne zveze Tržič.

II. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
IN SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Šport otrok in mladine

10. člen
(športna vzgoja predšolskih otrok)

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do
vstopa v osnovno šolo. Iz proračuna Občine Tržič se sofinancira:

– koordinacijo in organizacijo programov,
– strokovni kader,
– stroške najema objekta (40 ur) na skupino, v kateri je

največ 20 otrok in
– knjižice in priznanja za programe:

– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec.

Pri ostalih oblikah interesne redne vadbe se iz proračuna
Občine Tržič lahko sofinancira:

– najem objekta (40 ur),
– strokovno delo (40 ur) v skupini od 15 do 20 otrok.

11. člen
(športna vzgoja šoloobveznih otrok)

Pri interesni športni dejavnosti šolskih otrok se iz proračuna
Občine Tržič sofinancira:

– koordinacijo in organizacijo programov, strokovni kader,
najem objekta (40 ur) na skupino, v kateri je največ 20 otrok in
knjižice in priznanja za program športna značka,

– organizacijo in izpeljavo občinskih prvenstev (sodniški
stroški), priznanja in zdravniško službo, če to zahteva narava šport-
ne panoge,

– prevoz in prehrano za udeležence medobčinskih in držav-
nih prvenstev.

Organizatorjem šolskih športnih tekmovanj višjega nivoja se
iz sredstev proračuna Občine Tržič lahko sofinancira:

– organizacija tekmovanja (sodniški stroški),
– priznanja,
– zdravniško službo, če tako zahteva narava panoge.
Za redno športno vadbo v izbranih športnih panogah se

lahko sofinancira:

– strokovno delo (80 ur) v skupini od 15 do 20 otrok,
– najem objekta oziroma materialne stroške za izvajanje 80-

urnih vadbenih programov.

12. člen
(športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami)
Programov športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi po-

trebami se udeležujejo otroci in mladi z razvojnimi težavami in po
svojem interesu. Za oblike in programe športne vzgoje otrok s
posebnimi potrebami od 6. do 15. leta starosti se sofinancira:

– strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino
največ desetih otrok,

– najem objekta (80 ur) oziroma materialni stroški.
Za oblike in programe športne vzgoje mladih s posebnimi

potrebami od 15. do 20. leta starosti se sofinancira:
– strokovni kader za izvedbo 120-urnih programov na skupi-

no največ 15 mladih,
– najem objekta (120 ur) oziroma materialni stroški.

13. člen
(interesna športna dejavnost za šport nadarjenih

otrok in mladine)
V programe interesne športne dejavnosti za šport nadarjenih

otrok in mladine so uvrščeni izbrani, posebej za šport nadarjeni
otroci in mladi, ki imajo sposobnosti, lastnosti in interes, da bi
lahko postali vrhunski športniki.

Športna vadba z nadarjenimi otroki in mladimi, ki se usmerja-
jo v kakovostni in vrhunski šport, se izvaja v obliki:

– športne šole I. stopnje za cicibane in cicibanke; programi
obsegajo do 240 ur treningov in tekmovanj,

– športne šole II. stopnje za mlajše dečke in deklice; progra-
mi obsegajo do 400 ur treningov in tekmovanj,

– športne šole III. stopnje za starejše dečke in deklice; pro-
grami obsegajo do 800 ur treningov in tekmovanj,

– športne šole IV. stopnje za mlajše mladince in mladinke;
programi obsegajo do 1100 ur treningov in tekmovanj,

– športne šole V. stopnja za starejše mladince in mladinke;
programi obsegajo do 1100 ur treningov in tekmovanj.

Program športne šole za posamezno športno zvrst lahko
izvaja le izvajalec, ki izpolnjuje prostorske, kadrovske in druge
pogoje za strokovno izvedbo programa, ki jih določa nacionalna
panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in
šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih
zvez.

V prehodnem obdobju, do pridobitve naziva športne šole,
lahko programe izvajajo klubi in društva, ki od nacionalne panožne
zveze pridobijo pritrdilno mnenje o izpolnjevanju pogojev za delo z
nadarjenimi mladimi športniki.

