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ZAKON
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D.D.
ZA NAJETJE KREDITA AUTOVIE VENETE S.p.A.,
ZA IZGRADNJO 2. IN 3. ETAPE AVTOCESTNEGA
ODSEKA VIPAVA–RAZDRTO (ZSDAVR)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS
d.d.) soglasje za najetje kredita v znesku 92.504 mio ITL pri
družbi Autovie Venete S.p.A. za izgradnjo 2. in 3. etape
avtocestnega odseka Vipava–Razdrto.
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2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod
naslednjimi pogoji:
– kredit ne bremenijo obresti;
– v skladu z obojestranskimi interesi je pogoj za brezobrestni kredit, da se uporabnikom zagotovi čim boljša uporaba avtocestnih odsekov v Republiki Italiji in v Republiki
Sloveniji ter, da se vzpostavi čim boljša povezava obeh
avtocestnih sistemov. V ta namen bosta pogodbeni stranki
Autovie Venete S.p.A. in DARS d.d. sklenili poleg kreditne
pogodbe, še pogodbo o tehničnem sodelovanju v roku
30 dni po uveljavitvi kreditne pogodbe in ustanovili skupno
komisijo za nadzor uporabe kredita v skladu s predhodno
parafiranimi osnutki. S pogodbo o tehničnem sodelovanju
se bosta DARS d.d. in Autovie Venete S.p.A. zavezali opremiti slovenske avtocestne odseke in avtocestne odseke v
Furlaniji – Julijski krajini z napravami za pobiranje cestnine,
katerih tehnologija bo zagotovila možnost plačila cestnine z
enako plačilno kartico v deželi Furlaniji – Julijski krajini in v
Republiki Sloveniji, s katero bo zagotovljen enakopraven
položaj vseh uporabnikov;
– izplačila posamičnih zneskov kredita do najvišjega
možnega zneska 92.504.000.000 ITL se bodo izvajala med
potekom gradbenih del, in sicer po potrditvi posamičnih
gradbenih situacij, kot jih bodo predvidevale pogodbe o
izvajanju del, ter po predložitvi potrdila o plačilu izvajalskih
podjetij, tako da bo družba Autovie Venete S.p.A. kreditirala
družbo DARS d.d. v zneskih, ki bodo proporcionalno razdeljeni glede na skupno vsoto kredita in glede na skupni znesek, ki ga predvideva projekt gradbenih del;
– kredit se bo odplačeval v 15 enakih obrokih, prvi
obrok po dveh letih od datuma začetka obratovanja avtocestnega odseka Vipava–Razdrto oziroma od datuma kolavdacije tega odseka, kolikor se kolavdacija izvede pred začetkom obratovanja; drugi obrok se plača eno leto po zapadlosti prvega; vsak naslednji obrok pa se plača eno leto
po zapadlosti prejšnjega;
– postopke za dodelitev izvajalskih del (izbira izvajalcev
del) bo kreditojemalec razpisal na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za ponudnike držav
članic Evropske unije in Republike Slovenije.
3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega
zakona skladno z dinamiko gradnje, določene v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in v
skladu z letnimi plani razvoja in vzdrževanja avtocest.
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4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-98/1
Ljubljana, dne 16. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

850.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici
Slovenije (ZGZS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. februarja
2000.
Št. 001-22-25/00
Ljubljana, dne 24. februarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE
(ZGZS-A)
1. člen
V zakonu o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list
RS, št. 14/90) se 4. člen črta.
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10. člen
Skupščina zbornice je najvišji organ upravljanja in ima
od 80 do 100 predstavniških mest.
V skupščini zbornice se zagotavlja sorazmerna zastopanost članov, organiziranih v volilna telesa, v okviru združenj dejavnosti in območnih zbornic, tako da vsakemu združenju dejavnosti in območni zbornici pripada eno ali več
predstavniških mest, sorazmerno upoštevanju velikosti kapitala, števila članov in števila zaposlenih pri članih zbornice v
okviru posameznega združenja dejavnosti ali območne zbornice. V pravilih o volitvah se zagotovi v okviru predstavniških
mest upoštevanje kriterijev iz 51. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98 in 6/99).
Vsak član zbornice lahko sodeluje pri oblikovanju odprtih kandidatnih list. Kandidata za člana skupščine lahko
predlaga najmanj 10 članov zbornice. Volilna pravica in
število predstavniških mest, ki se podrobneje opredelijo s
statutom zbornice, morajo zagotoviti, da ima vsak član zbornice pri volitvah v skupščino zbornice en glas in še dodatno
število glasov, sorazmerno enakovrednemu upoštevanju velikosti kapitala in števila delavcev, ki jih zaposluje.
11. člen
Skupščina zbornice ima zlasti naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in
dopolnitve;
– sprejema letni program dela in finančni načrt ter poročili o njuni izvedbi;
– določa višino članskega prispevka in njegovo delitev
za namene dela zbornice ter za delo združenj dejavnosti in
območnih zbornic;
– voli in razrešuje predsednika zbornice in člane upravnega odbora ter nadzornega odbora;
– odloča o ustanovitvi in organiziranju združenj dejavnosti in območnih zbornic v skladu s statutom zbornice;
– sprejema druge odločitve v skladu s statutom zbornice.
Skupščina zbornice odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z večino navzočih članov skupščine, razen v primerih,
ko v skladu s tem zakonom in statutom zbornice odloča z
dvetretjinsko večino navzočih članov skupščine.
O vprašanjih iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena odloča skupščina zbornice z dvetretjinsko
večino navzočih članov skupščine. S statutom zbornice se
lahko določijo tudi druga vprašanja, o katerih odloča skupščina z dvetretjinsko večino navzočih.
12. člen
Upravni odbor zbornice je organ upravljanja, katerega
sestava mora čimbolj odražati strukturo članstva po dejavnosti, velikosti in glede na regijo.

2. člen
V II. poglavju zakona se členi od 8. do 15. nadomestijo
z novimi členi od 8. do 15.e, ki se glasijo:

13. člen
Upravni odbor zbornice ima zlasti naslednje pristojnosti:

“8. člen
Zbornico upravljajo njeni člani prek izvoljenih predstavnikov v organih zbornice ter v organih združenj dejavnosti,
območnih zbornic in drugih organizacijskih oblik delovanja v
skladu s tem zakonom in statutom zbornice.
9. člen
Organi zbornice so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

– obravnava in sprejema predloge gradiv in odločitev
za seje skupščine zbornice;
– sprejema odločitve glede izvajanja programa dela in
finančnega načrta ter drugih sklepov skupščine zbornice;
– obravnava, daje pobude in sprejema stališča za sprejem zakonov ter drugih predpisov in aktov s področja gospodarskega sistema in ekonomske politike;
– obravnava, daje pobude in sprejema stališča v ekonomsko-socialnem dialogu;
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– imenuje predsednike stalne arbitraže, arbitre, predsednika častnega sodišča, tožilca ter sodnike častnega sodišča;
– sprejme pravilnike o organizaciji in postopku pred
stalno arbitražo in pred častnim sodiščem;
– imenuje generalnega sekretarja zbornice in druge
funkcionarje v skladu s statutom zbornice;
– imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa
zunanjih organizacij;
– sprejema druge odločitve v skladu s statutom zbornice.
Upravni odbor zbornice je sklepčen, če se ga udeleži
več kot polovica članov upravnega odbora.
Upravni odbor zbornice odloča o zadevah iz svoje pristojnosti z navadno večino navzočih članov, razen v primerih, ko v skladu s tem zakonom in statutom zbornice sprejema odločitve z dvetretjinsko večino navzočih članov.
Predloge odločitev za razpravo na skupščini zbornice,
ki jih sprejema skupščina zbornice z dvetretjinsko večino
navzočih članov v skladu z 11. členom tega zakona, sprejema upravni odbor zbornice z dvetretjinsko večino navzočih
članov upravnega odbora. S statutom zbornice se lahko
določijo tudi druga vprašanja, o katerih odloča upravni odbor zbornice z dvetretjinsko večino navzočih članov.
14. člen
Nadzorni odbor zbornice ima 5 članov. Štiri člane nadzornega odbora zbornice izvoli skupščina zbornice, enega
pa imenuje Vlada Republike Slovenije.
V nadzornem odboru ne morejo biti člani drugih organov zbornice, generalni sekretar, sekretarji združenj dejavnosti in direktorji območnih zbornic.
Nadzorni odbor zbornice nadzoruje zakonitosti, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu
poroča skupščini zbornice.
Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil opravlja ministrstvo, pristojno po dejavnosti.
15. člen
Predsednik zbornice predstavlja zbornico na območju
države in v tujini ter je po funkciji predsednik upravnega
odbora zbornice.
15.a člen
Člani zbornice imajo aktivno in pasivno volilno pravico
za volitve organov zbornice.
Volilni sistem za vse organe zbornice se v skladu z
določbami iz tega poglavja podrobneje opredeli s statutom
zbornice.
15.b člen
V zbornici se organizirajo združenja članov po področjih dejavnosti kot strokovne oblike dela. Združenja dejavnosti samostojno odločajo o tistih zadevah izmed nalog zbornice, ki so posebej prilagojene specifičnostim posamezne
dejavnosti.
Član zbornice se uvrsti v posamezno združenje skladno s pravilnikom o razvrščanju članov zbornice v združenja
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti.
Naloge združenj dejavnosti so zlasti:
– dajanje pobud in predlogov glede posebne pravne
ureditve in pogojev poslovanja dejavnosti;
– spremljanje razvoja stroke doma in v tujini ter oblikovanje predlogov glede razreševanja tekočih in razvojnih vprašanj dejavnosti;
– strokovna pomoč in svetovanje pri razreševanju vprašanj iz tekočega poslovanja;
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– sodelovanje na področju operativne podpore izvozu;
– aktivnosti na področju tehničnih standardov, tehničnih predpisov in meroslovja;
– promocija visoke kakovosti poslovanja in uvajanja
novih tehnologij;
– naloge na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v stroki;
– izdajanje raznih listin in izvajanje drugih javnih pooblastil na podlagi posebnih predpisov;
– dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanj na
nacionalni ravni;
– druge naloge, ki se podrobneje določijo v statutu
zbornice in programih dela združenj.
Združenja dejavnosti imajo svoje upravne odbore in
sekretarje.
Člani zbornice izvolijo upravni odbor združenja dejavnosti na smiselno enak način kot se po tem zakonu voli
skupščina zbornice.
Podlaga za organiziranje združenj dejavnosti je interes
članov za izražanje specifičnih interesov stroke po posameznih področjih dejavnosti.
15.c člen
V zbornici se organizirajo območne zbornice, ki kot
oblike dela samostojno odločajo o tistih zadevah izmed nalog zbornice, ki so posebnega regijskega oziroma lokalnega
gospodarskega pomena.
Član zbornice se uvrsti v posamezno območno zbornico po svojem sedežu.
Naloge območnih zbornic so zlasti:
– oblikovanje stališč in predlogov glede razvojne strategije mest in regij;
– oblikovanje stališč in predlogov glede razvoja lokalne
gospodarske infrastrukture (lokalne ceste, energetika, komunala, promet idr.);
– oblikovanje stališč in predlogov glede gospodarjenja
s prostorom, ekologije, vprašanj zaposlovanja, demografske politike in drugih ekonomsko-socialnih vprašanj regije;
– posredovanje storitev zbornice na terenu s posebnim poudarkom na razvoju podjetništva in malega gospodarstva;
– koordinacija in oblikovanje pobud na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;
– sodelovanje z bližnjimi lokalnimi oziroma območnimi
zbornicami tujih držav in sodelovanje pri nalogah zunanjetrgovinske promocije;
– dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanj na
nacionalni ravni;
– druge naloge, ki se podrobneje določijo s statutom
zbornice in programi dela območnih zbornic.
Območne zbornice imajo svoje upravne odbore in direktorje.
Člani zbornice izvolijo upravni odbor območne zbornice na smiselno enak način kot se po tem zakonu voli skupščina zbornice.
Podlaga za organiziranje območnih zbornic so specifični interesi določenih zaokroženih območij ter racionalen
pristop za učinkovito posredovanje zborničnih storitev članstvu na terenu.
15.č člen
S statutom zbornice se podrobneje opredelijo naloge
iz 15.b in 15.c člena tega zakona ter decentraliziranost
zbornice tako, da se združenjem dejavnosti in območnim
zbornicam zagotavlja:
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– samostojno načrtovanje dejavnosti in potrebnih finančnih sredstev kot podlag za delitev enotnega članskega
prispevka zbornice v postopku usklajevanja programov na
del, s katerim se zagotavljajo delovanje skupne funkcije in
izvedba skupnih programov zbornice in na del, ki zagotavlja
avtonomno delovanje združenj in območnih zbornic;
– samostojno razpolaganje z delom članskega prispevka za namene združenj dejavnosti in območnih zbornic ter
samostojno razpolaganje z dodatno zbranimi sredstvi na
interesni podlagi;
– samostojen izbor strokovnih kadrov;
– pooblastila za samostojen nastop v pravnem prometu za potrebe združenj dejavnosti in območnih zbornic;
– samostojno uveljavljanje stališč v okviru zbornice in
navzven s področja njihovega dela;
– zastopanost v skupščini zbornice sorazmerno glede
na obseg kapitala, število članov in število delavcev, zaposlenih pri članih zbornice v posamezni dejavnosti ali regiji;
– članstvo v mednarodnih organizacijah.
15.d člen
V zbornici se lahko ustanovijo tudi interesna združenja
podjetnikov, druga združenja, sekcije in druge oblike organiziranja na interesni podlagi v skladu s statutom zbornice.
15.e člen
Organi zbornice ter upravni odbori združenj dejavnosti
in območnih zbornic si morajo pri odločanju vedno prizadevati za dosego soglasja, tako da so odločitve čim bolj usklajene.
S statutom se lahko določijo še druga vprašanja poleg
vprašanj, navedenih v 11. in 13. členu tega zakona, o
katerih se odloča z dvetretjinsko večino navzočih članov v
primeru, ko soglasje na teh organih ni doseženo. Organi iz
prejšnjega odstavka morajo pri posredovanju svojih stališč
seznaniti tudi javnost s stališči manjšine, če ta tako zahteva.”
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“16. člen
S statutom zbornice se podrobneje določijo zlasti: naloge zbornice, združenj dejavnosti in območnih zbornic ter
drugih organizacijskih oblik, postopek volitev organov, njihova sestava, pristojnosti in način odločanja, pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice ter njihovih predstavnikov v organih zbornice, način organiziranja in delovanja združenj dejavnosti in območnih zbornic, način delitve
finančnih sredstev za naloge zbornice ter za potrebe združenj dejavnosti in območnih zbornic, akti zbornice in postopek sprejemanja ter naloge strokovne službe.
4. člen
20. člen se nadomesti z novimi členi od 20. do 20.č,
ki se glasijo:
“20. člen
Sredstva za delo zbornice so:
– obvezni članski prispevek;
– posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo
na interesni podlagi;
– plačila za opravljene storitve;
– drugi viri.
Zbornica samostojno odmerja in pobira članski prispevek, lahko pa to po pogodbi prenese na Davčno upravo
Republike Slovenije.
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20.a člen
Člani zbornice obvezno plačujejo članski prispevek.
S članskim prispevkom se financirajo:
– naloge zastopanja interesov gospodarstva v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike;
– vse druge naloge po tem zakonu, ki se opravljajo po
programih kot infrastrukturne storitve za potrebe celotnega
gospodarstva;
– posamične oblike svetovanj in izvajanja strokovne
pomoči članom na njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne
zahtevajo izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana po načelih svetovalnih organizacij.
Druge storitve zbornica izvaja in zaračunava po tržnih
načelih.
Nadomestilo za storitve zbornice pri izvajanju javnih
pooblastil določi skupščina zbornice v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
20.b člen
Po sprejetju letnih programov dela in finančnih načrtov
organov zbornice, združenj dejavnosti in območnih zbornic
se članski prispevek zbornici določi z upoštevanjem naslednjih kriterijev:
– za pravne osebe je osnova izračuna seštevek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu;
– za podjetnike posameznike je osnova izračuna dobiček, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki
jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja za odmero članskega prispevka znaša:
– za pravne osebe 0.0024 osnove iz prejšnjega odstavka;
– za podjetnike posameznike 0.035 osnove iz prejšnjega odstavka.
Obe stopnji iz prejšnjega odstavka se lahko po sklepu
skupščine zbornice glede na program dela povečata ali
zmanjšata za največ 20%.
Skupščina zbornice določi najvišji znesek članskega
prispevka in pavšalni znesek članskega prispevka za člane,
katerih osnove za določitev članskega prispevka ne presegajo določene vrednosti, lahko pa jih tudi oprosti plačila
članskega prispevka pod določeno vrednostjo osnov za določitev članskega prispevka iz prve in druge alinee prvega
odstavka tega člena.
20.c člen
Nadzor nad določitvijo članskega prispevka po kriterijih
iz 20.b člena tega zakona in porabo sredstev nadzorujeta
nadzorni odbor zbornice ter samostojna revizijska družba.
Nadzor nad porabo sredstev iz članskega prispevka
izvaja tudi Računsko sodišče Republike Slovenije.
20.č člen
Zbornica vodi računovodstvo po določbah zakona, ki
ureja računovodstvo.”
5. člen
Zbornica mora uskladiti svoj statut in druge akte s tem
zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Organi zbornice, ki delujejo ob uveljavitvi tega zakona,
nadaljujejo z delom do izteka svojega mandata, razen nadzornega odbora, ki se izvoli v treh mesecih po sprejetju
statuta.
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6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-01/90-4/18
Ljubljana, dne 16. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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– skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti,
– vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje
in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.
3. člen
(udeleženci izobraževanja)
V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci,
učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol ter odrasli (v nadaljevanju: učenci) pod pogoji, določenimi z vzgojno-izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja.
II. PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA

851.

Zakon o glasbenih šolah (ZGla)

1. Program
Na podlagi druge alinee prvega ostavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o glasbenih šolah (ZGla)
Razglašam zakon o glasbenih šolah (ZGla), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. februarja 2000.
Št. 001-22-26/00
Ljubljana, dne 25. februarja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O GLASBENIH ŠOLAH (ZGla)

4. člen
(vzgojno-izobraževalni programi)
V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju so
naslednji vzgojno-izobraževalni programi (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni program):
– program predšolske glasbene vzgoje,
– program glasbene pripravnice,
– program plesne pripravnice,
– glasbeni program,
– plesni program.
5. člen
(trajanje programov)
Program predšolske glasbene vzgoje traja 1 leto.
Program glasbene pripravnice traja 1 leto, program
plesne pripravnice traja 3 leta.
Glasbeni program traja 4, 6 oziroma 8 let.
Plesni program traja 4 oziroma 6 let.
Podrobnejša določila o trajanju programov iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena vsebuje glasbeni oziroma plesni program.

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja osnovno glasbeno ter plesno vzgojo in
izobraževanje v javnih in zasebnih glasbenih šolah.
2. člen
(cilji in naloge)
Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:
– odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti,
– sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
– doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah,
– pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno
izobraževanje,
– omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
– omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu
z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote,
ki izvirajo iz evropske tradicije,
– vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,

6. člen
(obvezni del glasbenega in plesnega programa)
Glasbeni in plesni izobraževalni program vsebujeta obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oziroma
dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja.
7. člen
(predmeti izobraževalnega programa)
V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju se
poučujejo naslednje skupine instrumentov ali predmetov:
1. orkestrski instrumenti in petje:
– godala: violina, viola, violončelo, kontrabas,
– pihala: flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot,
– trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila,
– tolkala,
– petje;
2. drugi instrumenti:
– instrumenti s tipkami: klavir, orgle in harmonika,
– brenkala: kitara, harfa,
– kljunasta flavta;
3. ples: balet, sodobni ples;
4. komorno-ansambelska igra;
5. orkester: godalni, pihalni, harmonikarski, simfonični;
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6. nauk o glasbi in solfeggio;
7. predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna pripravnica;
8. ljudska glasbila: citre, tamburice, diatonična harmonika.
8. člen
(obvezni predmeti)
Javna glasbena šola mora izvajati pouk najmanj petih
orkestrskih instrumentov – obvezno iz godal, pihal, trobil,
klavirja, nauka o glasbi oziroma solfeggia, predšolske glasbene vzgoje in šolskega godalnega ali pihalnega orkestra.
9. člen
(razširjeni program in druge dejavnosti)
Glasbena šola lahko poleg instrumentov ali predmetov
iz 7. člena tega zakona v okviru razširjenega programa izvaja
pouk predmetov oziroma instrumentov, če jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Glasbena šola lahko organizira in izvaja tudi druge dejavnosti na področju glasbe in plesa, ki jih določi z letnim
delovnim načrtom.
10. člen
(obvezni predmeti zasebne glasbene šole)
Zasebna glasbena šola mora izvajati pouk najmanj treh
orkestrskih instrumentov iz prve do tretje alinee 1. točke
7. člena tega zakona skupaj za najmanj 2 oddelka individualnega pouka.
Določila prejšnjega odstavka ne veljajo za zasebno glasbeno šolo, ki se ustanovi za plesni program.
Program zasebne glasbene šole mora pri predmetih
oziroma instrumentih iz prvega odstavka tega člena zagotavljati učencem vsaj enakovreden standard znanja, kot ga
zagotavlja program javne glasbene šole.
2. Predmetnik in učni načrt
11. člen
(predmetnik in učni načrt)
S predmetnikom se določijo obvezni predmeti za nižjo
in višjo stopnjo glasbene šole, tedensko oziroma letno število ur pouka oziroma dodatnega pouka ter način izvajanja
pouka.
Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, cilji in
standardi znanja.
3. Organizacija izobraževanja
12. člen
(stopnje in vzgojno-izobraževalna obdobja)
Izobraževanje v glasbenih šolah se deli na predšolsko,
pripravljalno, nižjo in višjo stopnjo.
Nižja stopnja glasbene šole se, če tako določa glasbeni program, deli na prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki
traja 2 leti, in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, ki traja
4 leta.
13. člen
(tedenska obveznost učencev)
Tedenska obveznost učencev na predšolski in pripravljalni stopnji je lahko največ 2 šolski uri oziroma 3 šolske ure
pri plesu.
Na nižji stopnji glasbene šole je lahko tedenska obveznost učencev največ 8 šolskih ur v glasbenem oziro-
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ma plesnem programu, če glasbeni program določa dve
vzgojno-izobraževalni obdobji, pa v prvem največ 4 šolske ure, v drugem pa največ 8 šolskih ur.
Na višji stopnji glasbene šole je lahko tedenska obveznost učencev največ 9 šolskih ur oziroma največ 13 šolskih
ur pri plesu.
V skladu z izobraževalnim programom traja ura individualnega pouka 20, 30 oziroma 45 minut, ura skupinskega
pouka pa 45 oziroma 60 minut.
14. člen
(razred, oddelek, učna skupina)
Glasbena šola izvaja vzgojno-izobraževalno delo po razredih, oddelkih in učnih skupinah.
Razred je vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s
predmetnikom in učnim načrtom obsega učno snov enega
šolskega leta.
Oddelek individualnega pouka sestavljajo učenci posameznega instrumenta oziroma skupine instrumentov ali
petja.
Učenci plesa ter nauka o glasbi in solfeggia so v posameznem razredu razporejeni v oddelke skupinskega pouka.
Učne skupine sestavljajo učenci enega ali več instrumentov in petja pri komorno-ansambelski igri.
Standarde in normative za oblikovanje oddelkov in učnih skupin določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).
15. člen
(individualni in skupinski pouk)
Pouk instrumetov in petja poteka individualno, pouk
drugih predmetov pa skupinsko.
16. člen
(izvajanje pouka)
Pouk instrumentov in petja poteka dvakrat tedensko,
pouk plesa do trikrat tedensko, pouk drugih predmetov pa
enkrat tedensko.
Za zelo nadarjene in uspešne učence se lahko od
drugega razreda dalje organizira dodatni pouk kot dodatna
individualna oziroma skupinska ura pouka.
O uvedbi dodatnega pouka za posameznega učenca
oziroma skupino odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oziroma izpitne komisije in po posvetovanju z učencem
in njegovimi starši.
Podrobnejša navodila za izvajanje pouka, izjeme in merila za dodatni pouk, določi minister.
17. člen
(zasebne šole)
Določba drugega odstavka 13. člena in določbe
14. do 16. člena tega zakona niso obvezne za zasebne
glasbene šole.
4. Načrtovanje dela
18. člen
(letni delovni načrt)
Izobraževalno delo v glasbeni šoli se izvaja po letnem
delovnem načrtu, ki vsebuje zlasti:
– obseg in razporeditev pouka in drugega vzgojnoizobraževalnega dela,
– razporeditev učencev po predmetih, oddelkih individualnega in skupinskega pouka,
– zasedbe komornih skupin in šolskih orkestrov,
– razpored nastopov in tekmovanj,
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– načrt vpisa,
– roke za opravljanje izpitov,
– strokovno izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev,
– sodelovanje s starši,
– sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci,
– sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturnoumetniškimi organizacijami ter
– druge naloge.
19. člen
(predstavitev šole)
Glasbena šola mora učencem in staršem v posebni
publikaciji predstaviti pravice in dolžnosti učencev, značilnosti izobraževalnega programa in organizacijo dela šole.
Obvezne dele publikacije določi minister.
III. VPIS
20. člen
(razpis za vpis)
Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa
za vpis.
Glasbena šola objavi razpis za vpis do konca meseca
maja za naslednje šolsko leto.
V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program,
instrumente oziroma predmete, za katere bo izvajala pouk,
predvideno število učencev in druge pogoje za vpis.
21. člen
(število vpisnih mest)
Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost
vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja.
Za širitev dejavnosti si mora glasbena šola pridobiti
poprejšnje soglasje ministra.
22. člen
(vpisni pogoji)
Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program.
23. člen
(sprejemni preizkus)
Vpis v glasbene šole se opravi na podlagi opravljenega
sprejemnega preizkusa.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena je
vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program
glasbene in plesne pripravnice mogoč brez sprejemnega
preizkusa.
Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom.
Vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti
določa izobraževalni program.
Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi
ravnatelj šole.
24. člen
(šolski koledar)
Razporeditev pouka, roke za razpis vpisa in vpis, roke
za sprejemni preizkus in izpite, pouka proste dneve ter
trajanje in razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi
minister s šolskim koledarjem.
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25. člen
(zasebne šole)
Določbe 20. člena, prvega odstavka 21. člena ter
določbe 23. in 24. člena tega zakona niso obvezne za
zasebne šole.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
26. člen
(obiskovanje pouka in prilagajanje obveznosti)
Učenec mora redno obiskovati pouk, vaje in nastope.
Učencem glasbenih šol, ki so hkrati učenci osnovnih
šol, dijaki, vajenci, ter študenti se lahko prilagodi opravljanje
obveznosti na način, ki ga določi minister.
27. člen
(izpis in izključitev učenca)
Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi
pisne vloge staršev.
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko
izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne
plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.
Zoper izključitev iz šole se starši oziroma učenec lahko
najkasneje v 3 dneh po izročitvi sklepa pritožijo na svet šole.
28. člen
(nastopanja in tekmovanja učencev)
Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola
organizira v skladu z izobraževalnim programom.
Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je
dolžan o tem vnaprej obvestiti glasbeno šolo.
Na glasbena in baletna oziroma plesna tekmovanja lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
29. člen
(pohvale in nagrade)
Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali
drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.
O pohvalah in nagradah odloči ravnatelj šole na predlog učiteljskega zbora.
30. člen
(izvršilni predpisi o pravicah in dolžnostih učencev)
Podrobnejša določila o uveljavljanju pravic in dolžnosti
učencev, obiskovanju pouka in opravičevanju odsotnosti učencev ter varnosti učencev vsebuje pravilnik o šolskem redu.
31. člen
(zasebne šole)
Določbe prvega odstavka 26. člena ter določbe 27. do
30. člena tega zakona niso obvezne za zasebne šole.
V. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
TER NAPREDOVANJE UČENCEV
1. Preverjanje in ocenjevanje
32. člen
(preverjanje in načini ocenjevanja)
Znanje učencev se v glasbenih šolah preverja pri pouku in nastopih.
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Znanje učencev se v glasbeni šoli ocenjuje opisno
oziroma številčno.
Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev
ocenjuje opisno.
V prvem obdobju nižje stopnje glasbene šole se znanje
učencev ocenjuje opisno ali številčno.
V drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma
na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ter na višji
stopnji glasbene šole se znanje učencev ocenjuje številčno.
33. člen
(izpitno ocenjevanje znanja)
Na nižji in višji stopnji glasbene šole se znanje učencev
iz instrumenta, petja in plesa oziroma na višji stopnji iz solfeggia ocenjuje pri izpitu.
V primeru iz drugega odstavka 12. člena tega zakona
se znanje učencev iz instrumenta ocenjuje pri izpitu ob
koncu prvega obdobja, v drugem obdobju pa vsako leto.
Učenci opravljajo izpite praviloma ob koncu pouka.
34. člen
(izpiti učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo)
V skladu z določili prejšnjega člena lahko v javni glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v izobraževalni program.
35. člen
(pravica do ugovora)
Učenec oziroma starši lahko v treh dneh po prejemu
letnega spričevala predložijo ravnatelju obrazložen ugovor
zoper oceno pri posameznem predmetu.
Ravnatelj mora najpozneje v treh dneh po prejemu
ugovora imenovati komisijo; ta najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje učenca. V komisijo mora imenovati vsaj
enega člana, ki ni zaposlen v šoli.
Ocena komisije je dokončna.
2. Napredovanje
36. člen
(napredovanje učencev in končanje izobraževanja)
Učenci v plesni pripravnici napredujejo v naslednji razred ne glede na doseženo oceno.
Učenci nižje in višje stopnje plesnega programa napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta
pozitivno ocenjeni.
Učenci v prvem obdobju glasbenega programa napredujejo v naslednji razred ne glede na dosežene ocene pri
posameznem predmetu.
Učenci v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole
oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, in
učenci na višji stopnji glasbene šole napredujejo v naslednji
razred pri posameznem predmetu glasbenega programa, če
so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.
Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi
daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi
drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo
znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko
učenec v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ter učenec
na višji stopnji glasbene šole izobraževanje podaljša za eno
leto.
Zelo nadarjeni učenci lahko hitreje napredujejo.
Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo
oziroma višjo stopnjo glasbene šole.
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37. člen
(vpis v naslednji razred oziroma stopnjo)
O vpisu učencev, ki so bili vpisani v glasbeno oziroma
plesno pripravnico in se želijo vpisati v prvi razred nižje
stopnje glasbene šole, odloča komisija za sprejemni preizkus, na predlog učitelja pripravnice.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje
stopnje, se lahko vpiše na višjo stopnjo glasbene šole, če je
mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora o nadarjenosti
učenca pozitivno.
38. člen
(popravni izpit)
Učenci, ki so v drugem obdobju nižje stopnje glasbene
šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ob
koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz predmeta
nauk o glasbi oziroma iz predmeta solfeggio na višji stopnji
glasbene šole, do konca šolskega leta opravljajo popravni
izpit.
Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem obdobju ali
isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi uspešno, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia.
Pri instrumentu, petju in plesu učenec ne opravlja popravnega izpita.
39. člen
(izvršilni predpisi)
Podrobnejše določbe o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev, obliko in vsebino dokumentacije o preverjanju in ocenjevanju znanja ter obliko in vsebino javnih listin o končanem izobraževanju predpiše minister.
40. člen
(zasebne šole)
Določbe 32., 34. ter 36. do 39. člena tega zakona
niso obvezne za zasebne glasbene šole.
VI. NADZOR
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad zakonitostjo dela glasbene šole in nadzor
nad izvajanjem programa osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja se opravlja v skladu z zakonom o šolski
inšpekciji.
VII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
42. člen
(vrsta zbirk podatkov)
Glasbena šola vodi naslednji zbirki podatkov:
1. zbirko podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo, in starših, če gre za mladoletne učence,
2. zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih
spričevalih in drugih listinah.
Zbirka podatkov iz 1. točke prejšnjega odstavka vsebuje:
– ime in priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva,
prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z
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učencem, ime vrtca oziroma šole, ki jo obiskuje, ter oddelek, razred oziroma letnik, v katerega je vključen, in
– podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka osebe, ki ji je mogoče posredovati
nujna sporočila.
V zbirki podatkov iz 2. točke prvega odstavka tega
člena so poleg podatkov iz prve alinee prejšnjega odstavka
še podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in
drugih listinah.
Zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov tega člena se
vodijo v šolski dokumentaciji, ki jo predpisuje poseben podzakonski akt.
43. člen
(namen in uporaba zbirke podatkov)
Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 42. člena
se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe
osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z
zakonom določenih nalog.
Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in
objavljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
44. člen
(shranjevanje zbirk podatkov)
Zbirke podatkov o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hranijo trajno, preostali podatki
iz zbirk podatkov, ki jih vodi glasbena šola, pa se hranijo eno
leto po končanem šolanju učenca.
45. člen
(izvršilni predpis)
Podrobnejša navodila o zbiranju podatkov, o delavcih
šole, ki so pooblaščeni za uporabo podatkov, vsebovanih v
posameznih zbirkah, evidentiranju uporabe in posredovanja
osebnih podatkov, njihovem uničenju po poteku roka uporabe ter druge postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov
predpiše minister.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(podzakonski predpisi)
Podzakonske predpise po tem zakonu sprejme minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona oziroma najkasneje v šestih mesecih po sprejemu izobraževalnega programa.
Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do sedaj veljavni predpisi, če niso v nasprotju s tem
zakonom, in sicer:
– pravilnik o ocenjevanju učencev v glasbenih šolah
(Uradni list SRS, št. 24-222/72),
– pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni
list SRS, št. 24-223/72).
47. člen
(rok za določitev in sprejem izobraževalnih programov)
Izobraževalne programe iz 4. člena tega zakona sprejme pristojni organ najkasneje do 1. 3. 2002.
48. člen
(postopnost uvajanja)
Izobraževalne programe po tem zakonu se postopno
uvaja, in sicer:

Št.
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– v šolskem letu 2002/2003 se uvedejo programi
predšolske glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice,
– v šolskem letu 2003/2004 se postopno uvedeta
glasbeni in plesni program.
49. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71), razen določb o
izvajanju programa osnovnega glasbenega izobraževanja:
Predmetniki in učni načrti za glasbene šole, Mala glasbena
šola I., II in Pripravnica ter Predmetnik in učni načrt za orgle.
Uporabljajo se za učence, ki se v programe vpisujejo do
konca šolskega leta 2002/2003 oziroma 2003/2004 in
prenehajo veljati, ko ti učenci končajo izobraževanje v glasbeni šoli.
50. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 613-01/90-1/5
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

852.

Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Celju

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Celju
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Celju se za
dobo petih let izvolijo:
iz vrst delavcev
Milan Kolar,
iz vrst delodajalcev
Milka Benčič, Marija Brecl, Ferdinand Brinjovc, Ivan
Cmok, Franc Čas, Zdenka Dražnik, Mihelca Gajšek, Milojka
Gjerkeš, Andreja Gobec-Vidali, Ladislav Grdina, Frančiška
Grešak, Terezija Jančič, Janja Juvan, Vida Juvan, Marija
Klakočer, Branka Klavž, Franc Kokol, Vinko Kotnik, Peter
Krašovec, Marija Krivec, Tatjana Kupnik, mag. Božidar Lednik, Karel Lorenčak, Matevž Majcen, Irena Mrovlje, Jože
Novak, Zdravko Novak, Liljana Obradovič, Slavica Obrez,
Peter Očkerl, Franc Ojsteršek, Marija Pečnik, Franc Petauer,
Vida Petrin, Stanislav Rebernik, Darko Repenšek, Slavko
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Resnik, Milka Šinkovec, Jelka Štorman, Franja Tevž, Danica
Vezočnik Kranjc, Franci Žnidaršič, Tone Žove.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

853.

Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Kopru

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Kopru
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Kopru se za
dobo petih let izvolijo:
iz vrst delavcev
Jovo Ferfila, Slavko Okroglič, Janez Petrovčič.
iz vrst delodajalcev
Neda Božič, Milena Brešan, Alenka Brus, Bojana Čehovin-Filiput, Tanja Čibej, Darja Dolenc, Danica Dornik, Mojca Drešček, Marija Furlanič, Slavko Gerželj, Mirja Gregorič,
Uroš Grošelj, Anica Hadalin, Vera Hlede, Vidojka Kozlan,
Jerica Kozlovič, Ervin Likar, Erika Logar, Lucija Lozar, Stanko
Markovčič, Majda Mihelj, Slavko Mlakar, Vlasta Otoničar,
Alenka Penko, Srečko Ritonja, Evgen Rudolf, Ana Rutar,
Zdravko Slamič, Franc Šemrl, Erika Štajner, Silva Testen,
Franc Tomažič, Aldo Ugrin, Anton Valčič, Vladimir Vinšek,
Miran Vončina, Vojko Živec.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

854.

Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani

Uradni list Republike Slovenije
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča
v Ljubljani se za dobo petih let izvolijo:
iz vrst delavcev
Marjeta Benko, Srečko Čater.
iz vrst delodajalcev
Franc Anžin, Marko Avšič, dr. Marjan Ažnik, Boris
Bajt, Iva Bogataj, Dragica Borin, Stanislav Brodnjak, Slavija Budkovič, Matjaž Burger, Breda Butala, Jožica Cajhen,
Aleš Celar, dr. Drago Čepar, Franc Dobovičnik, Igor Domevščik, mag. Henrik Dovžan, Marjan Dragar, Marija Drobne,
Drago Ficko, Srečko Figar, Jože Fink, Jože Florijančič,
Martin Florijančič, Jolanda Gobec, Boris Grabrijan, Stanka
Grašič, Marija Gregorič, Janez Guna, Stanislav Habjan,
Boris Honzak, Nataša Hudelja, Breda Iskra, Majda Ivanov,
Marjeta Jager, Ladislav Jaki, Ksenija Jakopič, Milica
Janžekovič, Dušan Jenko, Matija Jenko, Vojka Jereb, Jože
Jevnikar, Marija Jevnikar, Jelica Jovanovič, Franc Jurca,
Leopold Kern, Alojz Knafelj, Janez Koritnik, Elvira Korošec,
Jurij Kos, Frančišek Koščak, Polona Košnjek, Eva Dunja
Kovač, Irena Kovač, Joško Kovač, Dragan Kovačevič,
Magdalena Kovačič, Peter Kovačič, Barbara Krajnc,
Leopold Krašovec, Zvonka Kržišnik, Vlasta Kušič, Tanja
Kverh, Andrej Lapanja, Marija Lavrenčič, Sonja Lebar, Ivanka Likon, Irena Lušina, Danica Majcen-Samardžija, Bojan
Mihelič, Marija Mihelič, Ive Miketič, Franc Mlakar, Marjana
Mlinarič-Pikelj, Miha Molan, Romana Nared, mag. Gabrijela Navotnik, Lidija Obid, Anita Ogulin, Elizabeta Orešnik,
Marija Orešnik Ocvirk, dr. Franc Pajenk, Davorka Panjan,
Dalibor Pavela, Slobodan Pavlin, Marija Pečjak-Požek,
Metka Penko-Natlačen, Marjan Pergar, Vera Perdih, Anita
Perdih-Cizej, Viktorija Pernuš, mag. Cvetka Peršak, Milena
Petelinc, Ivan Petric, Janez Pevec, Sonja Pirnat-Keršmanc,
Sonja Piršič, Jakob Piskernik, Tatjana Plešnik, Anton
Podgoršek, Silvij Podlesek, Irena Polc, Viktor Poličar, Tanja Poljšak, Jakob Por, Metka Potočnik, mag. Vitomir Pretnar, Majda Prišel, mag. Iztok Purič, Gerika Račič, Milivoj
Radak, Roman Rajer, Mojca Ramšak-Pešec, Marija Razoršek, Magdalena Razpotnik, Alenka Rebec, dr. Marijana
Rebernik, Marija Remškar, Jože Romšek, Vladimir Rot,
Dragica Rovšček, Milan Rovšek, Karolina Rozman, Vincencij Seliškar, Peter Skapin, Barbara Skulj-Schwinger,
Marjana Sladič, Mirjam Slejko, Hedvika Stanič Igličar, Peter Starc, Milan Strah, Anton Strajnar, Jože Strle, Cecilija
Stušek, Darko Svetičič, Janko Šabec, Adela Šemrov, Edvard Šinkovec, Rožca Šonc, Miroslav Šuštar, Jadranka
Švarc, Alenka Temlin-Seme, Milan Todorovič, Viljem Tomat, Jasmina Tomšič, Srđan Tovornik, Lilijana Tratnik, Ida
Turk, Marija Tušek, Franc Rado Umer, Valter Urbančič,
Stane Valič, Marko Valjavec, Liljana Vavpotič, Olga VeberMarkelj, Polona Vec, Silva Velkavrh, Nives Venko, mag.
Peter Vogrič, Zvonimir Volfand, Angela Windisch, Peter
Zadel, Vanda Zadnik, Stane Zagoričnik, Ana Zaljetelj, Rudi
Zupan, Antonija Zupančič, Marija Železnik, Jelka Žibert,
Julijana Žibert, Tadeja Žibred, Andrej Žele.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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855.

Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Mariboru

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 23. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Mariboru
Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Mariboru se
za dobo petih let izvolijo:
iz vrst delavcev
Adolf Hladnik, Marjanca Onič, Pavel Vrhovnik, Samo
Zupančič, Bojan Žvikart.
iz vrst delodajalcev
Andreja Bobek, Marjan Borovnik, Štefan Borovnik,
Ksenija Bračič, Janez Brenkovič, Danilo Burnač, Silvo
Cvetko, Vladimir Čač, Herman Čepelnik, Ljubomir Čuček,
Jožef Dajčman, Nada Dobnikar, Tomaž Dresler, Marija
Farazin, Milena Gartner-Delopst, Tatjana Geč, Mirko
Hanžekovič, Stanko Hribernik, Bruno Jerman, Sonja
Kačičnik, Blanka Kaker, Martin Kamler, Boris Kenda, Franc
Kotnik, Radigoj Kozjek, Hildegarda Kranjc, Štefan Križaj,
Helga Krope, Miran Lavrič, Vlasta Lenardič, Jožica Leopold,
Romana Lesjak, Ivan Lešnik, Jadranka Lodrant, Pavel Malek,
Nives Marčinko-Klopčič, mag. Kornelija Marzel, Milena Mastnak, Breda Meier-Janušić, Otmar Mohorko, Dušan Najdič,
Bojan Oblak, Milan Perko, Slavko Pernek, Kristina Peserl,
mag. Venceslav Pirc, Bernarda Plevnik, Danijela Podbevšek, Frančiška Pori, Saša Pozeb, Karli Pruš, Herman Remic, Sonja Sibila-Lebe, Franc Sirk, Milena Sisinger, Desimir
Spasojević, Slavko Škerlak, Danica Šparakl, Marija Špegel,
Vladimir Tacer, Jana Tomažič, Franc Toplak, Metka Uranker, Milena Valenčak, Slavko Valenko, Franjo Vetrih, Živka
Vihtelič, Jožica Zdovc, Matija Zorec, Dominika Žagar, Albina Žnideršič, Olga Žužek, Jasna Žvikart.

Št.

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vrhe
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Sežana, revirnega vodstva v Senožečah št. 75. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sežana.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Sežana.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-1/00
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

857.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

MINISTRSTVA
856.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vrhe

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
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Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vremščica

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US) minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vremščica
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vremščica,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Ilirska Bistrica, revirnega vodstva v Donji Košani št. 60.
Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska
Bistrica.
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5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-13-1/00
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska
Bistrica.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-2/00
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

858.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno
Goričko, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12.
2004.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Murska Sobota, Arh. Novaka 17, Murska Sobota. Javna
razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Murska
Sobota.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Murska Sobota.

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

859.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jesenice

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

ODREDBO
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Jesenice
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jesenice, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Jesenice, C. Toneta Tomšiča 68, Jesenice, ter v prostorih
KS Mojstrana, Savska c. 1, Mojstrana. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jesenice, ter
na sedežu KS Mojstrana.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Jesenice, ter v prostorih KS Mojstrana.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-1/00
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom

Na podlagi pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za
izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje,

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev usposabljanja
za varstvo pred požarom
I
Izvajalci, pooblaščeni za usposabljanje za varstvo pred požarom, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12.
1999, so:
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Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2589

Stran

2590 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2591

II
Pooblastilo oziroma odločba velja do preklica oziroma
do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10/6-00
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Bojan Ušeničnik l. r.
Direktor

861.

Seznam pooblaščenih izvajalcev za
pregledovanje in preizkušanje vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite

Na podlagi 11. člena pravilnika o pregledovanju in
preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo,
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje
in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite
I
Izvajalci, pooblaščeni za pregledovanje in preizkušanje
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki so pridobili
pooblastilo do 31. 12. 1999, so:
Pooblaščeni izvajalci

Datum izdaje
pooblastila

1. Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu,
Bohoričeva 22 a, 1000 Ljubljana
31. 5. 1995
2. Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor,
Valvazorjeva ulica 73, 2000 Maribor
23. 5. 1995
3. Izolirka, Požarni inženiring d. o. o.,
Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica
16. 11. 1995
4. Ekosystem, Zavod za varstvo pri delu
in varstvo okolja, Meljska cesta 56, 2000 Maribor 17. 7. 1996
5. SVD, Podjetje za varstvo pri delu, inženiring,
proizvodnjo in trgovino d. o. o., Kolodvorska 9 a,
6257 Pivka
8. 7. 1997

II
Pooblastilo velja za pregledovanje in preizkušanje vseh
sistemov aktivne požarne zaščite pet let od dneva izdaje.
Št. 845-10/6-00
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Bojan Ušeničnik l. r.
Direktor

862.

Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij
požarne varnosti

Na podlagi 11. člena pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/98) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izdelovalcev študij požarne
varnosti

Stran

2592 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

I
Izdelovalci, pooblaščeni za izdelavo študij požarne varnosti, ki so pridobili odločbo do 31. 12. 1999, so:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2593

Stran

2594 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2595

Stran

2596 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2597

Stran

2598 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2599

II
Odločba velja do preklica oziroma do datuma, navedenega na odločbi.
Št. 845-10/6-00
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Bojan Ušeničnik l. r.
Direktor

863.

Seznam pooblaščenih izobraževalnih
organizacij za izvajanje usposabljanja s
področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami

Na podlagi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 16/96 in 31/97) objavlja Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izobraževalnih organizacij
za izvajanje usposabljanja s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
I
Izobraževalne organizacije, pooblaščene za izvajanje
programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki so pridobile pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 1999, so:

Stran

2600 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2601

II
Pooblastilo oziroma odločba za izvajanje programov
usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč velja do preklica.
Št. 845-10/6-99
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Bojan Ušeničnik l. r.
Direktor

864.

Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje
požarnega varovanja

Na podlagi pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega
varovanja
I
Izvajalci, pooblaščeni za izvajanje požarnega varovanja, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12.
1999, so:

Stran

2602 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2603

Stran

2604 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2605

Stran

2606 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2607

Stran

2608 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2609

Stran

2610 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

II
Pooblastilo oziroma odločba velja do preklica oziroma
do datuma navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10/6-00
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Bojan Ušeničnik l. r.
Direktor

Uradni list Republike Slovenije

865.

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2611

Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov

Na podlagi 14. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih
aparatov (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
I
Pooblaščeni izvajalci za vzdrževanje gasilnikov, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 1999, so:

Stran

2612 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2613

Stran

2614 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2615

Stran

2616 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2617

Stran

2618 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2619

Stran

2620 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2621

Stran

2622 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2623

Stran

2624 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2625

Stran

2626 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2627

Stran

2628 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

II
Pooblastilo oziroma odločba velja do preklica oziroma
do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10/6-00
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Bojan Ušeničnik l. r.
Direktor

Uradni list Republike Slovenije

866.

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2629

Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij

Na podlagi 11. člena pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za
obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

SEZNAM
pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje
hidrantnih omrežij
I
Izvajalci, pooblaščeni za preizkušanje hidrantnih omrežij, ki so pridobili pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 1999, so:

Stran

2630 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2631

Stran

2632 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2633

Stran

2634 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2635

Stran

2636 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2637

Stran

2638 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije

II
Pooblastilo oziroma odločba velja do preklica oziroma
do datuma, navedenega na pooblastilu oziroma odločbi.
Št. 845-10/6-00
Ljubljana, dne 17. februarja 2000.
Bojan Ušeničnik l. r.
Direktor

Uradni list Republike Slovenije

Št.

867.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2639

Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do
22. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

DOPOLNITEV SEZNAMA
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 11. 1999 izdano
dovoljenje za promet

Št. 512-3/00-98
Ljubljana, dne 18. februarja 2000.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Stran

2640 / Št. 19 / 3. 3. 2000
868.

Odločba o soglasju k ustanovitvenemu aktu
Fundacije Lucijana Marije Škerjanca, ustanove
za ohranjanje umetniške dediščine

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 60/95) izdaja Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije

ODLOČBO
o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije
Lucijana Marije Škerjanca, ustanove za
ohranjanje umetniške dediščine
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izdaja soglasje k ustanovitvenemu aktu Fundacije Lucijana Marije
Škerjanca, ustanove za ohranjanje umetniške dediščine ustanoviteljev, s katerim so ustanovitelji:
– Noel Škerjanc, Gotska 7, Ljubljana,
– Gregor Berkopec, Celovška 99, Ljubljana,
– Anton Pavček, Trubarjeva 61, Ljubljana, zastopan po
pooblaščenki Ireni Baar,
– Milivoj Štefan Šurbek, Resljeva 44, Ljubljana zastopan po pooblaščenki Tatjani Kralj,
– Tomo Mächtig, Zg. Pirniče 10d, Medvode,
– Renato Horvat, Kržičeva 6, Ljubljana,
ustanovili ustanovo Fundacijo Lucijana Marije Škerjanca, ustanovo za ohranjanje umetniške dediščine ustanoviteljev, s sedežem v Ljubljani, Metelkova 7a, o čemer je notarka Nevenka Tory iz Ljubljane, Beethovnova 14, Ljubljana,
dne 6. 9. 1999 izdala notarski zapis, opr. št. SV 1014/99.
Št. 028-64/99
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.
Jožef Školč l. r.
Minister
za kulturo

869.

Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve
objavlja

ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za
zaposlene v državni upravi
Od 19. februarja 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.351 SIT;
– študentom 19.147 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 47.475 SIT;
– za 20 let delovne dobe 71.213 SIT;
– za 30 let delovne dobe 94.951 SIT;
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3. solidarnostne pomoči 94.951 SIT;
4. kilometrina 40,92 SIT;
5. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 20,46 SIT;
6. terenski dodatek 812 SIT.
Št. 0102-5-142-03-1/00-2
Ljubljana, dne 21. februarja 2000.
Borut Šuklje l. r.
Minister za notranje zadeve

USTAVNO SODIŠČE
870.

Sklep o zavrnitvi pobud za začetek postopka za
oceno ustavnosti 2. člena, 3. točke 9. člena in
63. člena zakona o vojnih invalidih ter o
ustavitvi postopka o zavrženju pobud za oceno
ustavnosti določb istega zakona

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Antona Kadiša iz Dravograda, ki se mu pridružuje Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko, Celje; Ivana
Štancerja iz Vojnika; Vojislava Tomića iz Ljubljane; Alojzija
Matičiča iz Domžal; Srečka Mraka iz Ljubljane; Jožeta Colje, Ivice Fišerja, Bogomirja Vesela, Marije Mozelj, Silva
Burgerja, Justina Grosarja, Franca Rutarja, Franca Mohoriča in drugih na seji dne 8. julija 1999

s k l e n i l o:
1. Postopek, začet na pobudo Ivana Štancerja, za oceno ustavnosti zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št.
63/95, 19/97 in 75/97) se ustavi.
2. Pobuda Antona Kadiša in Zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko, Celje ter pobuda Alojzija
Matičiča za oceno ustavnosti istega zakona, pobuda Vojislava Tomića za oceno ustavnosti 2. člena in pobuda Srečka
Mraka za oceno ustavnosti 3. točke 9. člena istega zakona
se zavrnejo.
3. Pobude Jožeta Colje, Ivice Fišerja, Bogomirja Vesela, Marije Mozelj, Silva Burgerja, Justina Grosarja, Franca
Rutarja in Franca Mohoriča ter z njimi skupin drugih pobudnikov za oceno ustavnosti istega zakona in prvega odstavka
63. člena tega zakona se zavrnejo.
4. Pobuda pobudnikov iz prejšnje točke za oceno
ustavnosti drugega odstavka 63. člena istega zakona in za
oceno ustavnosti zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni
za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 49/97) se zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Ivan Štancer je smiselno predlagal oceno ustavnosti
zakona o vojnih invalidih (v nadaljevanju: ZVojI), a pobude ni
utemeljil tako, da bi jo bilo mogoče obravnavati; na zahtevo
ustavnega sodišča je tudi ni dopolnil. Kasneje je pobudnik
umrl.
2. Anton Kadiš, ki se mu je kot pobudnica pridružila
Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko Celje (v nadaljevanju: zveza), izkaže svoj pravni interes s tem,
da je bil med vojno nasilno mobiliziran v nemško vojsko, kjer
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je postal invalid. Priznan mu je status žrtve vojnega nasilja.
ZVojI očita neskladje s tretjim odstavkom 50. člena in prvim
odstavkom 52. člena ustave, ker med vojne invalide ne
všteva tudi invalidov, ki so to postali kot prisilni mobiliziranci
v okupatorjevo vojsko med drugo svetovno vojno. Zveza
dodaja takemu očitku še opozorilo, da je Državni zbor prvotno nameraval mobilizirancem priznati status vojnih invalidov
in da razlogi, zaradi katerih je tak namen nazadnje opustil,
niso tehtni.
3. Alojzij Matičič, ki o sebi navede, da je civilni invalid
vojne, očita ZVojI, ki sicer pravice civilnih invalidov vojne
izenačuje s pravicami vojaških vojnih invalidov, da stori to
šele za vnaprej. Po njegovem stališču ni v skladu z ustavnim
načelom enakosti pred zakonom (14. člen ustave), da ZVojI
tega ne stori tudi za nazaj, vse od nastanka invalidnosti.
4. Vojislav Tomić, ki je do uveljavitve ZVojI imel status
vojnega invalida, po tem zakonu pa ga je izgubil, meni, da
2. člen ZVojI ni v skladu z ustavo, ker med vojaške invalide
po tem zakonu všteva tiste, ki so postali invalidi kot udeleženci narodnoosvobodilne vojne Slovenije (1941-1945), ne
pa hkrati tudi vseh drugih, ki so postali invalidi kot udeleženci narodnoosvobodilnega boja drugih jugoslovanskih narodov ali drugih evropskih narodov, ki so se v drugi svetovni
vojni borili zoper fašizem.
5. Srečko Mrak navaja, da je skozi vse obdobje šolanja in študija dejansko preživljal daljnega sorodnika, ki je
postal nato žrtev vojne za Slovenijo 1991. Meni, da ZVojI
krši ustavno načelo enakosti vseh pred zakonom (14. člen
ustave), ker v 3. točki 9. člena med upravičence do družinske invalidnine ne vključuje tudi takih, kot je on sam, torej
dejanskih preživljalcev invalidov, borcev in drugih oseb.
6. Jože Colja in drugi, vojni invalidi ali upravičenci do
družinske invalidnine, izpodbijajo prvi odstavek 63. člena
ZVojI z utemeljitvijo, da jim izračuni, ki jih določbe tega
člena uzakonjajo, prinašajo bistveno nižja upravičenja od
tistih, ki so jim šla po prejšnji ureditvi, to pa da pomeni
kršenje načela zaupanja v pravo kot enega od načel pravne
države (2. člen ustave). Opozarjajo, da bi se dalo v skladu s
stališči ustavnega sodišča tako zmanjšanje utemeljevati le,
če bi ga zahteval prevladujoč in legitimen javni interes; takih
razlogov pa po prepričanju pobudnikov ni.
7. Isti pobudniki izpodbijajo še drugi odstavek 63. člena ZVojI in v celoti zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni
za Slovenijo 1991 (v nadaljevanju: ZPPZV 91), ker tej kategoriji vojnih invalidov oziroma njihovih družinskih članov priznavata nekatera upravičenja več ali v večji meri kot (njim in)
drugim. V tem delu je mogoče njihovo pobudo razumeti tudi
kot zahtevo, naj zakonodajalec enaka upravičenja prizna
tudi drugim vojnim invalidom oziroma članom njihovih družin, ker jih je priznal tem, oziroma kot očitek, da ni v skladu
z načelom o enakosti vseh pred zakonom (14. člen ustave),
ker tega ni storil.
8. Državni zbor kot nasprotni udeleženec odgovarja na
pobudo Vojislava Tomića, da priznava zakon status vojnega
invalida tistim, ki so sodelovali v bojih za obrambo Slovenije,
ne glede na njihovo narodnost ali njihovo državljanstvo; na
pobudo Antona Kadiša in drugih, da zagotavlja vsaka država
varstvo tistih vojaških vojnih invalidov, ki so postali invalidi
med vojskovanjem zanjo, zato tudi Zvezna republika Nemčija med drugim mobilizirancem v nemško vojsko iz Slovenije;
na pobudo Jožeta Colje in drugih, da po spremembi
20. člena ZVojI s 1. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 75/97
– v nadaljevanju: ZVojI – C) ni več utemeljena, ker pobudniki zdaj ne dobivajo več nižjih zneskov upravičenj iz tega
zakona kot po prejšnji ureditvi; drugačna upravičenja žrtev v