14. člen
Za delo športnih šol se iz sredstev proračuna Občine Tržič

sofinancira:
– najemnina športnih objektov,
– strokovni kader,
– nezgodno zavarovanje športnikov,
– preverjanje funkcionalnih in motoričnih sposobnosti,
– stroški prevozov na tekmovanja.

15. člen
(športna rekreacija)

Programi športne rekreacije se praviloma financirajo s strani
društev. Občina, v okviru danih možnosti, športnim društvom, ki
izvajajo programe športne rekreacije, prizna za vsakega člana s
plačano članarino določen znesek.

Ne glede na določila prvega odstavka tega člena se sofinan-
cira najemnina športnega objekta za 80-urni program redne vadbe
za naslednje skupine z 20 udeleženci:

– starše z otroki,
– invalide,
– starejše od 60 let.
Občina lahko sofinancira tudi propagandni material športno-

rekreativne ponudbe, ki zagotavlja občanom celovit vpogled v
možnosti koriščenja uslug športne rekreacije.
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16. člen
(šport invalidov)

Za izvajanje programov redne športne aktivnosti invalidov
vključenih v 80-urne programe za skupine največ 10 udeležencev,
se iz sredstev proračuna Občine Tržič sofinancirajo:

– najemnina za športni objekt in
– propagandni material.

Vrhunski in kakovostni šport

17. člen
(vrhunski šport)

Za sredstva namenjena v proračunu Občine Tržič za sofinan-
ciranje vrhunskega športa lahko kandidirajo tiste športne organiza-
cije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so njihovi športniki v zadnjem olimpijskem obdobju do-
segli vrhunske rezultate in so kategorizirani po kategorizaciji Olim-
pijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez,

– da se ukvarjajo z olimpijskimi športi ali športi, ki jih priznava
mednarodni olimpijski komite,

– da so v občini naravni in materialni pogoji za ukvarjanje s
tem športom,

– da za ta društva oziroma klube nastopajo tekmovalci vzgo-
jeni v matičnem društvu oziroma klubu.

Klubom oziroma društvom v športnih panogah se sofinan-
cira:

– skupino starejših dečkov in deklic,
– skupino mlajših dečkov in deklic,
– skupino cicibanov.
Ostali vrhunski športniki v otroških, mladinskih in članskih

kategorijah morajo izpolnjevati pogoje navedene v 18. členu tega
odloka.

18. člen
(vrhunski posamezniki)

Vrhunski posamezniki so tisti, ki izpolnjujejo naslednje krite-
rije:

1. otroške kategorije (cicibani in cicibanke, mlajši dečki in
deklice ter starejši dečki in deklice):

– v prvi polovici uvrščenih na državni rang lestvici ali držav-
nem prvenstvu (najmanj 32 nastopajočih),

– do 3. mesta na državni rang lestvici ali državnem prvenstvu
(najmanj 8 udeležencev),

– državni prvak (najmanj 4 udeleženci);
2. športniki mladinskega in državnega razreda, perspektivni

športniki mednarodnega in svetovnega razreda (po kriterijih in
seznamih Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ Slovenije).

Vrhunskim posameznikom se v kategoriji od cicibanov do
mladincev sofinancirajo programi kot pri 13. členu, ostalim pa
1100 ur po standardih Ministrstva za šolstvo in šport.

19. člen
(vrhunske ekipe)

Vrhunske ekipe so tiste evidentirane ekipe, ki tekmujejo v
državnih ligah. Ekipa, ki je v 1. državni ligi uvrščena v prvo tretjino
tekmujočih ekip, ima pravico do sofinanciranja iz sredstev poraču-
na Občine Tržič, in sicer največ za eno ekipo v vsaki kategoriji.