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2641

vojni za Slovenijo 1991 in njihovih družinskih članov ter različna uzakonitev pravnega položaja civilnih invalidov vojne v
primerjavi z vojnimi invalidi pa da ne nasprotujejo ustavi.
B)–I
9. Postopek, začet na pobudo Ivana Štancerja, je
ustavno sodišče ustavilo, ker ga zaradi njegovih pomanjkljivosti ni bilo mogoče obravnavati, zahtevanih dopolnil pa ni
bilo.
10. Vse druge pobude je ustavno sodišče s sklepom
dne 2. 3. 1999 in 8. 7. 1999 združilo za skupno obravnavanje.
11. Pobudo Jožeta Colje in drugih za oceno ustavnosti
drugega odstavka 63. člena ZVojI in celotnega ZPPZV 91 je
ustavno sodišče nato zavrglo, ker pobudnikom zanjo manjka pravni interes. Pobudniki so bodisi vojni invalidi iz narodnoosvobodilne vojne 1941-1945 bodisi upravičenci do družinske invalidnine po takih invalidih oziroma po padlih borcih.
Izpodbijana določba in zakon ne urejata ničesar, kar bi
veljalo zanje; s temi zakonskimi določbami se urejajo le
pravice invalidov, ki so to postali v vojni za Slovenijo 1991,
oziroma njihovih svojcev. Niti s tem, da je zakonodajalec za
to kategorijo upravičencev sprejel posebne zakonske določbe, niti s tem, v čem in kako je njihova upravičenja
uzakonil drugače kot pobudnikom, zakonodajalec ni posegel v njihove pravice ali pravni položaj, pa tudi ne v njihove
pravne interese. Interes, da bi zakonodajalec komu drugemu ne uzakonil drugačnega, npr. ugodnejšega pravnega
položaja, namreč ni pravni interes. Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pa
priznava pravni interes pobudnika le, če predpis, katerega
oceno predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma pravni položaj (drugi odstavek 24.
člena ZUstS).
12. Preostalim pobudnikom ustavno sodišče na temelju njihovih navedb priznava pravni interes za vložitev pobude. To velja tudi za zvezo. Ni namreč dvoma, da so se bivši
mobiliziranci združili v svoja društva in v zvezo društev med
drugim zato, da bi v tej obliki organiziranosti in z njo skrbeli
za svoje interese kot bivši mobiliziranci; vprašanje zakonske
ureditve pravnega položaja kateregakoli bivšega mobiliziranca glede na to njegovo okoliščino pa očitno sodi med njihove interese.
B)–II
13. Posebna pravna ureditev pravic vojnih invalidov
ima najširšo ustavno podlago v ustavnem načelu, da je Slovenija socialna država (2. člen ustave). Temelji še na določbah prvega odstavka 52. člena ustave, da je invalidom v
skladu z zakonom zagotovljeno varstvo, tretjega odstavka
50. člena ustave, da je vojnim veteranom in žrtvam vojnega
nasilja zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom, in
na poseben način tudi na določbi prvega odstavka 123.
člena ustave, da je obramba države za državljane obvezna (v
mejah in način, ki ga določa zakon). Ta pregled pokaže, da
ustava izrecno ne ukazuje uzakonjanja pravic vojnih invalidov. Že za sam pojem “vojni invalid“ zakonodajalec v besedilu ustave ne najde niti razlage niti zavezujočih vsebin.
14. Kakor je torej že pravica do socialne varnosti in do
varstva invalidov v celoti in izrecno prepuščena zakonodajalcu, tako to še posebej velja za pravice vojnih invalidov.
Kako bo po vzoru drugih demokratičnih držav in v skladu z
lastno tradicijo izoblikoval pravni pojem vojni invalid, katere
kategorije ljudi, ki so postali invalidi, in morda tudi njihovih
svojcev, bo pri tem zajel, katera upravičenja jim bo priznal,
pod kakšnimi pogoji, v kakšnih časovnih okvirih in v kakšnih
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medsebojnih razmerjih, – vse to sodi v široko polje zakonodajalčevega prostega odločanja. To je tem bolj nujno tudi
zato, ker gre za poseben del celote pravno urejene in zagotovljene socialne varnosti, ki je s to celoto seveda smiselno
povezan in od nje odvisen, saj pomeni dodatna, posebna
upravičenja, hkrati pa za družbo tudi dodatna bremena.
15. Temeljna misel, na kateri je sistem zakonske ureditve pravic vojnih invalidov (v naši zakonodaji vojaških vojnih invalidov, vojaških mirnodobnih invalidov in civilnih invalidov vojne) zgrajen, je, da država kot družbena skupnost in
kot institucija zagotavlja za nazaj in za v bodoče posebno
mero socialne varnosti tistim, ki postanejo invalidi, ko so in
ker so sodelovali pri oboroženi obrambi domovine (oziroma
v zvezi s tako obrambo). Že to načelo ne izhaja izrecno in
neposredno iz besedila ustave.
16. Zaradi vsega tega mora biti ustavnosodna presoja
vprašanj, kakršno o pravni ureditvi posebnega varstva vojnih
invalidov predlagajo pobudniki, zelo zadržana. Omejevati se
mora na preizkus, ali je zakonodajalec za posamezne odločitve znotraj te ureditve imel razumne razloge in ali posamične odločitve niso v očitnem nasprotju z ustavnimi načeli ali z
nameni, zaradi katerih je zakonodajalec obravnavani zakon
sprejel.
17. Ko se je zakonodajalec – pobudniki tudi sami
povedo, da v teku zakonodajnega postopka, torej po posebnem preudarku – odločil, da bivših prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko ne šteje med vojne invalide, je za to
očitno imel razloge: vključitev te kategorije invalidov bi odstopala od temeljne misli o posebnem varstvu vojnih invalidov, pa tudi od načela, ki je v pravu evropskih držav uveljavljeno, da namreč vsaka država daje posebno varstvo tistim,
ki so postali invalidi v službi njenih oboroženih sil in njenih
interesov. Enako očiten razlog je zakonodajalec imel, ko je
v temeljnih določbah (2. člen ZVojI), zajel tiste, ki so postali
invalidi kot udeleženci v narodnoosvobodilni vojni Slovenije,
ne tudi v drugih vojnah zoper nacizem in fašizem v sklopu
druge svetovne vojne. Ni v neskladju z ustavo, če je zakonodajalec na novo uredil posebno socialno varstvo civilnih
invalidov vojne z veljavnostjo za naprej, ne pa tudi za nazaj,
še posebej, ker je bil položaj te kategorije invalidov posebej
urejen tudi že v prejšnji zakonodaji. Ni kršen 14. člen ustave
ali kakšna druga določba ustave, če zakonodajalec v krog
upravičencev do družinske invalidnine (3. točka 9. člena
ZVojI) ni zajel (poleg očima oziroma mačehe vojnega invalida, padlega borca ali druge osebe) tudi drugih njihovih
dejanskih preživljalcev. Ustava tudi ne terja, da bi moral
zakonodajalec neka upravičenja priznati vsem kategorijam
vojnih invalidov samo zato, ker jih je priznal eni od kategorij,
v obravnavanem primeru invalidom iz vojne za Slovenijo
1991. Ti očitki o neskladnosti z ustavo so torej očitno neutemeljeni. Pobudnik Tomić rešuje svoj osebni primer po
sodni poti, za morebitno ustavnosodno varstvo njegovih človekovih pravic bi bilo prezgodaj.
18. Člen 63 ZVojI v povezavi z njegovima 62. in
20. členom določa višino družinske invalidnine. Pobudniki
– upravičenci do družinske invalidnine, ki so na podlagi
prvotnega 20. člena ZVojI prejemali znatno ali celo bistveno
nižjo družinsko invalidnino kot dotlej, so upravičeno predlagali presojo ustavnosti take spremembe, sklicujoč se na
načelo pravne države in zanikujoč, da bi za tako znižanje
obstajal pretežen javni interes. Z odločbo ustavnega sodišča številka U-I-86/96 z dne 12. 12. 1996 (Uradni list
RS, št. 1/97 in OdlUS V, 176) je ustavno sodišče ugotovilo, da je tedanji drugi odstavek 20. člena ZVojI v neskladju z
ustavo prav zaradi tega, ker je deloma neutemeljeno kratil
upravičencem do invalidnine, s tem pa tudi do družinske
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invalidnine, že pridobljene pravice. Z ZVojI – C je bilo to
neskladje z ustavo tudi za nazaj odpravljeno. Iz podatkov, ki
jih je ustavnemu sodišču posredovalo pristojno Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, izhaja, da se po zaslugi
omenjene novele ZVojI nobenemu od pobudnikov, ki je upravičenec do družinske invalidnine, po ZVojI višina tega upravičenja ni zmanjšala. Zato je postala pobuda neutemeljena.
C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
25., drugega odstavka 26. in tretjega odstavka 28. člena
ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava
Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude,
dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. U-I-140/96
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

871.

Odločba o ugotovitvi, da je zakon o žrtvah
vojnega nasilja v neskladju u ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Vojka Tkavca iz Ljubljane oziroma v postopku za oceno
ustavnosti, začetem na pobudo Jožefa Škofa iz Maribora,
na seji dne 10. februarja 2000

o d l o č i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95,
8/96, 44/96, 70/97, 39/98 in 43/99), ker ne določa, da
gredo žrtvam vojnega nasilja pravice iz pokojninskega zavarovanja iz tega zakona od vložitve zahteve za priznanje statusa žrtve oziroma od upokojitve, se zavrne.
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 43/99) ni v skladu z
ustavo, kolikor ne ureja odprave posledic določbe, “ki ne
izpolnjuje pogojev za priznanje statusa vojnega veterana po
posebnem zakonu“ v 5. členu zakona o žrtvah vojnega
nasilja, nastalih do 19. 6. 1999.
3. Ugotovljeno neskladnost iz 2. točke izreka mora
zakonodajalec odpraviti v letu dni od objave odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Prvi pobudnik je izpodbijal zakon o žrtvah vojnega
nasilja, (v nadaljevanju: ZZVN), kolikor ni določal, da pripada žrtvi vojnega nasilja pravica iz 4. in 5. točke 8. člena od
takrat, ko je v skladu z zakonom zahteval ugotovitev statusa
in omenjeno pravico. Člen 19 namreč upravičenca glede
uveljavljanja te pravice napoti na Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, ta pa po petem odstavku
185. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in nasl. – v nadaljevanju:
ZPIZ) lahko prizna pravico do ponovno odmerjene pokojnine zavarovancu od prvega dne po vložitvi zahteve in največ
za šest mesecev nazaj. Potrdilo o vpisu v evidenco žrtev
vojnega nasilja je po 19. členu ZZVN pogoj za vložitev
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zahteve za priznanje pravic iz 4. in 5. točke 8. člena tega
zakona. Pobudnik je tudi na lastnem primeru dokazoval, da
zaradi takih postopkovnih zahtev na eni strani, in omejitvene
določbe petega odstavka 185. člena ZPIZ po drugi strani,
ni zagotovljeno, da mu bo pravica žrtve vojnega nasilja priznana od dneva vložitve zahteve za priznanje statusa iz prvega odstavka 18. člena ZZVN, kot drugim upravičencem. To
pa po njegovem mnenju ni v skladu z ustavnim načelom
enakosti pred zakonom (14. člen ustave).
2. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 6. 5. 1999
pobudo sprejelo. Kot prepričljiv je namreč ocenilo pobudnikov prikaz, da je začetek uveljavljanja pravice do višje pokojnine kot ene od pravic žrtve vojnega nasilja po ZZVN lahko
odvisen od poslovanja izvršilne veje oblasti in ne (izključno)
od zakonodajalčeve odločitve.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 43/99 – v nadaljevanju: ZZVN-D) pa je nato v svojem 18. členu določil, da lahko
žrtve vojnega nasilja, ki so jim bile do uveljavitve tega zakona priznane pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ob upoštevanju pokojninske dobe, uveljavljene po
tem zakonu, oziroma priznana pravica do pokojnine pod
ugodnejšimi pogoji po tem zakonu od datuma v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vložijo
novo zahtevo pri pristojni območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za priznanje pravic za čas od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahteve za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja oziroma
po vložitvi zahteve za vpis v evidenco žrtev vojnega nasilja
do dneva predhodne uveljavitve pravic.
4. Pobudnik, opozorjen na to spremembo v zakonodaji, je sodišču sporočil, da pri pobudi vseeno vztraja, ne da bi
svoje vztrajanje tudi pojasnil.
5. Smiselno pa je pobudnik svoji prvotni pobudi dodal
pobudo za oceno ustavnosti ZZVN, kolikor ne določa, da
gredo žrtvi vojnega nasilja pravice iz 4. in 5. točke 8. člena
(ter 13. in 14. člena) ZZVN že od njene upokojitve. Tako
svoje gledanje je omenil že v prvotni pobudi. Meni namreč,
da bi bilo v skladu z načeli enakosti pred zakonom (14. člen
ustave) le, če bi bila vsaka upokojena žrtev vojnega nasilja
deležna omenjenih pravic glede pokojnine ves čas upokojenosti.
B)–I
6. Ker je pravna ureditev od uveljavitve ZZVN drugačna, je ustavno sodišče vnovič preizkusilo prvotno pobudo,
pri kateri pobudnik vztraja. Ugotovilo je, da je ta pobuda
zdaj očitno neutemeljena, saj smiselno izpodbija pomanjkanje zakonske ureditve, ki ga je zakonodajalec med tem
odpravil na način, ki stališču pobudnikov prvotni pobudi
primerno ustreže in tako jemlje pobudi argumente, zaradi
katerih je bila s sklepom tega sodišča z dne 6. 5. 1999
sprejeta.
7. Neutemeljna je tudi dodatna pobuda. Ustavno sodišče je že v obrazložitvi sklepa z dne 6. 5. 1999 ugotovilo
in utemeljilo, da ima zakonodajalec pri urejanju posebnega
socialnega varstva žrtev vojnega nasilja široko polje prostega presojanja in da mora biti ustavnosodna presoja zakonskih določb o tem zadržana in omejena predvsem na vprašanje, ali je zakonodajalec za svoje odločitve imel razumne
razloge ter ali ni zakonska ureditev v nasprotju z namenom,
zaradi katerega je ustava posebno varstvo žrtev vojnega
nasilja ukazala. Zaradi tega je z omenjenim sklepom zavrnilo
pobude drugih pobudnikov, ki so se prav tako nanašale na
zakonske določbe o tem, od kdaj lahko upravičenci uresničujejo pravice iz statusa žrtve. Očitno je, da tudi s tem, ko o
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začetku uveljavljanja pravic v zvezi s pokojnino ni odločil v
skladu s pogledi pobudnika, zakonodajalec ni kršil pravice
do enakosti pred zakonom ali povzročil kakšnega drugega
neskladja z ustavo. Podrobneje je ta presoja ustavnega sodišča obrazložena v sklepu z dne 6. 5. 1999.
B)–II
8. Drugi pobudnik je smiselno izpodbijal tisti del določbe 5. člena ZZVN, ki se je (po zakonu o spremembah in
dopolnitvah ZZVN, Uradni list RS, št. 8/96 – ZZVN-A) glasil: “ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa vojnega
veterana po posebnem zakonu“. Pobudnik je bil del vojne
udeleženec NOB, del pa zapornik in interniranec. Z zahtevo
za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja ni uspel prav zaradi
izpodbijane določbe, torej zato, ker izpolnjuje tudi pogoje
za status vojnega veterana (zakon o vojnih veteranih, Uradni
list RS, št. 43/95 – v nadaljevanju: ZVV). Ta status pa mu
ne daje pravice do doživljenjske mesečne rente. Trdil je
torej, da je izpodbijana določba v neskladju z ustavo, ker ga
samo zaradi njegove udeležbe v NOB prikrajšuje za pravice
žrtve, čeprav (tudi) za status žrtve izpolnjuje vse zakonske
pogoje.
9. Ustavno sodišče je pobudo s sklepom z dne 6. 5.
1999 sprejelo. V obrazložitvi je zapisalo: “Iz razlogov pobude je mogoče povzeti, da je vojni invalid, ki izpolnjuje pogoje za vojnega veterana in mu zato 5. člen ZZVN odreka
upravičenje iz tega zakona, lahko zaradi tega na slabšem
kot vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev za status vojnega
veterana. V taki ureditvi ne bi bilo videti razumnega razloga.
Ustavno sodišče bo dalo zakonodajalcu priložnost, da izpodbijano določbo pojasni in utemelji, nato pa bo presodilo, ali ne gre v tem primeru za neskladje z ustavnimi načeli
pravne države (2. člen ustave)“.
10. Z uveljavitvijo ZZVN-D je 5. člen tega zakona tako
spremenjen, da izpodbijane določbe ne vsebuje več.
11. Pobudnik je na poziv sodišča sporočil, da pri pobudi vseeno vztraja in to v tistem delu, kolikor po prenehanju izpodbijane določbe ni zagotovljeno, da bi prizadeti ne
bili prikrajšani za doživljenjsko mesečno rento v času veljavnosti te določbe.
12. Gre torej za isto pobudnikovo prikrajšanost, čeprav le še za čas od uveljavitve ZZVN do uveljavitve ZZVN-D,
in za enak očitek kršitve ustave. Ker se je medtem, kot
rečeno, pravna ureditev obravnavanega predmeta na podlagi ZZVN-D spremenila, je sodišče, upoštevaje procesno
pravilo iz 30. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), štelo pobudnikovo
vztrajanje smiselno za njegovo pobudo, naj presodi skladnost ZZVN-D z ustavo, kolikor ne ureja odprave posledic
izpodbijane določbe, dokler je veljala.
13. V skladu z obrazložitvijo v sklepu z dne 6. 5. 1999
je ustavno sodišče po uveljavitvi ZZVN-D pozvalo nasprotnega udeleženca, naj odgovori, ali so v času veljavnosti izpodbijane določbe obstajali razumni razlogi za odrekanje statusa žrtve vojnega nasilja tistim, ki so pogoj za ta status
izpolnjevali, a so bili tudi vojni invalidi in veterani; če pa takih
razlogov ni bilo, ali so obstajali razumni razlogi, da po prenehanju izpodbijane določbe zakonodajalec v ZZVN-D ni uredil možnosti, da se odpravijo že nastale posledice take
določbe.
14. Državni zbor ni odgovoril. Vlada je poslala sodišču
v vednost mnenje, ki ga je od nje v tej zadevi zahteval
Državni zbor. Iz tega mnenja izhaja, da je do opisanega
prikrajšanja tistih, ki izpolnjujejo pogoje za status vojnega
veterana, v primerjavi z vsemi drugimi, ki tudi izpolnjujejo
pogoje za status žrtve vojnega nasilja, prišlo nehote, na-
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mreč zaradi tega, ker so poslanci v zadnji fazi zakonodajnega postopka dodali pravicam žrtev vojnega nasilja še pravico do doživljenjske mesečne rente ter pravico do vojne
odškodnine po posebnem zakonu (6. in 7. točka 8. člena
ZZVN); to je porušilo načrtovana razmerja v pravicah iz tega
in hkrati sprejemanega ZVV oziroma razmerja v ravni posebnega socialnega varstva teh kategorij. Iz mnenja vlade torej
ni mogoče izluščiti razumnega razloga za prikrajšanje, kot
ga je ZZVN-A očital pobudnik; nasprotno, izkaže se, da gre
za zakonodajni spodrsljaj. Za ureditev, ki bi omogočala odpravljati prikrajšanje (za obroke doživljenjske mesečne rente) v času veljavnosti izpodbijane določbe, pa vlada, kot
sporoča, ni videla razlogov.
15. Določbe 5. člena ZZVN imajo več vsebin, predmet
izpodbijanja je bil le že omenjeni del, ki je veljal do uveljavitve ZZVN-D, kolikor je imel za posledico prikrajšanje tistih
vojnih veteranov, ki so po vsebinski plati tudi žrtve vojnega
nasilja, za obroke doživljenjske mesečne rente, ki bi jim po
ZZVN šla, ko bi izpodbijane določbe ne bilo. Za pravico do
vojne odškodnine po posebnem zakonu prizadeti niso mogli biti prikrajšani, ker takega zakona še ni.
16. Za izpodbijano določbo se je torej po eni strani
pokazalo, da je prikrajšujoča, po drugi pa, da zanjo niti v
ZZVN niti v siceršnji zakonodaji ni bilo razumnega razloga.
17. Izpodbijana določba dopušča morda tudi razlago,
po kateri bi za vojne veterane, ki izpolnjujejo tudi pogoje za
status žrtve vojnega nasilja, ne pomenila odrekanja pravic iz
tega statusa. Ustavno sodišče se glede tega ne izreka.
Ugotavlja namreč, da so jo tako pristojni upravni kot sodni
organi v svoji praksi razlagali izključno tako, da je vojnim
veteranom odrekala status in pravice žrtev vojnega nasilja.
18. Kot zakonodajni spodrsljaj, ki je brez razumnega
razloga, brez logične zveze z namenom ZZVN (posebno
varstvo žrtev vojnega nasilja) in v nasprotju z namenom ZVV
(posebno varstvo vojnih veteranov) odrekal žrtvi vojnega nasilja uzakonjene pravice samo zato, ker je poleg tega s
svojo dejavnostjo med vojno izpolnil tudi pogoje za status
vojnega veterana, in ga s tem diskriminiral v primerjavi z
vsemi drugimi žrtvami vojnega nasilja, je bila izpodbijana
določba v neskladju z načeli pravne države (2. člen ustave)
in z načelom enakosti vseh pred zakonom (drugi odstavek
14. člena ustave).
19. Vse omenjeno je bilo gotovo razlog, da je zakonodajalec izpodbijano določbo v ZZVN-D črtal. Pri tem ni šlo
za spremembo njegove volje glede ureditve obravnavanega
vprašanja, temveč za odpravo naknadno ugotovljene napake oziroma spregleda v pravni ureditvi. Sad tega spregleda
je bila določba, ki ni bila v skladu z ustavo in ki je prizadetim
povzročala prikrajšanje.
20. Kadar je zakonska ureditev, ki ni bila v skladu z
ustavo, povzročala posameznikom prikrajšanja, zahtevajo
načela pravne države, da zakonodajalec hkrati s črtanjem
neustavne določbe uredi tudi možnost odpravljanja negativnih posledic, če je to mogoče. Samo tako se lahko tudi v
primerih zakonodajnih napak ohranja zaupanje v pravo kot
eno od temeljnih načel pravne države (2. člen ustave). Tako
je zakonodajalec v primeru napake, ki jo je očital prvi pobudnik, tudi ravnal, ko je uzakonil 18. člen ZZVN-D. Da v
tem zakonu ni urejeno tudi odpravljanje prikrajšanj za prizadete, med katerimi je tudi pobudnik, je torej v neskladju z
ustavo. Kako bo uredil pravno pot za odpravljanje posledic
črtane določbe, pa je stvar zakonodajalca.
C)
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
drugega odstavka 26. člena in 48. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
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Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Prvo točko izreka je sprejelo
soglasno, drugo in tretjo točko pa z osmimi glasovi proti
enemu. Proti je glasoval sodnik Ude.
Št. U-I-327/96
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

872.

Odločba, da tretji odstavek 72. člena zakona o
davku na dodano vrednost ni v neskladju z
ustavo in o razveljavitvi drugega odstavka
34. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku
na dodano vrednost

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude Društva davčnih svetovalcev Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Ivan Simič, družbe Simič & Bohorič, d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa direktor Ivan Simič in družbe Matevž Proj, d.o.o.,
Medvode, ki jo zastopa direktor Matevž Proj, po opravljeni
javni obravnavi dne 8. decembra 1999, na seji dne
3. februarja 2000

o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 72. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) ni v neskladju z
ustavo.
2. Drugi odstavek 34. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99,
45/99, 59/99 in 110/99) se razveljavi.
3. Pobudi Društva davčnih svetovalcev Slovenije in
družbe Simič & Bohorič se zavržeta v delu, v katerem se
nanašata na tretji odstavek 72. člena zakona o davku na
dodano vrednost.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnice v vsebinsko povsem enakih pobudah
navajajo, da so zavezanke za plačilo prometnega davka
oziroma davka na dodano vrednost. Na podlagi zakona o
prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in nasl. – v
nadaljevanju: ZPD) so obračunani prometni davek plačevale
takrat, ko so prejele plačilo za prodane proizvode in opravljene storitve, torej po plačani realizaciji. Na podlagi izpodbijane določbe zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV) pa bi morale znesek prometnega davka,
vsebovan v neplačanih terjatvah na dan 30. 6. 1999, plačati najkasneje do 30. 6. 2000. Ker naj bi to poseglo v njihovo pridobljeno pravico, da prometni davek plačajo tedaj, ko
prejmejo plačilo, menijo, da takšna ureditev ni v skladu s
155. členom ustave. Za izpodbijano določbo pravilnika o
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: pravilnik) pa menijo, da je v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena ustave. V neskladju naj bi bila, ker je z
ZDDV določeno možnost zmanjšanja davčne osnove zaradi
nezmožnosti plačila zožila le na dva primera.
2. Državni zbor je v odgovoru na pobudo navedel, da
je bila ob uveljavitvi ZDDV potrebna prehodna ureditev za
primere, ko po ZPD obračunani prometni davek še ni bil
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plačan. Pri tem izpodbijana določba ne učinkuje za nazaj,
saj glede na datum objave ZDDV v Uradnem listu vnaprej
določa rok in način plačila obračunanega, a še ne plačanega prometnega davka, po daljšem uvajalnem obdobju. Predpisani enoletni rok za plačilo naj bi bil razumno dolg, v celoti
pa upošteva tudi običajne plačilne roke.
3. Ministrstvo za finance je v utemeljitev izpodbijane
podzakonske določbe navedlo, da bi lahko v primeru, ko se
plačilna nesposobnost v zvezi z davčnimi obveznostmi ne bi
presojala na podlagi objektivnih dejstev (stečajni postopek
in sklep sodišča), kupec uveljavil odbitek vstopnega davka,
pozneje pa bi za isti znesek davka zmanjšal izstopni davek
tudi prodajalec. To pa bi pomenilo tako izpad proračunskega prihodka kot tudi vračilo davka, ki ni bil nikoli vplačan v
proračun.
B)–I
4. Ustavno sodišče je vložene pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo, pobudnice pa zaradi
njihovih pavšalnih navedb, da so davčne zavezanke, pozvalo, naj pobudo dopolnijo in izkažejo pravni interes (24. člen
zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS). Društvo davčnih svetovalcev Slovenije
in družba Simič & Bohorič sta navedla, da sta davek plačevala po fakturirani realizaciji ter da zaradi tega za začetek
postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 72. člena
ZDDV nimata pravnega interesa. Ustavno sodišče je zato
njuni pobudi v tem delu zavrglo. Družba Matevž Proj pa je v
izkaz pravnega interesa poslala spisek neplačanih računov,
iz katerega izhaja, da bo do dne 30. 6. 2000 morala plačati
približno 170.000 tolarjev prometnega davka, neodvisno
od tega, ali bo tudi sama dobila plačane svoje terjatve (njihova višina se giblje okoli 2,700.000 tolarjev).
5. Ustavno sodišče je zadevo na podlagi šeste alinee
52. člena poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98) obravnavalo prednostno in
dne 8. 12. 1999 opravilo javno obravnavo. Namen javne
obravnave je bil, da se ustavno sodišče podrobneje seznani
z razlogi, ki so v obdobju prehoda na drug davčni sistem
narekovali izpodbijano zakonsko ureditev, oziroma z razlogi
podzakonske ureditve. V času razpisa javne obravnave namreč nasprotna udeleženca, kljub pretečenim rokom, še
nista odgovorila na pobudo, vložena pisna odgovora pa sta
nato predstavila tudi na javni obravnavi.
B)–II
6. Sistem obdavčevanja prometa blaga in storitev je bil
s 1. 7. 1999 spremenjen tako, da je bil sistem prometnega
davka (uveljavljenega z ZPD) nadomeščen s sistemom davka na dodano vrednost (uveljavljen z ZDDV). Zaradi razlik
med obema sistemoma je v ZDDV prehod posebej urejen
(prehodne in končne določbe ZDDV). Tako je prehod urejen tudi glede plačevanja po ZPD obračunanega, a še ne
plačanega davka (tretji odstavek 72. člena ZDDV). Zavezanci so namreč v sistemu prometnega davka imeli možnost
izbire načina in s tem tudi roka plačila obračunanega davka.
Obračunani davek so lahko plačevali bodisi od vrednosti
prodanih in plačanih proizvodov oziroma od plačil za opravljene storitve (plačana realizacija – 31. in 35. člen ZPD), kar
pomeni takrat, ko so tudi sami dobili plačilo za terjatev,
katere sestavni del je bil prometni davek (davek, obračunan
v terjatvah, ni vplačan v proračun, dokler tudi terjatev ni
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plačana) bodisi od vrednosti prodanih proizvodov oziroma
od zaračunanih storitev (fakturirana realizacija – 2. točka
prvega odstavka 33. člena ZPD in 2. točka prvega odstavka
35. člena ZPD), kar pomeni, da so zavezanci obračunani
davek vplačali v proračun neodvisno od tega, ali so tudi
sami dobili plačilo za terjatev, katere sestavni del je bil
prometni davek.
7. V sistemu davka na dodano vrednost zavezanci nimajo možnosti izbire načina in s tem roka plačila obračunanega davka, temveč morajo obračunani davek plačati zadnjega dne v mesecu po poteku davčnega obdobja (prvi
odstavek 39. člena ZDDV). Glede na to ZDDV med prehodnimi določbami ureja tudi, da mora biti znesek prometnega
davka, vsebovan v neplačanih terjatvah, plačan najkasneje
do 30. 6. 2000. S tem je spremenjen zakonsko (ne)določen rok plačevanja davčnih obveznosti pri prometu blaga in
storitev, saj ZPD ni časovno natančneje opredeljeval oziroma določal nekega skrajnega roka, v katerem naj bi bil
obračunani davek plačan, oziroma je bilo s tem ukinjeno
plačevanje obračunanega davka po plačani realizaciji. Obveznost plačila obračunanega prometnega davka je tako
tudi za zavezance, ki so plačevali po plačani realizaciji,
postala neodvisna od trenutka plačila terjatve, katere sestavni del je tudi davek. Čas nastanka obveznosti plačila
davka pa je tudi v sistemu davka na dodano vrednost praviloma neodvisen od tega, kdaj bo plačana terjatev, katere
sestavni del je.
8. Spreminjanje ureditve posameznega pravnega področja samo po sebi ne nasprotuje načelom pravne države
in drugim ustavnim načelom, saj se preko teh sprememb
odražajo tudi spremembe in razvoj znotraj družbe. Seveda
pa morajo biti spremembe posameznega pravnega področja izvedene v skladu z ustavo. Po mnenju pobudnice pa
sprememba roka plačevanja po ZPD obračunanega davka
ni v skladu z ustavo, ker krši načelo prepovedi povratne
veljave pravnih aktov (155. člen ustave).
9. Posamezen predpis učinkuje za nazaj in je torej v
neskladju s prepovedjo povratne veljave pravnih aktov tedaj,
ko je za začetek uporabe predpisa določen trenutek pred
njegovo uveljavitvijo. Glede na to izpodbijana določba ne
učinkuje za nazaj. Tretji odstavek 72. člena ZDDV, ki je bil v
Uradnem listu Republike Slovenije objavljen dne 23. 12.
1998, se je namreč, skupaj s še nekaterimi prehodnimi
določbami, začel uporabljati z dnem uveljavitve, to je petnajsti dan po objavi dne 7. 1. 1999 (80. člen ZDDV). Ostale
določbe ZDDV, s čimer je bil sistem davka na dodano vrednost sploh udejanjen, pa so se začele uporabljati s 1. 7.
1999.
10. Na podlagi izpodbijane določbe je bil spremenjen
le rok za plačilo po ZPD obračunanega davka, kar pa v
ničemer ne vpliva na višino zavezančeve davčne obveznosti, nastale na podlagi 26. člena ZPD (ko je bil opravljen
promet proizvodov oziroma ko je bila opravljena storitev). S
tem tudi ne gre za vpliv na že nastalo, a še ne zapadlo
zavezančevo davčno obremenitev (torej tudi glede učinka
spremembe za naprej ne gre za nepravo retroaktivnost).
11. Izpodbijana zakonska določba tudi ni v neskladju z
načelom varstva zaupanja v pravo, kot enim od načel pravne
države (2. člen ustave). To načelo posamezniku zagotavlja,
da mu država njegovega pravnega položaja ne bo brez razloga, utemeljenega v prevladujočem in legitimnem javnem
interesu, poslabšala. Ker gre za splošno pravno načelo in
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ne neposredno za eno od ustavnih pravic, katerim po
15. členu ustave pripada strožje varstvo zoper morebitne
omejitve in druge posege, to načelo nima absolutne veljave in
je v večji meri kot posamezne ustavne pravice dostopno
možnim omejitvam, torej temu, da je v primeru konflikta oziroma kolizije med tem in drugimi ustavnimi načeli oziroma dobrinami treba v t.i. tehtanju dobrin presoditi, kateri izmed
ustavno zavarovanih dobrin je v posameznem spornem primeru treba dati prednost. Pri takem tehtanju ustavnopravnih
dobrin je na eni strani ustavno načelo varstva zaupanja v
pravo, pri čemer je zlasti pomembno, ali so spremembe na
pravnem področju, za katero gre, relativno predvidljive in so
torej prizadeti s spremembo lahko vnaprej računali ter kakšna
je teža spremembe in pomen obstoječega pravnega položaja
za zavezanca na eni strani, na drugi strani pa javni interes po
uveljavitvi drugačne ureditve od obstoječe.
12. V javnem interesu pa je, da se ob spremembi
veljavnega sistema na nekem področju nov sistem čim bolj
celovito in popolno uveljavi. Vzporednost dveh sistemov,
starega in novega, naj bi zato tudi ne trajala dalj časa, kot je
to nujno potrebno za prilagoditev. Enoletni rok za plačilo po
ZPD obračunanega davka, šteto od začetka uporabe ZDDV,
je po oceni ustavnega sodišča tudi primeren in časovno
zadosten za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za plačilo davka. Na takšno svojo obveznost so bili vsi zavezanci
za prometni davek opozorjeni že z objavo ZDDV, to je šest
mesecev pred njegovo uveljavitvijo in eno leto in pol pred
dokončnim nastankom obveznosti, ki temelji na izpodbijani
določbi ZDDV.
13. Sprememba položaja zavezancev je bila nujna in ji
je zaradi javnega interesa treba dati prednost pred ohranjanjem zatečenega položaja.
B)–III
14. Pobudnice nadalje izpodbijajo tudi drugi odstavek
34. člena pravilnika, ki glede na zakonsko (deseti odstavek
21. člena ZDDV) določeno možnost popravka oziroma
zmanjšanja davka na dodano vrednost zaradi nezmožnosti
poplačila (poleg vračila ali popustov) določa, da je popravek
možen samo, če je bil nad prejemnikom začet stečajni postopek ali če je bil postopek prisilne izvršbe zaradi izterjave
terjatve do prejemnika neuspešen in je zato izvršilno sodišče postopek ustavilo. Določba pravilnika naj bi bila v
neskladju z načelom usklajenosti pravnih aktov (tretji odstavek 153. člena ustave).
15. Skladnost pomeni, da se mora nižji pravni akt
gibati v mejah, ki mu jih vsebinsko zarisuje višji pravni akt.
Za podzakonske predpise upravnih organov izhaja to tudi iz
drugega odstavka 120. člena ustave, ki določa, da “upravni
organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov“. Po določbi 153. člena ustave pa
morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakonom. Načelo vezanosti delovanja državnih organov na ustavo in zakon ter legalitetno načelo sta kot
temeljni ustavni načeli v tesni povezanosti z načelom demokratične in pravne države. Glede normativne dejavnosti državne uprave pomenita, da je ta pri izdajanju podzakonskih
predpisov vsebinsko vezana na ustavo in zakon. Zakon mora biti vsebinska podlaga za izdajanje podzakonskih aktov.
Upravni predpis sme zakonsko normo dopolnjevati le do te
mere, da z dopolnjevanjem ne uvaja originarnih nalog drža-
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ve in da z zakonom urejenih pravic in obveznosti ne zožuje.
Obseg, v katerem sme podzakonski akt dopolnjevati zakonsko določbo, je odvisen od položaja podzakonskega akta, s
katerim se natančneje opredeljuje zakonska materija, v hierarhiji pravnih aktov ter od obsega zakonskega pooblastila.
16. Pravilnik je po svoji pravni naravi podzakonski predpis, ki ga lahko izda minister za izvrševanje zakonov in drugih predpisov. Pravna narava pravilnika kot podzakonskega
predpisa je urejena v 99. členu zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95 – odl. US –
ZUpr).1 Po njem se pravilniki kot podzakonski predpisi sprejemajo za izvrševanje zakona. Zato so na zakon vezani tako,
da v vsebinskem smislu ne smejo določati ničesar brez
zakonske podlage in zunaj vsebinskih okvirov, ki morajo biti
v zakonu izrecno določeni ali iz njega vsaj z razlago ugotovljivi, temveč smejo vsebovati le določbe o izvrševanju posameznih zakonskih določb. Tako pa je tudi pooblastilo v
drugem odstavku 66. člena ZDDV.2
17. Glede na to, da gre za nezmožnost poplačila zlasti
v obeh primerih, ki ju navaja izpodbijana določba pravilnika
(ko je bil začet stečajni postopek oziroma je bil postopek
prisilne izvršbe ustavljen), nista pa to edina primera, v katerih lahko pride do nezmožnosti poplačila (tu je še npr. prisilna poravnava), je izpodbijana določba pravilnika zožila zakonsko določeno mejo in s tem vsebinsko posegla v
zakonsko ureditev. Zato jo je ustavno sodišče, zaradi
neskladja z drugim odstavkom 120. člena in tretjim odstavkom 153. člena ustave, razveljavilo.
18. Vprašanje, ali gre v posamični zadevi – poleg zgoraj navedenih treh primerov, ki so nesporni – za nezmožnost plačila v smislu desetega odstavka 21. člena ZDDV, bo
moral reševati pristojni davčni organ z uporabo in razlago
obligacijskih predpisov. Vprašanje pa lahko posebej uredi
tudi ZDDV bodisi tako, da sam podrobneje opredeli, kaj se
šteje za nezmožnost plačila v smislu ZDDV, ali pa, da natančneje določi okvire, v katerih bo del tega vprašanja lahko
uredil minister za finance.
C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
25. in 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen
ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Prvo točko
odločbe je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Čebulj, ki je napovedal odklonilno ločeno
mnenje. Drugo in tretjo točko odločbe pa je sprejelo soglasno.
Št. U-I-39/99
Ljubljana, dne 3. februarja 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