20. člen
(kakovostni šport)

Kriteriji za določitev vadbenih skupin in upravičenosti do
sofinanciranja iz sredstev proračuna Občine Tržič:

1. kolektivne panoge:
– najmanj 20 registriranih tekmovalcev v panožni zvezi,
– ekipa mora biti vključena v tekmovalni sistem panožne

zveze,
– ustrezna strokovna usposobljenost trenerjev;
2. individualne panoge:
– najmanj 15 registriranih tekmovalcev v panožni zvezi,
– najmanj 10 tekmovalcev vključenih v tekmovalni sistem,
– ustrezna strokovna usposobljenost strokovnega kadra.

21. člen
Za programe društev oziroma klubov, ki se vključujejo v

kakovostni šport se iz sredstev proračuna Občine Tržič sofinanci-
ra:

– najem objekta za redne treninge,
– stroške tekmovanja (kotizacija pri panožni zvezi),
– izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra (kotiza-

cije za različna izobraževanja).

22. člen
Pogoji, ki jih morajo klubi oziroma društva izpolnjevati za

pridobitev sredstev iz proračuna Občine Tržič so:
kolektivni športi:
1. prva državna liga:
– najmanj 10 ekip v ligi,
– klub mora imeti mladinsko in otroško sekcijo,
– najem objekta – vsaj 320 ur,
– strokovni kader – vsaj 320 ur,
2. druga državna liga:
– najmanj 10 ekip v ligi,
– klub mora imeti mladinsko in otroško sekcijo,
– najem objekta – vsaj 240 ur,
– strokovni kader – vsaj 240 ur,
3. tretja državna liga:
– najmanj 10 ekip v ligi,
– klub mora imeti mladinsko in otroško sekcijo,
– najem objekta – vsaj 160 ur,
– strokovni kader – vsaj 160 ur.

Individualni športi:
1. prva državna liga:
– najmanj 10 ekip v ligi,
– klub mora imeti mladinsko in otroško sekcijo,
– najem objekta – vsaj 240 ur,
– strokovni kader – vsaj 240 ur,
2. druga državna liga:
– najmanj 10 ekip v ligi,
– klub mora imeti mladinsko in otroško sekcijo,
– najem objekta – vsaj 160 ur,
– strokovni kader – vsaj 160 ur,
3. tretja državna ali območna liga:
– najmanj 8 ekip v ligi,
– najem objekta – vsaj 80 ur,
– strokovni kader – vsaj 80 ur.

Uradni tekmovalni sistem, ki rezultira v državnem prvaku:
– najmanj 10 klubov,
– klub mora imeti mladinsko in otroško sekcijo,
– najem objekta – vsaj 320 ur,
– strokovni kader – vsaj 320 ur.

III. ŠPORTNE PRIREDITVE

23. člen
Vrhunske športne prireditve morajo izpolnjevati naslednje

pogoje, da lahko pridobijo sredstva iz proračuna Občine Tržič:
– prireditev mora biti navedena v koledarju tekmovanj panož-

ne športne zveze,
– na njej morajo nastopati domači in tuji športniki,
– zagotovljeno mora biti strokovno vodenje prireditve in po-

skrbljeno za varnost vseh udeležencev,
– biti mora odmevna v širšem prostoru,
– biti mora zanimiva za občino v tržnem pomenu.

24. člen
Športno rekreativne prireditve so tiste, ki izpolnjujejo nasled-

nje pogoje:
– so prijavljene v koledarjih športnih prireditev v Sloveniji,
– namenjene morajo biti različnim starostnim kategorijam re-

kreativcev,
– biti morajo množično obiskane – vsaj 50 udeležencev,
– zagotovljeno mora biti strokovno vodenje prireditve in po-

skrbljeno za varnost vseh udeležencev,
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– biti morajo odmevne v javnih medijih.

25. člen
Organizatorjem športno-rekreativnih prireditev se iz proraču-

na Občine Tržič sofinancira:
– najem športnega objekta,
– marketinško-propagandni material.

26. člen
Izbranim udeležencem športno-rekreativnih prireditev, ki so

evidentirane v državnih oziroma meddržavnih koledarjih športnih
prireditev, se lahko sofinancirajo potni stroški na prireditev pod
pogojem, da nastopijo z vidno oznako Občine Tržič.