1
Člen 99 določa:
(1) Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov Državnega zbora ter
predpisov in aktov vlade izdajajo ministri pravilnike, odredbe in navodila.
(2) S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega
predpisa ali akta za njegovo izvrševanje.
2
Drugi odstavek 66. člena ZDDV se glasi:
Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona, vključno z natančnejšimi
kriteriji in načini uveljavljanja oprostitev, predpiše minister, pristojen za finance.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
873.

Sklep o spremembi sklepa o listinah, ki se
priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo
za odkup in o podrobnejši vsebini prospekta za
odkup

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena in petega odstavka 23. člena zakona o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

SKLEP
o spremembi sklepa o listinah, ki se priložijo
vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup
in o podrobnejši vsebini prospekta za odkup
1. člen
V 3. členu sklepa o listinah, ki se priložijo vlogi za
izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup in o podrobnejši
vsebini prospekta za odkup (Uradni list RS, št. 56/97; v
nadaljnjem besedilu: sklep) se 3. točka spremeni, tako da
se glasi:
»3. poročilo o revidiranih letnih računovodskih izkazih
ponudnika za zadnja tri leta poslovanja,«.
2. člen
V 4. členu sklepa se besedilo »4–9« povsod nadomesti z besedilom »5–11«.
V 4. členu sklepa se besedilo »sklepa o vsebini in
načinu objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati izdajatelji,
ki izvajajo, ali so izvedli, javno ponudbo vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 37/96; v nadaljevanju: sklep)« nadomesti z besedilom »sklepa o podrobnejši vsebini prospekta,
izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/00; v nadaljnjem besedilu: sklep)«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 98-3/1-25/2000
Ljubljana, dne 23. februarja 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

874.

Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti

V skladu z veljavnimi predpisi in 71. členom kolektivne
pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98)
sklepajo stranke:
– Združenje delodajalcev – Sekcija za gradbeništvo in
IGM ter GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM, kot predstavniki delodajalcev in
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– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, kot predstavnik delojemalcev

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
KOLEKTIVNE POGODBE
gradbenih dejavnosti
1. člen
Spremeni se tekst v 2. členu (Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe) v drugem odstavku in se glasi:
(2) K tej kolektivni pogodbi lahko pristopijo tudi delodajalci, člani ZGIGM iz ostalih dejavnosti, in delodajalci, ki se
ukvarjajo z dejavnostmi povezanimi ali sorodnimi z gradbeništvom in IGM.
2. člen
Spremeni se tekst v 8. členu (Pogodba o zaposlitvi) v
drugem odstavku in se glasi:
(2) Pogodba o zaposlitvi lahko za delavce, ki pri svojem
delu pridobivajo tehnično tehnološka znanja, poslovna znanja in vzpostavljajo poslovne zveze, vsebuje konkurenčno
klavzulo ter medsebojne obveznosti delodajalca in delojemalca (odškodnina, odmena...).
3. člen
V 17. členu (Delovni čas) sedanji tekst postane drugi
odstavek, dopolni pa se s prvim odstavkom. Celoten tekst
17. člena se tako glasi:
(1) Tedenski delovni čas ne sme biti daljši kot povprečno 40 delovnih ur ali povprečno 174 delovnih ur mesečno.
(2) Glede na naravo dela je delovni čas v gradbeništvu
med letom neenakomerno razporejen, vendar ne sme preseči letnega fonda ur na delavca. V primeru prerazporeditve
delovnega časa ima delavec pravico do dnevnega počitka,
ki traja nepretrgoma najmanj 10 ur.
4. člen
V 21. členu (Določanje presežnih delavcev) v tretjem
odstavku se spremeni prva alinea, tako da se tekst tretjega
odstavka glasi:
(3) Za ugotavljanje in določanje delavcev, katerih delo
na določenem delovnem mestu trajno ni več potrebno (presežkov delavcev), se uporabljajo merila in kriteriji po naslednjem vrstnem redu:
– delovna uspešnost;
– strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost
za delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti;
– delovne izkušnje;
– delovna doba;
– zdravstveno stanje;
– socialno stanje.
5. člen
V 23. členu (Letni dopust) se spremenita drugi in četrti
odstavek, ki se glasita:
(2) Dolžina dopusta vsakega delavca je poleg dopusta
iz prvega odstavka tega člena odvisna tudi od dolžine delovne dobe, zahtevnosti dela, pogojev dela ter posebnih socialnih pogojev in zdravstvenih razmer.
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stiti neposrednega vodjo najkasneje 3 dni pred nastopom
tega dopusta.

1. Delovna doba
Delavcu pripada za delovno dobo dodatno:
od 5–15 let
1 dan dopusta
od 15–30 let
2 dni dopusta
nad 30 let
3 dni dopusta

6. člen
V 55. členu (Povračila stroškov v zvezi z delom) se
spremeni naslov in celoten tekst 4. točke, ki se glasi:

2. Pogoji dela

4. Povračila stroškov za delo na terenu

Delavec ima pravico do povečanega dopusta od 1 do
3 dni za naslednje pogoje dela:
– delo pod zemljo,
– delo pod vodo,
– psihične obremenitve,
– težko fizično delo,
– delo v prisiljenem položaju,
– večje psihomotorne in senzorne obremenitve,
– neustrezni mikroklimatski pogoji,
– ropot,
– sevanje,
– delo v mokroti, vlagi, umazaniji,
– zaprašenost,
– jedke snovi,
– povečana nevarnost za poškodbe,
– nočno delo,
– izmensko delo.
Za naštete pogoje ni mogoče pridobiti več kot skupno
4 dni dopusta

(1) Delavci so upravičeni do povračila stroškov za delo
na terenu, kot povračila stroškov prenočišča in povračila za
dodatno prehrano, če delajo na gradbiščih (deloviščih).
(2) Delodajalec v primerih iz prvega odstavka te točke,
ko se delavec ne vrača v kraj prebivališča, zagotovi prenočišče in dodatno prehrano.
(3) Delodajalec mora v primeru, ko delavci delajo na
gradbišču (delovišču) in se vračajo v kraj prebivališča, zagotoviti prevoz na delo in z dela ali povrniti stroške prevoza ter
zagotoviti dodatno prehrano, kolikor traja delo na gradbiščih
(deloviščih) v prerazporejenem ali podaljšanem delovnem
času več kot 8 ur dnevno.
(4) Povračilo stroškov za dodatno prehrano se lahko
izplačuje tudi v gotovini, in sicer do višine povračila stroškov
za delo na terenu (terenski dodatek) kot je naveden v uredbi
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93 in 7/95).
(5) Povračilo stroškov za delo na terenu (terenski dodatek), povračilo stroškov na službeni poti in dodatek za ločeno življenje se med seboj izključujejo.

3. Zahtevnost dela
Delavci na delovne mestu, kjer se zahteva
od IV. do VI. stopnje strokovne izobrazbe
Delavci na delovnem mestu, kjer se zahteva
VII. in VIII. stopnja strokovne izobrazbe

7. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti se začnejo uporabljati s 1. 1. 2000.
Ljubljana, dne 24. januarja 2000.

1 dan
2 dni

4. Socialno zdravstveni kriteriji
Delovni invalidi in delavci z najmanj 60% okvaro
Starši oziroma delavci, ki negujejo
in varujejo težje telesno ali duševno prizadeto osebo
Delavec edini hranitelj za vsakega otroka
do 7 let starosti
Delavci, ki so dopolnili 50 let starosti

3 dni
3 dni
1 dan
3 dni

(4) Delavec ima pravico 3-krat po 1 dan letnega dopusta koristiti tiste dneve, ki jih sam določi. O tem mora obve-

Združenje delodajalcev
Zveza svobodnih sindikatov
Sekcija za gradbeništvo in IGM Slovenije – Sindikat delavcev
Predsednik
gradbenih dejavnosti Slovenije
Bojan Kavčič l. r.
Predsednik
Mijodrag Popović l. r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za gradbeništvo in IGM
Predsednik
Branko Selak l. r.

Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so
bile s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je
izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
vpisane v register sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe z datumom 2. 2. 2000 pod zap. št. 53/2 in št. spisa
121-03-054/94-09.
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OBČINE

LJUBLJANA
875.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno
območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del
ureditvenega območja BR 2/1 Navje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
12. seji dne 14. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za ureditveno območje
BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega
območja BR 2/1 Navje
1. člen
V odloku o sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno
območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega
območja BR 2/1 Navje (Uradni list SRS, št. 11/87) se
1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal
MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št.
3522-312/99, v avgustu 1999.«
2. člen
V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Namesto vrtca (VVZ) za 180 otrok, je možno ob Vurnikovi ulici postaviti objekt za stanovanjsko in spremljajočo
javno rabo brez gostinskih lokalov, etažnosti K + P + 1.
Jugozahodni vogal območja BS 2/1 pa je mogoče izrabiti za
hotel apartmajskega tipa.«
3. člen
V 5. členu se v četrtemu odstavku doda besedilo, ki se
glasi:
»Poslovni objekti ob južnem delu Robbove ceste so
lahko tudi poslovno-stanovanjski, s stanovanji v nadstropjih.
Kupci poslovnih prostorov in stanovanj morajo ob nakupu
poslovnih prostorov oziroma stanovanj obvezno kupiti ustrezno število parkirnih mest v kletnih etažah. Namembnost
garaž oziroma parkirnih mest v kleteh se naknadno ne sme
spreminjati.«
4. člen
V 16. členu se za zadnjim odstavkom doda nov zadnji
odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko se namesto vrtca predvidi poslovnostanovanjski objekt, se proste površine izven 4 m pasu ob
objektu, namenijo za javno zelenico in športne površine.«
5. člen
V 31. členu se za zadnjim odstavkom doda nov zadnji
odstavek, ki se glasi:

»V času gradnje zadnjih objektov v naselju, se v celoti
uredi okolica in izvede prometna ureditev. K ureditvi naselja
spada tudi določitev obratovalnega časa lokalov in omejitev
dovozov v nočnem času.«
6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.«
7. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-26/99-5
Ljubljana, dne 14. februarja 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BLED
876.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na
12. redni seji dne 1. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni
prepovedi izvajanja odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda
1. člen
V odloku o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list
RS, št. 33/99, 41/99, 71/99, 110/99) se v 1. členu doda
drugi odstavek, ki se glasi:
Začasna prepoved izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda ne velja za objekt Pongračeva vila in parkovno ureditev na njeni jugozahodni strani.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-4/99
Bled, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

877.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na
12. redni seji dne 1. 3. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Zastava občine je belo modre barve z grbom Občine
Bled. Barvi zastave si sledita po tem vrstnem redu: modra,
bela, modra. Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave. Grb je v sredini zastave. Ščit grba je obrobljen z zlato
barvo.
Grb Občine Bled je oblikovan na ovalnem ščitu. Desni
del grba predstavlja Blejski otok z romansko cerkvico Marijinega vnebovzetja. Levi del grba predstavlja grad s stolpom
in grajskim obzidjem na skali. Spodnji del grba pa predstavlja Blejsko jezero.
2. člen
Občinski svet mora v roku 3 mesecev po sprejetju teh
sprememb statuta, sprejeti spremembe odloka o obliki in
načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled (Uradni list
RS, št. 17/96).
3. člen
Ta sprememba in dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-2/99
Bled, dne 1. marca 2000.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni
prepovedi izvajanja odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda
1. člen
V odloku o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list
RS, št. 33/99, 41/99, 71/99, 110/99) se v 1. členu
odloka številka 6 nadomesti s številko 18.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-4/99
Bled, dne 1. marca 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

BRASLOVČE
879.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Braslovče za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) in 16. člena statuta
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski
svet občine Braslovče na seji dne 24. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Braslovče za leto 1999

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
STATUTA
Občine Bled

1. člen
Besedilo 3. člena odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 1999 (Uradni list RS, št. 65/99) se nadomesti z
novim, ki glasi:
Proračun Občine Braslovče za leto 1999 znaša
315,117.448 SIT, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki 315,117.448 SIT,
– odhodki 259,116.228 SIT.
Razlika med prihodki in odhodki v znesku 56,001.220
SIT se vključi v proračun prihodkov za leto 2000.
Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov ter računov
finančnih naložb in terjatev, ki sta sestavni del občinskega
proračuna.

1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) se v
6. členu drugi in tretji odstavek spremenita, tako da glasita:

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

878.

Sprememba in dopolnitev statuta Občine Bled

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98 in 74/98)
in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99)
je Občinski svet občine Bled na 12. redni seji dne 1. 3.
2000 sprejel
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Št. 403-02/01/2000
Braslovče, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

880.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
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I
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na
Koroškem v letu 2000 znaša 0,0528 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati sklep objavljen v MUV št.
7/99.
Št. 420-08-02/00
Črna na Koroškem, dne 10 . februarja 2000.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Braslovče na seji
dne 24. 2. 2000 sprejel

Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi
parc. št. 469/3 – neplodno v izmeri 318 m2, vpisane v
seznam XXVIII., k.o. Šmatevž. Navedena parcela preneha
imeti status dobrine v splošni rabi in ostane v lasti Občine
Braslovče.
2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502/01/2000
Braslovče, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM
881.

Sklep o mesečni vrednosti točke za nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, odločbe US RS)
in 17. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list
RS, št. 62/99) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem
na 11. redni seji dne 9. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o mesečni vrednosti točke za nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

882.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), in 17. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na
Koroškem na 11. redni seji dne 9. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča
v Občini Črna na Koroškem
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne
stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno
stavbnega zemljišča za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1999.
2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v
družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1999
118.000 SIT/m2.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III.
kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo
4.900 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo
7.400 SIT/m2
4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po
območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v 2. členu tega
odloka:
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I.a območje
I. območje
II. območje

– centralni del naselja Črna na Koroškem
– od naselja Črna na Koroškem, naselje Žerjav
– del naselja Črna na Koroškem, Pristava,
Lampreče, del naselja Žerjav
III. območje
– del naselja Črna na Koroškem, del naselja
Koprivne, del naselja Podpece, del naselja
Žerjav, del naselja Javorje
IV. območje
– vsa ostala območja stavbnih zemljišč v občini
in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti
določena kot stavbna zemljišča
I.O.C. območje – obstoječe in predvidene industrijske in obrtne
cone

Pri izračunu vrednosti nezazidanega in zazidanega
stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
5. člen
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge »Območje stavbnih zemljišč v Občini Črna na Koroškem«. Meje
posameznih območij so vrisane v PKN – 5 in TTN – 5.
Kriteriji vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v
posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu
dokumentacije: »Območje stavbnih zemljišč v Občini Črna
na Koroškem«.
6. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki
ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije –
sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča
se valorizira z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji,
ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Črna na Koroškem
(MUV, št. 7/99).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 423-06-01/00
Črna na Koroškem, dne 10. februarja 2000.

2,0%–3,0%
1,5%–2,5%
1,00%–2,00%
1,00%–1,5%
0,5%–1,00%
1,00%–3,0%

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Grosuplje
I
Imenuje se Občinsko volilno komisijo občine Grosuplje.
Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi
namestniki.
II
V Občinsko volilno komisijo občine Grosuplje se imenujejo:
– Valentin Rozman ml., roj. 1974, Brezje pri Grosupljem 10, Grosuplje, predsednik,
– Marko Podvršnik, roj. 1964, Bevkova 5, Grosuplje,
namestnik predsednika,
– Andrej Likovič, roj. 1946, Kovačičeva cesta 7, Grosuplje, član,
– Janez Javornik , roj. 1933, Pod Hribom II/10, Grosuplje, namestnik člana,
– Ivan Ploj, roj. 1950, Žalna 13a, Grosuplje, član,
– Martin Viršek, roj. 1948, Ponova vas 91, Grosuplje,
namestnik člana,
– Vinko Kobilica, roj. 1930, Pod gozdom c. III/2, Grosuplje, član,
– Dejan Vuga, roj. 1969, Adamičeva 3a, Grosuplje,
namestnik člana.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 008-1002/95
Grosuplje, dne 26. januarja 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

IVANČNA GORICA
GROSUPLJE
884.
883.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Grosuplje

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
in na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99), je Občinski svet občine Grosuplje na 15.
seji dne 26. 1. 2000 sprejel

Sklep o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 10. seji dne 25. 2. 2000,
na predlog Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica sprejel
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SKLEP
o višini cen programov v Javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
1. člen
Cene programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtec Ivančna Gorica znašajo od 1. 3. 2000 dalje mesečno
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja
43.600 SIT na otroka,
– program priprave otrok
na vstop v osnovno šolo
v obsegu do 600 ur letno
15.200 SIT na otroka.
2. člen
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca zniža za stroške prehrane, ki so opredeljeni z zneskom
plačil staršev od cene dnevnega programa za otroke drugega starostnega obdobja po pravilniku o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98),
ki se preračunajo na dan.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica, uporablja pa se od 1. 3. 2000
dalje.
Št. 640-1/00
Ivančna Gorica, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

885.

Sklep o razpustitvi Sveta krajevne skupnosti
Stična

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 68. člena
statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica
na predlog župana, na 9. seji dne 27. 12. 1999 sprejel

Št.

886.
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Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Ivančna Gorica

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in 16.
člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine
Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna
Gorica na 10. seji dne 25. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Ivančna Gorica
I
V Občinsko volilno komisijo občine Ivančna Gorica se
imenujejo:
– za predsednika: Milan Viršek, Podsmreka 7, Višnja
Gora,
– za namestnico predsednika: Elizabeta Žgajnar, Krka
49/a Krka,
– za članico: Vlasta Polak, Cesta II. grupe odredov 35,
Ivančna Gorica,
– za namestnika članice: Irena Novak, Velike Pece 19,
Šentvid pri Stični,
– za člana: Franc Urbančič, Šentvid pri Stični 21,
Šentvid pri Stični,
– za namestnika člana: Jože Kastelec, Metnaj 3, Ivančna Gorica,
– za članico: Milena Strnad, Kriška vas 11, Višnja
Gora,
– za namestnico članice: Darinka Kavšek, Malo Črnelo
4, Ivančna Gorica.
II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občinske uprave, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00607–0001/00
Ivančna Gorica, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

SKLEP
o razpustitvi Sveta krajevne skupnosti Stična
I
Svet krajevne skupnosti Stična se razpusti.

JESENICE
887.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00600–0001/00
Ivančna Gorica, dne 25. februarja 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

Sklep o podelitvi naziva častnega občana
Občine Jesenice prof. dr. Jožetu Mencingerju

Na podlagi 8. člena odloka o priznanjih Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/00), 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99,
23/99) ter na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, je Občinski svet občine Jesenice na
15. redni seji dne 24. 2. 2000 sprejel

SKLEP
o podelitvi naziva častnega občana Občine
Jesenice prof. dr. Jožetu Mencingerju
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1. člen
Prof. dr. Jožetu Mencingerju, roj. 5. marca 1941,
stanujočemu v Ljubljani, Ul. Bratov Učakar 4, se podeli
“Naziv častni občan Občine Jesenice”.
2. člen
“Naziv častnega občana Občine Jesenice” se podeli
prof dr. Jožetu Mencingerju, ker je ime mesta Jesenice, v
katerem ima svoje korenine, ponesel v svet. Dolgoletnim
delom na gospodarskem, šolskem in znanstvenem področju je kot izjemen makroekonomist in publicist pomembno
prispeval k politični in ekonomski osamosvojitvi Republike
Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Po izteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z
drugimi pripombami in predlogi dostaviti županu Občine
Ljutomer, ki poskrbi za preučitev teh pripomb in jih predloži
Občinskemu svetu občine Ljutomer.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-5/00
Ljutomer, dne 15. februarja 2000.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

Št. 901-1/00
Jesenice, dne 24. februarja 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

NOVO MESTO
889.

LJUTOMER
888.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah odloka o spremembi dela
zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko
cono Kidričevo naselje v Ljutomeru

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 29. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) izdaja župan Občine Ljutomer

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
odloka o spremembi dela zazidalnega načrta za
individualno stanovanjsko cono Kidričevo
naselje v Ljutomeru
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah odloka ob spremembi dela zazidalnega načrta za individualno
stanovanjsko cono Kidričevo naselje v Ljutomeru, ki ga je
izdelal PGP Ljutomer – enota za projektiranje in urbanizem
pod št. 161/A/81 junija 1981 (Uradne objave občin Pomurja, št. 17/80).
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Občani in organizacije lahko podajo
pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na Oddelek za
GJS, varstvo okolja in urejanje prostora Občine Ljutomer.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer,
Vrazova 1, Ljutomer.
V času javne razgrnitve mora Občina Ljutomer, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Ljutomer, organizirati javno
obravnavo.

Sklep o financiranju političnih strank v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odločba US, 24/99
– odločba US) in 20. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne
občine Novo mesto na 11. seji dne 23. 12. 1999 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Mestni občini
Novo mesto
1
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranke),
katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta
ter strankam, katerih kandidat je bil izvoljen za župana pripadajo sredstva v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah.
2
Glede na dobljene glasove za kandidate v občinski svet
pripadajo strankam sredstva v naslednji višini:
Zap. Ime stranke oziroma svetniške skupine
št.

Št. glasov

Slovenski krščanski demokrati
– SKD
2. Socialdemokratska stranka – SDS
3. Združena lista socialnih demokratov
– ZLSD
4. Društvo Novo mesto
5. Slovenska ljudska stranka – SLS
6. Demokratska stranka upokojencev
Slovenije – DESUS
7. Obrtniki in podjetniki
8. Lista za Dolenjsko
9. Slovenska nacionalna stranka
– SNS
10. Liberalna demokracija Slovenije
– LDS
11. Lista neodvisnih “iz krajanov
za krajane“

Znesek
v SIT

1.

2352
2659

70.560
79.770

1211
1010
1844

36.330
30.300
55.320

1084
806
1333

32.520
24.180
39.990

455

13.650

3619 108.570
834

25.020
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Št.

3
Glede na dobljene glasove pripadajo strankam katerih
kandidat je bil izvoljen za župana sredstva v naslednji višini:
Zap. Ime stranke
št.

1.
2.
3.
4.

Št. glasov

Liberalna demokracija Slovenije
– DS
Slovenska ljudska stranka – SLS
Demokratska stranka
upokojencev Slovenije – DESUS
Združena lista socialnih
demokratov – ZLSD

Znesek
v SIT

4186 125.580
2392 71.760
1196

35.880

1196

35.880

4
Strankam se sredstva dodeljuje mesečno iz proračuna
Mestne občine Novo mesto na žiro račun stranke.
5
Financiranje strank po tem sklepu velja od 1. 11. 1999
dalje.
6
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 21/99).
7
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-10-6/99-12
Novo mesto, dne 23. decembra 1999.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boris Dular l. r.

RIBNICA NA POHORJU
890.

Odlok o proračunu Občine Ribnica na Pohorju
za leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 97. člena statuta Občine
Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski
svet občine Ribnica na Pohorju na 12. seji dne 9. 2. 2000
sprejel

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v SIT
1. Prihodki
148,756.010
2. Odhodki
148,756.010
3. Presežek
0
B) Račun finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
3. člen
V rezerve Občine Ribnica na Pohorju se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno kot mesečna akontacija, vendar v odvisnosti od
zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva proračuna le za namene v okviru sredstev, ki so jim
odobrena in ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
6. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembe občinskega proračuna.
7. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
8. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
Uporabi sredstev rezerv Občine Ribnica na Pohorju.
Uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.
Začasni vezavi tekočih likvidnostnih presežkov pri poslovnih bankah, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 40302-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 9. februarja 2000.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

ODLOK
o proračunu Občine Ribnica na Pohorju
za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Ribnica na Pohorju za leto 2000
(v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo
sredstva za financiranje javne porabe v Občini Ribnica na
Pohorju v letu 2000.
2. člen
Proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
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ŠENTJERNEJ
891.

Sklep o spremembi sklepa o financiranju
političnih strank v Občini Šentjernej

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in 11. člena statuta Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine
Šentjernej na 12. redni seji dne 27. 2. 2000 sprejel
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SKLEP
o spremembi sklepa o financiranju političnih
strank v Občini Šentjernej
1
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranke),
katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta
ter strankam, katerih kandidat je bil izvoljen za župana pripadajo sredstva v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas na
volitvah.
2
Glede na dobljene glasove za kandidate v občinski svet
pripadajo strankam sredstva v naslednji višini:
Zap.
št.

Ime stranke oziroma svetniške skupine

1.

Liberalna demokracija Slovenije
– LDS
Slovenski krščanski demokrati
– SKD
Gospodarska lista Občine Šentjernej
– GLOŠ
Slovenska ljudska stranka – SLS
Socialdemokratska stranka – SDS
Združena lista socialnih demokratov
– ZLSD

2.
3.
4.
5.
6.

Št. glasov

Znesek
v SIT

543

16.290

488

14.640

229
1050
456

6.870
31.500
13.680

339

10.170

3
Glede na dobljene glasove pripadajo strankam katerih
kandidat je bil izvoljen za župana sredstva v naslednji višini:
Zap.
št.

Ime stranke oziroma svetniške skupine

Št. glasov

Znesek
v SIT

1.
2.
3.

Slovenska ljudska stranka – SLS
1376 41.280
Liberalna demokracija Slovenije – LDS 689 20.670
Združena lista socialnih demokratov
– ZLSD
689 20.670

4
Strankam se sredstva dodeljujejo mesečno iz proračuna občine na žiro račun stranke.

ŠKOCJAN
892.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 15. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan
na 15. redni seji dne 22. 2. 2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan
za leto 1999
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 1999.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov po zaključnem računu za leto 1999 znašajo:
– skupni prihodki
231,878.967,22 SIT,
– skupni odhodki
194,782.364,62 SIT,
– razlika med prihodki in odhodki 37,096.602,60 SIT.
3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
135.061,80 SIT
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
300.000,00 SIT
– prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
–164.938,20 SIT.
4. člen
Skupni presežek po zaključnem računu proračuna za
leto 1999 znaša 36,931.664,40 SIT in se vodi kot sredstva
na računih.
5. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Škocjan za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 40301-3/2000
Škocjan, dne 22. februarja 2000.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja s 1. 1. 2000.

Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

6
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
št. 032-54/99 z dne 8. 4. 1999 objavljen v Uradnem listu
RS, št. 37/99.

VODICE
893.

Št. 032-123/00
Šentjernej, dne 27. februarja 2000.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škocjan za leto 1999

Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US,
56/98 in 61/99 – odločba US), zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Vodice (Uradni
list RS, št. 49/95, 31/98 in Uradno glasilo Občine Vodice
št. 2/98, 7/98) je Občinski svet občine Vodice na 11. redni
seji dne 14. 2. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o proračunu Občine Vodice za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Vodice za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje lokalnih zadev javnega pomena.
2. člen
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2000
znašajo 613,807.000 SIT, predvideni odhodki pa
613,807.000 SIT, in sicer v:
SIT

– Bilanca prihodkov in odhodkov:
– I. skupni prihodki
– II. skupni odhodki
– Računu finančnih terjatev in naložb
– IV. prejeta vračila danih posojil
in prodaje kapitalskih deležev
– V. dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
– Računu financiranja
– VII. Zadolževanje
– IX. Odplačilo dolga

613,807.000
613,807.000

–
–
–
–

Prihodki se razdelijo na financiranje primerne porabe in
financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v
bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb in računu financiranja, ki so sestavni del občinskega
proračuna.
Občinski svet občine Vodice pooblašča župana Občine Vodice, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije
za področje javnih financ.
3. člen
V sredstva proračunske rezerve Občine Vodice se izloča 1,44% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna.
Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto.
4. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine,
določene z odlokom o proračunu za tekoče leto, odloča
župan na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave.
5. člen
Proračunska sredstva znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do dvakratne višine tekoče proračunske rezerve se
lahko prerazporedijo med obdobjem izvrševanja proračuna.
Sklep o prerazporeditvi sprejme župan občine.
Sredstva občinskega proračuna se delijo v skladu z
dinamiko priliva prihodkov.
6. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih
izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko
župan:
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– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
Za finance pristojen občinski organ občinske uprave
pripravi predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi
začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse proračunske uporabnike.
O ukrepih iz prvega odstavka tega člena župan obvesti
občinski svet po sprejetju le-teh.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna le-ta ne more uravnovesiti mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom, ki ga sprejme občinski svet na predlog
župana se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob
zaključku leta oziroma po potrebi.
8. člen
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, če so za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu tekočega leta. Za prevzemanje obveznosti v
breme proračunov prihodnjih let se uporabijo določbe zakona o javnih financah.
9. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Vodice ter odgovorne osebe, skladno s pravilnikom, ki ga sprejme župan.
10. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo zagotovljenih
zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene 49. člena zakona o javnih financah v višini, v proračunu načrtovane proračunske rezerve,
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so
usklajeni z uporabniki. O izvršenih prerazporeditvah mora
župan šestmesečno poročati občinskemu svetu,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe do višine 5% sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca tekočega proračunskega leta
– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga, če
bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja do višine 5 mio SIT.
Če se po sprejetju proračuna sprejme odlok na podlagi
katerega nastanejo nove obveznosti za proračun vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta
namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega
zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov.
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11. člen
Občinski svet občine Vodice odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Vodice največ v obsegu, ki ne presega 10% primerne
porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in
obresti v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5%
primerne porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Vodice ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS.
12. člen
Javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina in javna
podjetja katerih solastnica je občina se smejo zadolževati le
s soglasjem ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi izda župan
občine.
13. člen
Pravne osebe v katerih ima občina vpliv na upravljanje
se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva na podlagi predhodnega, pisnega soglasja župana občine.
14. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe
sredstev občinskega proračuna,
– nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene za katere so bila dodeljena ima nadzorni odbor pravico
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o
tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti,
ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega
knjigovodskega stanja.
15. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi
tekočih, likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 403-02-001/2000-002
Vodice, dne 14. februarja 2000.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.

ZAVRČ
894.

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 27/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 15. člena statuta Občina Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine
Zavrč na 13. redni seji dne 22. 12. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o proračunu Občine Zavrč za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Zavrč za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) se zagotavljajo sredstva za
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.
2. člen
Predvideni prihodki proračuna občine za leto 2000
znašajo:
a) bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki
182,654.000
– odhodki
182,654.000
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so
določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2000 se izloči najmanj
0,5% v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.
4. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju
likvidnostnega stanja proračuna občine.
5.člen
Uporabniki sredstev proračuna občine so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu proračuna.
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene,
opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna občine. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna
občine obveznosti, ki bi presegla z proračunom občine določena sredstva.
6. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu proračuna občine razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki proračuna občine niso doseženi v predvideni višini.
Ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo proračuna občine.
7. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna občine ter smotrnostjo in namembnostjo porabe opravlja Nadzorni odbor
občine Zavrč v skladu z zakonom in statutom.
8. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
V primeru, da prihodki proračuna med letom ne pritekajo v
predvideni višini ali nastanejo nepredvidena nujna dodatna
dela župan občinskemu svetu predlaga v potrditev rebalans
proračuna.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 403-02-3/99
Zavrč, dne 22. decembra 1999.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

895.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 64/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni
samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet
občine Zavrč na 8. redni seji dne 16. 7. 1999 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90,
18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96),
kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Zavrč, ki sodi v sedmo skupino občin, določen količnik
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osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje del plače oziroma nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega
obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Zavrč.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 60% plače
župana. Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu
delovnega telesa ne pripada del plače, ki pripada članom
občinskega sveta.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 5% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada
plača, ki bi jo dobil župan.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša:
– za udeležbo na seji občinskega sveta 5% plače
župana,
– za vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta
3% plače župana,
– za člana na seji delovnega telesa občinskega sveta
2% plače župana,
– za druge aktivnosti izven sej 5% plače župana.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
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8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda
za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 2% najvišjega možnega zneska dela plače za župana.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 4% za predsednika oziroma največ 3% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti
mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter,
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
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na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Zavrč. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do petnajstega dne v tekočem mesecu.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
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sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.

20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep o
plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev (Uradni list RS, št. 9/96).

Vlada Republike Slovenije

21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

897.

Uredba o določitvi zneska trošarine za žganje,
proizvedeno pri malih proizvajalcih žganja

Na podlagi petega odstavka 45. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Št. 015-03-2/99
Zavrč, dne 16. julija 1999.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

UREDBO
o določitvi zneska trošarine za žganje,
proizvedeno pri malih proizvajalcih žganja
1. člen
Od žganja, proizvedenega pri malih proizvajalcih žganja, se plačuje trošarina v znesku 50.000 tolarjev za 100%
prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter žganja.

VLADA
896.

Št. 382-00/98-8
Ljubljana, dne 2. marca 2000.

Uredba o določitvi najvišjih cen mineralnih olj

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišjih cen mineralnih olj

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-14/00-1
Ljubljana, dne 2. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišje cene naslednjih mineralnih olj, brez davkov, največ do ravni:
Vrsta mineralnih olj

Prodajna cena

Motorni bencin MB 86
Motorni bencin MB 98
Neosvinčen motorni bencin NMB 91
Neosvinčen motorni bencin NMB 95
Neosvinčen motorni bencin NMB 98

46,935 SIT/l
53,406 SIT/l
51,647 SIT/l
52,067 SIT/l
57,865 SIT/l

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ
70 odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina
MB 98.
2. člen
Prodajne cene iz 1. člena te uredbe vključujejo tudi
0,37 SIT/l posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv naftnih derivatov.
3. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišjih cen mineralnih olj (Uradni list RS, št.
14/00).