IV. ŠPORTNI OBJEKTI

27. člen
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in ureje-

ne površine in prostori.

28. člen
Za športne objekte, ki so last Občine Tržič in so v upravljanju

javnih zavodov in društev, se lahko zagotavlja sorazmerni del stro-
škov obratovanja glede na izrabo objekta za športne namene.

Stroški obratovanja objekta obsegajo:
– fiksne materialne stroške objekta za ogrevanje, energijo,

komunalne storitve in redno vzdrževanje,
– nagrade delavcem za organizacijo, nemoteno obratovanje

in nadzor pri izrabi prostora,
– investicijsko vzdrževanje in nakup opreme in naprav.

29. člen
Za koriščenje sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov

in nakup opreme in naprav mora prosilec izpolnjevati naslednje
pogoje:

– imeti mora status osnovne športne organizacije,
– biti mora upravljavec športnega objekta in naprav,
– zagotoviti mora lastna sredstva v višini najmanj 30% pre-

dračunske vrednosti.
Koriščenje sredstev mora biti v skladu z namenom in termin-

skim planom izvajanja del. V primeru neopravičenega koriščenja
sredstev se valorizirana sredstva odtegnejo iz naslova redne dejav-
nosti.

Po investicijsko vzdrževalnih delih se pristojnemu občinske-
mu upravnemu organu poda poročilo o opravljenih delih skupaj z
računi.

30. člen
Za športne objekte, ki so last javnih zavodov ali športnih

društev, se iz sredstev proračuna Občine Tržič sofinancira najem-
nina za oddane ure izvajalcem športnih programov, ki se financira-
jo iz proračuna v skladu s tem odlokom.

Cena najemne ure se določi v sorazmerju z najemno uro
enakega ali podobnega objekta, ki je v lasti Občine Tržič.

Kjer ni mogoče uporabe objekta opredeliti z urami, se višina
sofinanciranja obratovalnih stroškov določi za vsak objekt posebej.

31. člen
Zasebnik lahko za izgradnjo ali investicijsko vzdrževanje šport-

nega objekta, ki je namenjen trženju zaprosi za sofinanciranje iz
sredstev proračuna Občine Tržič, če:

– ima v lasti objekt, ki je potreben za izvajanje športnih pro-
gramov po tem odloku,

– zagotavlja vsaj 75% potrebnih sredstev, pri čemer se stroš-
ki zemljišča ne vštevajo v investicijsko vrednost,

– sklene pogodbo, da bo vrnil delež sofinanciranja z brez-
plačnim oddajanjem objekta za izvajanje zagotovljenih programov.

32. člen
Upravljavci športnih objektov, ki se sofinancirajo iz sredstev

proračuna, morajo pri pripravi urnika oziroma koledarja koriščenja
objektov upoštevati naslednji prednostni vrstni red:

1. programi vrhunskega športa,
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
3. športni programi za predšolske in šoloobvezne otroke,
4. šport invalidov,
5. športna vzgoja mladih in študentov,
6. športna rekreacija odraslih,
7. ostali interesenti.

33. člen
Urnike oziroma koledarje izrabe športnih objektov ter višino

najemnin so upravljavci objektov v občinski lasti dolžni predložiti v
potrditev Občini Tržič.

V. STROKOVNI KADRI

34. člen
Za sofinanciranje stroškov zaposlitve profesionalnih trener-

jev iz sredstev proračuna Občine Tržič lahko kandidirajo društva,
ki izpolnjujejo merila iz prvega odstavka 17. člena tega odloka.

35. člen
Predlog za sofinanciranje izobraževanja amaterskih trenerjev

lahko predlagajo društva oziroma klubi ali v njihovem imenu Šport-
na zveza Tržič, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da s kandidatom podpišejo pogodbo, v kateri se kandidat
zavezuje, da bo po končanem izobraževanju še najmanj dve leti
aktivno deloval v društvu kot trener,

– da je program izobraževanja priznan po merilih panožnih
zvez oziroma drugih strokovnih združenj.

Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega
člena, se sofinancira prijavnina oziroma kotizacija za program izo-
braževanja in stroški prevoza.

36. člen
Izbranim izvajalcem se sofinancira izpopolnjevanje strokov-

nega kadra, in sicer:
– na seminarjih za pridobitev licence,
– ostalih strokovnih seminarjih.
Za udeležbo na teh seminarjih se lahko sofinancirajo nasled-

nji stroški:
– prijavnina oziroma kotizacija,
– stroški organizacije izpopolnjevanja, če je organizirano v

lastni režiji.

VI. KONČNI DOLOČBI

37. člen
Prejemniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovor-

jene programe v skladu s tem odlokom in pristojni občinski upravni
organ sproti obveščati o realizaciji programa.

Občina Tržič lahko od prejemnikov sredstev zahteva vsa
dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogo-
vorjenega programa športa v občini.

Kolikor Občina Tržič ugotovi nenamensko porabo sredstev s
strani izvajalca športnega programa, se financiranje oziroma sofi-
nanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti
skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 621-02/99-04
Tržič, dne 10. septembra 1999.

Župan
Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.
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3754. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
komunalnih storitev

Na podlagi šestega odstavka 8. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in
23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih

storitev

1. člen
Cene osnovnih komunalnih storitev, ki so bile oblikovane

skladno s predpisi in uporabljene na tržišču na dan 16. 9. 1999 se
določijo kot najvišje.

Cestninska cesta* Odsek ceste Prevozna Cestninska Cestninski
razdalja postaja sistem

AC Ljubljana-
Razdrto-Divača Ljubljana-Vrhnika 12,4 km Vrhnika zaprt

Ljubljana-Logatec 20,7 km Logatec
Ljubljana-Unec 31,0 km Unec
Ljubljana-Postojna 42,0 km Postojna
Ljubljana-Razdrto (Divača) 69,0 km Razdrto

AC Hoče-Arja vas Hoče-Arja vas 50,6 km Tepanje odprt
Hoče-Slovenske Konjice 25,3 km Slovenske Konjice odprt
Slovenske Konjice-Arja vas 25,3 km Slovenske Konjice odprt

KC Ljubljana-Naklo Ljubljana-Naklo 28,8 km Torovo odprt
HC Selo-Vrtojba Selo-Vrtojba 14,7 km Bazara odprt
AC Šentilj-Maribor Šentilj-Maribor 15,8 km Pesnica odprt
AC Divača-Fernetiči Divača-Fernetiči 12,3 km Dane odprt
AC Arja vas-Vransko Arja vas-Vransko 20,0 km Vransko odprt

* AC = avtocesta; HC = hitra cesta; KC = kombinirana cesta;

2. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena, se cene osnovnih

komunalnih storitev, za katere so bili vloženi predlogi za spremem-
bo cen, do uveljavitve te uredbe, lahko zvišajo na podlagi pred-
hodne odobritve Vlade Republike Slovenije.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 383-04/99-1
Ljubljana, dne 16. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

VLADA

3755. Sklep o določitvi cestninskih cest in višine
cestnine

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in v zvezi z uredbo o
cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97,
48/98, 84/98 in 51/99) je Vlada Republike Slovenije na 124.
seji dne 16. septembra 1999 sprejela

S K L E P
o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

I
Cestninske ceste so:

II
Cestnina za uporabo cestninske ceste znaša za prvi cestninski

razred 7,7007 tolarjev za km prevozne razdalje.
V skladu z dovoljenjem iz drugega odstavka 49. člena zako-

na o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) se cestnina
lahko plačuje tudi z naslednjimi tujimi valutami: avstralski dolar,
avstrijski šiling, belgijski frank, kanadski dolar, danska krona, fran-
coski frank, nemška marka, grška drahma, italijanska lira, nizo-
zemski gulden, norveška krona, švedska krona, švicarski frank,
angleški funt, ameriški dolar, hrvaška kuna.

Pri plačilu cestnine s tujo valuto se preostanek plačila nad
zneskom cestnine vrne v tolarjih.

III
Najnižja vrednost vnaprejšnjega nakupa abonentskih bonov za

plačevanje cestnine, pri kateri je uporabnik cestninske ceste upravi-
čen do popusta, znaša 8.000 tolarjev.
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Najnižja vrednost vnaprejšnjega nakupa dobroimetja na elek-
tronski tablici, pri kateri je uporabnik cestninske ceste upravičen do
popusta, znaša 8.000 tolarjev.

IV
Cestnina za tovorna vozila se lahko plačuje s kreditnima

karticama DKV in UTA.
V

Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-
čitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 51/97,
57/97, 73/97 in 48/98).

DRŽAVNI ZBOR
3691. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja

(ZRPJN) 12273

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3692. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski 12278
3693. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Re-

publike Slovenije 12278

VLADA
3694. Obvezna razlaga četrtega odstavka 1. člena uredbe

o spremembah uredbe o razširitvi evropskih paten-
tov na Slovenijo po sporazumu o izvajanju tretjega
odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na po-
dročju patentov med Vlado RS in EPO 12279

3754. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih komunal-
nih storitev 12366

3755. Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine 12366

MINISTRSTVA
3695. Odredba o dopolnitvi odredbe o finančnem poslo-

vanju proračunskih porabnikov 12279
3696. Odredba o določitvi obrazca zahteve za uveljavitev

pravice do nadomestila preživnine 12279
3697. Odredba o dodatnih pogojih uvoza živih klavnih ži-

vali, surovin živalskega izvora, dodatkov krmi žival-
skega izvora ter živil živalskega izvora 12282

3698. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk do-
mačih in divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki iz-
virajo od domačih in divjih prašičev iz dežel Bran-
denburg, Spodnja Saška in Severno Porenje – West-
falija v Republiki Nemčiji 12283

3699. Pravilnik o načinu in oblikah izvajanja pooblastil Mi-
nistrstva za notranje zadeve v razmerju do policije
na področju usmerjanja in nadzora policije in o poob-
lastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom polici-
je 12283

3700. Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za sprems-
tvo 12285

3701. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok 12287

3702. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost 12289

3703. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA DOLENJSKE, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja 12293

3704. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA LJUBLJANA, ustanova za izvajanje ak-
tivne politike zaposlovanja 12293

3705. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA SVILA, ustanova za izvajanje aktivne
politike zaposlovanja 12294

3706. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA RIBNICA, ustanova za izvajanje aktiv-
ne politike zaposlovanja 12294

3707. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA ZA GORENJSKO, ustanova za izvaja-
nje aktivne politike zaposlovanja 12294

3708. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA KOROŠKE, ustanova za izvajanje ak-
tivne politike zaposlovanja 12294

3709. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA POSAVJE, ustanova za izvajanje ak-
tivne politike zaposlovanja 12295

3710. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
SKLAD DELA ZASAVJE, ustanova za izvajanje aktiv-
ne politike zaposlovanja 12295

3711. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela
ŽELEZNIŠKI SKLAD DELA, ustanova za izvajanje ak-
tivne politike zaposlovanja 12295

BANKA SLOVENIJE
3712. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enot-

ni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve,
ki jih opravlja Banka Slovenije 12296

3713. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi
enotne tarife, po kateri depotna banka zaračunava
pristojbino za polog ali dvig bankovcev iz depoja 12296

3714. Navodilo o zamenjavi obarvanih bankovcev 12296
3715. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o

obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo
oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si
za opravljanje teh poslov predhodno pridobile do-
voljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja
o tako sklenjenih poslih 12297

3716. Sklep o spremembi sklepa o pogojih in načinu, pod
katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti
plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini 12297

3717. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do naku-
pa deviz 12297

SODNI SVET
3718. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto

okrožne sodnice 12298
3719. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika viš-

jega sodišča 12298

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3720. Sklep o vrednosti točke zdravniške tarife 12298
3721. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje ob-

veznega zdravstvenega zavarovanja 12298
3722. Poročilo o gibanju plač za julij 1999 12314

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 1999.