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

898.

Sklep o določitvi mejnih organov, pristojnih za
obravnavo mineralnih olj in plina

Na podlagi tretjega odstavka 44. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99) izdaja
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o določitvi mejnih organov, pristojnih
za obravnavo mineralnih olj in plina
1. člen
Pošiljke mineralnih olj in plina se smejo vnašati na
carinsko območje Republike Slovenije, iznašati iz njega ter
prevažati v tranzitu čez carinsko območje Republike Slovenije samo preko naslednjih mednarodnih mejnih prehodov:
1. s cestnimi prevoznimi sredstvi: Vrtojba, Dragonja,
Kozina, Fernetiči, Jelšane, Starod, Gruškovje, Obrežje, Šentilj, Karavanke, Dolga vas;
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2. z železniškimi prevoznimi sredstvi: ŽP Dobova, ŽP
Ilirska Bistrica, ŽP Lendava, ŽP Tezno, ŽP Središče ob
Dravi, ŽP Rakitovec, ŽP Sežana, ŽP Jesenice, ŽP Nova
Gorica;
3. s pomorskimi prevoznimi sredstvi: Koper;
4. z zračnimi prevoznimi sredstvi: Letališče Brnik.
2. člen
Carinsko dovoljeno rabo ali uporabo mineralnih olj in
plina, razen primerov iz prejšnjega člena, lahko odobrijo
naslednji carinski organi:
1026 Izpostava ŽP Kranj
1034 Izpostava Letališče Brnik
1050 Izpostava Novo mesto
1069 Izpostava ŽP Ljubljana
1085 Izpostava Krško
1913 Izpostava Terminal Ljubljana
2022 Izpostava Celje
4017 Izpostava Murska Sobota
4165 Izpostava ŽP Lendava
5064 Izpostava ŽP Jesenice
5080 Izpostava Plavški travnik
6036 Izpostava Koper
6044 Izpostava Luka Koper
7067 Izpostava Maribor
7130 Izpostava ŽP Maribor Tezno
8047 Izpostava ŽP Nova Gorica
8128 Izpostava Vrtojba
9035 Izpostava ŽP Sežana
9043 Izpostava Terminal Sežana
9027 Izpostava Kozina
9140 Izpostava ŽP Hrpelje-Kozina
9116 Izpostava ŽP Ilirska Bistrica
9159 Izpostava Ilirska Bistrica.
3. člen
Ta sklep velja za mineralna olja in plin iz tretjega
odstavka 54. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98 in 57/99), razen metana iz tarifne oznake
2711 29 000 in naravnega plina iz tarifne oznake
2711 11 000 in 2711 21 000.
4. člen
Direktor Carinske uprave Republike Slovenije lahko v
upravičenih primerih izjemoma dovoli vnos in iznos mineralnih olj in plina s carinskega območja Republike Slovenije in
prevoz v tranzitu tudi preko drugih mejnih prehodov ter
odobritev carinsko dovoljene rabe oziroma uporabe mineralnih olj in plina pri drugih carinskih organih.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 285-02/00-1
Ljubljana, dne 2. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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899.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi
cestninskih cest in višine cestnine

Na podlagi uredbe o cestnini za uporabo določenih
cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98 in 51/99)
je Vlada Republike Slovenije na 149. seji 2. 3. 2000
sprejela

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest
in višine cestnine
I
V sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
(Uradni list RS, št. 78/99, 86/99 in 96/99) se prvi odstavek 2. točke spremeni tako, da se glasi:
“Cestnina za uporabo cestninske ceste znaša za prvi
cestninski razred 9,2247 tolarjev za km prevozne razdalje.“
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-03/98-5
Ljubljana, dne 2. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

900.

Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in
prevoznih storitev vodnogospodarske javne
službe v letu 2000

Na podlagi 3. člena odloka o cenah za obračunavanje
del in nalog vodnogospodarske javne službe (Uradni list RS,
št. 57/97 in 38/99) je Vlada Republike Slovenije na 149.
seji dne 2. 3. 2000 sprejela

SKLEP
o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih
storitev vodnogospodarske javne službe
v letu 2000
1. člen
Izhodiščne cene strojnih in prevoznih storitev v letu
2000 so določene v tabelah I, II in III in so sestavni del tega
sklepa.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-04/00-1
Ljubljana, dne 2. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga I. STROJNE STORITVE NA URO

Koeficient za preračun obračunske ure v efektivno uro
v višini 1,20
Obračunska ura stroja za obračun del, ki se izvajajo v
režiji.

Priloga II. TRANSPORTNA SREDSTVA

Št.
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Priloga III. TRANSPORTNE RAZDALJE
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MINISTRSTVA
901.

Odredba o dopolnitvi odredbe o cenah in
normativih za določanje cen gradbenih del za
popotresno obnovo objektov

Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99) izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o cenah in normativih
za določanje cen gradbenih del za popotresno
obnovo objektov
1. člen
Cene, določene v prilogah 1, 2 in 3 odredbe o cenah
in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno
obnovo objektov (Uradni list RS, št. 59/98 in 9/99), se
določajo tako, da se pomnožijo s faktorjem 1,106.

Koeficient za preračun obračunske ure v efektivno uro
prevoza v višini do 1,15
20% povečanje cene za prevoze kamnitih agregatov
10% zmanjšanje cene za prevoze v razdalji nad
50 kilometrov

2. člen
V prilogi 1 (Popis gradbenih del in njihove enotne cene) se v IV. delu za 22. točko dodajo nove 23., 24., 25.,
26., 27., 28. in 29. točka, ki se glasijo:
“23. Dobava in zidanje zidov iz ISO-SPAN elementov,
vključno z dobavo in polaganjem nujne armature sten in
armature vezi in preklad ter betoniranje z betonom MB 30,
vključno z vgrajeno toplotno izolacijo na fasadni strani zidu,
obračun po kvadratnem metru zidu:
zidanje obodnih zidov z ISO-SPAN elementi:
– deb. 25 cm S 25/6
7.915,67 SIT/m2
– deb. 30 cm S 30/5
8.912,30 SIT/m2
– deb. 30 cm S 30/7
8.805,75 SIT/m2
– deb. 30 cm S 30/9
8.827,93 SIT/m2
24. Dobava in zidanje zidov iz ISO-SPAN elementov,
vključno z dobavo in polaganjem nujne armature sten in
armature vezi in preklad ter betoniranje z betonom MB 30,
obračun po kvadratnem metru zidu:
zidanje vmesnih sten z ISO-SPAN elementi:
– deb. 15 cm N 15
5.990,00 SIT/m2
– deb. 20 cm N 20
7.286,03 SIT/m2
– deb. 25 cm N 25
7.742,55 SIT/m2
– deb. 25 cm IW 25
7.661,80 SIT/m2
– deb. 30 cm IW 30
8.489,44 SIT/m2
– deb. 30 cm TW 30
8.666,24 SIT/m2
25. Dobava in postavitev zunanje izolirane stene po
sistemu VELOX – oplaščeni beton, sestave:
– WS – EPS 85/ČB –
ni zajet/WSD 35 k= 0,47 W/ m2K
9.200,00 SIT/m2
– WS – EPS 110/ČB –
ni zajet/WSD 35 k= 0,35 W/ m2K
9.890,00 SIT/m2
– Dobava in vgradnja betona MB 25,
gran. 0–16mm=0,13m3/m2
2.110,00 SIT/m2
26. Dobava in postavitev notranjih nosilnih sten po
sistemu VELOX, sestave:
– WSD 35/ČB – ni zajet/WSD 35 7.800,00 SIT/m2
– Dobava in vgradnja betona MB 25,
gran. 0–16 mm = 0,13 m3/m2
2.110,00 SIT/m2
27. Dobava in vgradnja armaturnega
železa v VELOX – nosilne stene (vertikalna
armatura – vogalniki in horizontalna
armatura – preklade)
177,00 SIT/kg
28. Dobava in postavitev notranjih predelnih sten sistema, VELOX – sestave:

Uradni list Republike Slovenije
WS 100
5.520,00 SIT/m2
WS 75
5.080,00 SIT/m2
29. Dobava in postavitev VELOX – stropne plošče z
potrebno armaturo in betonom
– za svetlo odprtino do 5,75m2
10.920.00 SIT/m2
– za svetlo odprtino do 6,75m2 10.580,00 SIT/m2.”
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-26/98
Ljubljana, dne 2. februarja 2000.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

902.

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
cenah in normativih za določanje cen projektne
dokumentacije za popotresno obnovo objektov

Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Uradni list RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99) izdaja minister za okolje in prostor

ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o cenah
in normativih za določanje cen projektne
dokumentacije za popotresno
obnovo objektov
1. člen
V odredbi o cenah in normativih za določanje cen
projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov
(Uradni list RS, št. 59/98) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“Povprečna gradbena cena za m2 na območju popotresne obnove znaša 132.720 SIT (z besedo: stodvaintridesettisočsedemstodvajset tolarjev).”
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo: “3.500 SIT (z
besedo: tritisočpetsto tolarjev) ”
nadomesti z besedilom: “3.871 SIT (z besedo: tritisočosemstoenainsedemdeset tolarjev).”
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-00-26/98
Ljubljana, dne 2. februarja 2000.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

Št.
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Odredba o dopolnitvi odredbe o tujih odobritvah
in uporabi digitalne radijske terminalske
opreme GSM

Na podlagi 14. člena pravilnika o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske opreme in radijskih postaj
(Uradni list RS, št. 50/97) izdaja minister za promet in zveze

ODREDBO
o dopolnitvi odredbe o tujih odobritvah
in uporabi digitalne radijske terminalske
opreme GSM
1. člen
V odredbi o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske terminalske opreme GSM (Uradni list RS, št. 35/99) se
1. člen dopolni z novo alineo, ki se glasi:
»– digitalna radijska terminalska oprema za hitri prenos
podatkov (HSCSD) za sistema GSM 900 in DCS 1800, če
ustreza tehničnim predpisom za tovrstne terminale.«.
2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
EVA: 2000-2411-0008
Št. 2660-05/99
Ljubljana, dne 21. februarja 2000.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

904.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o radijskih
dovoljenjih

Na podlagi 37. in 63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odl. US in 13/98 –
odl. US) izdaja minister za promet in zveze

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o radijskih
dovoljenjih
1. člen
V pravilniku o radijskih dovoljenjih (Uradni list RS, št.
50/97) se 9. člen dopolni z novo alineo, ki se glasi:
»– predpisom o tehničnih pogojih ter predpisom o tujih
odobritvah in o uporabi radijske terminalske opreme za sistema GSM 900 in DCS 1800.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
EVA: 2000-2411-0007
Št. 2660-12/98
Ljubljana, dne 21. februarja 2000.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

Stran

2666 / Št. 19 / 3. 3. 2000
905.

Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih
pomočeh

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) izdaja minister
za ekonomske odnose in razvoj

PRAVILNIK
o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino in obliko letnega poročila o
državnih pomočeh za preteklo leto (v nadaljevanju: letno
poročilo), ki ga mora Komisija za nadzor državnih pomoči v
skladu s 15. členom zakona o nadzoru državnih pomoči
pripraviti vsako leto do konca meseca aprila.
OBLIKA IN VSEBINA POROČILA
2. člen
Letno poročilo zajema obdobje treh let, in sicer preteklo leto in dve predhodni.
3. člen
Letno poročilo mora obsegati:
– predstavitev metodoloških izhodišč,
– zbir državnih pomoči po kategorijah in
– oceno elementov državnih pomoči.
4. člen
Predstavitev metodoloških izhodišč mora obsegati
opredelitev vsebinskega zajetja podatkov.
5. člen
Zbir državnih pomoči se pripravi po naslednjih kategorijah:
1.1. kmetijstvo
1.2. ribištvo
2. industrija/storitve
2.1. horizontalni cilji
2.1.1 raziskave in razvoj
2.1.2. okolje
2.1.3. majhna in srednja podjetja
2.1.4. trgovina
2.1.5. varčevanje z energijo
2.1.6. zaposlovanje
2.1.7. usposabljanje
2.1.8. drugi cilji
2.2. posebni sektorji
2.2.1. jeklarstvo
2.2.2. ladjedelništvo
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2.2.3. transport
2.2.4. premogovništvo
2.2.5. drugi sektorji
2.2.6. finančne storitve
3. regionalne pomoči
3.1. območja, kot izhajajo iz prve alinee drugega odstavka 3. člena zakona o nadzoru državnih pomoči
3.2. ostala območja
6. člen
Znotraj kategorij iz prejšnjega člena se državne pomoči
opredelijo po instrumentih pomoči v naslednje skupine:
1. A – pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom:
– A1 – pomoči preko proračuna: nepovratna sredstva
(dotacije), subvencije obresti, odpisi dolgov in zmanjšani
zneski iztržkov iz prisilnih poravnav,
– A2 – pomoči preko davkov in socialno varstvenega
sistema: zamiki pri odplačevanju davkov in druga merila
(oprostitve, izjeme in olajšave).
2. B1 finančni transferji države v obliki kapitalskih naložb (equity).
3. C finančni transferji, pri katerih je element pomoči
prihranek pri obrestih:
– C1 – ugodna posojila iz javnih ali privatnih virov in
posojila podjetjem v težavah,
– C2 – različni ukrepi (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje).
4. D – jamstva.
7. člen
Ocena elementov pomoči mora obsegati zaključek z
razlagami in ugotovitvami po posameznih kategorijah državnih pomoči.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Določilo 2. člena tega pravilnika se ne uporablja za
pripravo letnega poročila za leto 1999. Poročilo za leto
1999 bo pripravljeno na osnovi podatkov, ki jih morajo
dajalci državnih pomoči posredovati do 31. marca 2000
Komisiji za nadzor nad državnimi pomočmi.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2000-22-11-0018
Ljubljana, dne 29. februarja 2000.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 3. 3. 2000 / Stran 2667

VSEBINA

Stran

849.

850.
851.
852.
853.
854.
855.

Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d.
za najetje kredita Autovie Venete S.p.A., za
izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka
Vipava–Razdrto (ZSDAVR)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS-A)
Zakon o glasbenih šolah (ZGla)
Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Celju
Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Kopru
Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani
Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Mariboru

863.
2573
2574
2577
2581
2582
2582

898.
899.
900.

Uredba o določitvi najvišjih cen mineralnih olj
Uredba o določitvi zneska trošarine za žganje,
proizvedeno pri malih proizvajalcih žganja
Sklep o določitvi mejnih organov, pristojnih za
obravnavo mineralnih olj in plina
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev vodnogospodarske javne službe v
letu 2000

864.
865.
866.
867.
868.

2583
869.

VLADA
896.
897.

Stran

862.

DRŽAVNI ZBOR

2661
2661

870.

2662
871.
872.

MINISTRSTVA
856.
857.
858.
859.
901.
902.
903.
904.
905.
860.
861.

Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Vrhe
Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Vremščica
Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Vzhodno Goričko
Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Jesenice
Odredba o dopolnitvi odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
cenah in normativih za določanje cen projektne
dokumentacije za popotresno obnovo objektov
Odredba o dopolnitvi odredbe o tujih odobritvah
in uporabi digitalne radijske terminalske opreme
GSM
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o radijskih dovoljenjih
Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh
Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za
varstvo pred požarom
Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

2591
2599
2601
2611
2629
2639
2640
2640

USTAVNO SODIŠČE

2661

2662

Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti
Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij
za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami
Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje
gasilnikov
Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje
hidrantnih omrežij
Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do
22. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
Odločba o soglasju k ustanovitvenemu aktu
Fundacije Lucijana Marije Škerjanca, ustanove za
ohranjanje umetniške dediščine
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

2583

Sklep o zavrnitvi pobud za začetek postopka za
oceno ustavnosti 2. člena, 3. točke 9. člena in
63. člena zakona o vojnih invalidih ter o ustavitvi
postopka o zavrženju pobud za oceno ustavnosti
določb istega zakona
2640
Odločba o ugotovitvi, da je zakon o žrtvah vojnega nasilja v neskladju u ustavo
2642
Odločba, da tretji odstavek 72. člena zakona o
davku na dodano vrednost ni v neskladju z ustavo in o razveljavitvi drugega odstavka
34. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku
na dodano vrednost
2644

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2583

873.

2584

874.

2584

OBČINE
875.

2664
2665
876.
2665
2665
2666

877.
878.

2585
879.
2591

880.

Sklep o spremembi sklepa o listinah, ki se priložijo
vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup in
o podrobnejši vsebini prospekta za odkup
2647
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti
2647

LJUBLJANA
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za ureditveno
območje BS 2/1 Zupančičeva jama in del
ureditvenega območja BR 2/1 Navje
2649
BLED
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
2649
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
2650
Sprememba in dopolnitev statuta Občine Bled
2650
BRASLOVČE
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Braslovče za leto 1999
2650
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2651

Stran

2668 / Št. 19 / 3. 3. 2000

Uradni list Republike Slovenije
Stran

882.

ČRNA NA KOROŠKEM
Sklep o mesečni vrednosti točke za nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
2651
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
2651

883.

GROSUPLJE
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Grosuplje
2652

881.

884.
885.
886.

887.

IVANČNA GORICA
Sklep o višini cen programov v javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
2652
Sklep o razpustitvi Sveta krajevne skupnosti Stična
2653
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ivančna Gorica
2653

Stran

893.
894.
895.

9.

10.

11.

JESENICE
Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Jesenice prof. dr. Jožetu Mencingerju
2653
LJUTOMER
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o spremembi dela zazidalnega
načrta za individualno stanovanjsko cono Kidričevo naselje v Ljutomeru
2654

13.

NOVO MESTO
Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto
2654

14.

890.

RIBNICA NA POHORJU
Odlok o proračunu Občine Ribnica na Pohorju
za leto 2000
2655

15.

891.

ŠENTJERNEJ
Sklep o spremembi sklepa o financiranju političnih
strank v Občini Šentjernej
2655

892.

ŠKOCJAN
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škocjan za leto 1999
2656

889.

ISSN 1318-0576

9 771318 057017

ZAVRČ
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2000 2658
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2659

MEDNARODNE POGODBE

12.
888.

VODICE
Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2000 2656

16.
–

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o odpravi
vizumov (BCYOV)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Republiko Albanijo o vzajemnem
spodbujanju in zaščiti vlaganj (BALSZV)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o ponovnem sprejemu oseb (BBOPSO)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v
kulturi, izobraževanju in znanosti (BUKKIZ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu (BNOMCP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem
cestnem prevozu (BLAMCP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Helensko republiko o mednarodnem
cestnem prevozu potnikov in blaga (BGRMCP)
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

69

72

78

85

91

94

98
105
111

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Tone Dolčič – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za tujino je
55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