Št. 425-03/98-2
Ljubljana, dne 16. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

VSEBINA

Stran Stran
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OBČINE
CERKVENJAK

3723. Odlok o pomožnih objektih v Občini Cerkvenjak 12314
3724. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Cerkve-

njak 12316
3725. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroš-

kih komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vred-
nosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini
Cerkvenjak 12318

3726. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komu-
nalnega prispevka za opremljanje stavbnega zem-
ljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih
objektov in naprav izven območja kompleksnega ure-
janja stavbnega zemljišča 12318
ČRENŠOVCI

3727. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Lendava za območje Občine
Črenšovci v letu 1999 12319
DOBROVA–POLHOV GRADEC

3728. Sklep o veljavnosti odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča in o vrednosti točke za izra-
čun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 1999 12319
DOL PRI LJUBLJANI

3729. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
računu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999 12320
DOLENJSKE TOPLICE

3730. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občin-
ske uprave občine Dolenjske Toplice 12320

3731. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice 12323

3732. Sklep o začasni razglasitvi parne lokomobile v ob-
jektu kotlarne na žagi v Soteski za kulturni spome-
nik 12325
GORENJA VAS-POLJANE

3733. Sklep o uvedbi delnega samoprispevka za sofinan-
ciranje rekonstrukcije in asfaltiranja krajevnih poti v
Stari Oselici, Podjelovem brdu, Lanišah, Sovodnju
in Hobovšah 12326

3734. Poročilo o glasovanju na delnem referendumu za
uvedbo samoprispevka v KS Sovodenj 12326
IDRIJA

3735. Poslovnik Nadzornega odbora občine Idrija 12327
KRANJ

3736. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjiž-
nica Kranj 12329

3737. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj 12331

3738. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj 12334

3739. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj 12338

3740. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj 12341

3741. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj 12344

3742. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanj-

ske površine in stroških komunalnega urejanja stavb-
nih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 1999 12348

NOVO MESTO
3743. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana ob-
čine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za LN
za odsek regionalne ceste R3-67/1385 skozi Šmar-
ješke Toplice od km 4.980 do km 5.260) b) osnut-
ka lokacijskega načrta za odsek regionalne ceste
R3-667/1385 skozi Šmarješke Toplice od km
4.980 do km 5.260 12348

3744. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopol-
nitev odloka o zazidalnem načrtu Tovarna zdravil
KRKA Novo mesto 12349

SLOVENJ GRADEC
3745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ure-

ditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gra-
dec 12349

SODRAŽICA
3746. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica 12350
3747. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-

ga zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica 12350
3748. Odlok o vaških odborih 12356
3749. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila 12357

SVETA ANA
3750. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Sveta Ana 12357
3751. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroš-

kih komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vred-
nosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini
Sveta Ana 12360

3752. Odlok o pomožnih objektih v Občini Sveta Ana 12360
TRŽIČ

3753. Odlok za vrednotenje in sofinanciranje športnih pro-
gramov in objektov v Občini Tržič 12362

MEDNARODNE POGODBE
66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vojaškem sodelo-

vanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slo-
venije in Ministrstvom za nacionalno obrambo He-
lenske republike (BGRVS) 933

67. Uredba o ratifikaciji Prve spremembe Memorandu-
ma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Re-
publike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obram-
bo Republike Avstrije o sodelovanju slovenskega
kontingenta v mirovnih operacijah Združenih naro-
dov na Cipru v sklopu avstrijskega bataljona/
UNFICYP in Prve spremembe Tehničnega dogovo-
ra k Memorandumu o soglasju med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrs-
tvom za obrambo Republike Avstrije o sodelovanju
slovenskega kontingenta v mirovnih operacijah Zdru-
ženih narodov na Cipru v sklopu avstrijskega bata-
ljona/UNFICYP 937

– Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih mednarod-
nih pogodb 940

Stran Stran
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