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Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje stalne misije Republike
Slovenije pri Organizaciji za varnost in
sodelovanje v Evropi

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje stalne misije Republike
Slovenije pri Organizaciji za varnost in
sodelovanje v Evropi
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost
in sodelovanje v Evropi (OVSE) imenujem Romana Kirna.
Št. 001-09-5/00
Ljubljana, dne 12. aprila 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA
1623.

Odredba o spremembah odredbe o določitvi
števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov
v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in
tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95 in 38/99) izdaja minister za pravosodje
po predhodnem mnenju 16. seje Sodnega sveta z dne
17. 2. 2000 in potrditvi Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 705-11/98-3 z dne 9. 3. 2000

ODREDBO
o spremembah odredbe o določitvi števila
strokovnih sodelavcev, sodnih referentov
v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev
in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
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Leto X

I
V odredbi o določitvi števila strokovnih sodelavcev,
sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih (Uradni list
RS, št. 83/94, 7/95, 14/97, 61/98 in 92/99) se v
točki I:
– pod zaporedno številko 2 (Okrajno sodišče v Brežicah) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
»13 administrativnih delavcev ter«,
– pod zaporedno številko 14 (Okrajno sodišče v Kopru) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
»5 strokovnih sodelavcev«,
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
»5 referentov v zemljiški knjigi in vodjo ter«,
– pod zaporedno številko 20 (Okrajno sodišče v Ljubljani) prva alinea spremeni, tako da se glasi:
»25 strokovnih sodelavcev«.
– pod zaporedno številko 25 (Okrajno sodišče v Novem mestu) tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
»24 administrativnih delavcev«,
– pod zaporedno številko 33 (Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici) druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»2 referenta v zemljiški knjigi in vodjo«
– pod zaporedno številko 34 (Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu) se prva alinea spremeni, tako da se glasi:
»4 strokovne sodelavce«,
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
»6 referentov v zemljiški knjigi in vodjo, ter«,
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
»21 administrativnih delavcev«.
– pod zaporedno številko 41 (Okrajno sodišče v Trebnjem) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
»2 referenta v zemljiški knjigi in vodjo«,
tretja alinea spremeni, tako da se glasi:
»9 administrativnih delavcev ter«.
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II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-2/00
Ljubljana, dne 29. marca 2000.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje
***
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 9. 3.
2000 št. 705-11/98-3, na podlagi drugega odstavka 59.
člena zakona o sodiščih dala potrditev k odredbi o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev,
sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih.
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– pod zaporedno številko 7 (Okrožno sodišče v Murski
Soboti) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
»4 strokovne sodelavce«.
Tretja alinea se črta.
– pod zaporedno številko 8 (Okrožno sodišče v Novi
Gorici) druga alinea spremeni, tako da se glasi:
» 7 strokovnih sodelavcev«.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-2/00
Ljubljana, dne 29. marca 2000.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje
***

1624.

Odredba o spremembah odredbe o določitvi
števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev,
upravno-tehničnih delavcev, referentov v
sodnem registru, stečajnih referentov,
administrativnih delavcev, računovodskih
delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih
sodiščih

Na podlagi 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95 in 38/99) izdaja minister za pravosodje
po predhodnem mnenju 16. seje Sodnega sveta z dne
17. 2. 2000 in potrditvi Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 705-10/98-3 z dne 9. 3. 2000

Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 9. 3.
2000 št. 705-10/98-3, na podlagi drugega odstavka 59.
člena zakona o sodiščih dala potrditev k odredbi o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih
sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih.

1625.
ODREDBO
o spremembah odredbe o določitvi števila
sekretarjev, strokovnih sodelavcev,
upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem
registru, stečajnih referentov, administrativnih
delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih
delavcev na okrožnih sodiščih
I
V odredbi o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem
registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 83/94, 7/95, 14/97, 61/98 in
92/99) se v točki I:
– pod zaporedno številko 2 (Okrožno sodišče v Kopru)
druga alinea spremeni, tako da se glasi:
»6 strokovnih sodelavcev«,
peta alinea spremeni, tako da se glasi:
»40 administrativnih delavcev«.
– pod zaporedno številko 5 (Okrožno sodišče v Ljubljani) šesta alinea spremeni, tako da se glasi:
»132 administrativnih delavcev«,
sedma alinea spremeni, tako da se glasi:
»16 računovodskih delavcev in«
osma alinea spremeni, tako da se glasi:
»39 tehničnih delavcev«.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) in
99.čl. Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora, št. 0518/97 z dne 15. 2. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Postojna, za obdobje od
1. 1. 1997 do 31.12.2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Mikula-Dedna gora na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora je izdelan v treh izvodih
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za 3205,59 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica oziroma v
katastrskih občinah Koritnice in Bač.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora je na
vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Knežak, Knežak
202a, Knežak, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

skih občinah Konjski vrh, Krnica, Raduha, Podveža, Luče,
Podvolovjek, Tirosek in Solčava.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Luče je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana,
Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Luče, Luče 80, in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije,
Ljubljana, Dunajska 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Luče.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10/5-97
Ljubljana, dne 14. marca 2000.

Št. 322-01-5/33-97
Ljubljana, dne 9. marca 2000.

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

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

1627.
1626.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Luče
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Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev nižje poklicne izobrazbe Pomočnik v
živilstvu

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o izobraževalnem programu za pridobitev nižje
poklicne izobrazbe Pomočnik v živilstvu

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Luče

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev nižje poklicne izobrazbe Pomočnik v
živilstvu, naziv poklicne izobrazbe pomočnik/pomočnica v
živilstvu, katerega splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 35. seji dne 14. 1. 2000.

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Luče, št. 10-03/96 z dne 22. 2.
2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, za obdobje od 1. 1. 1996 do
31.12.2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Luče na ravneh celotne gozdnogospodarske enote,
gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Luče je izdelan v treh izvodih za 9333,32
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Nazarje, v občinah Luče in Gornji Grad, oziroma v katastr-

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnoveljaven.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-53/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport
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1628.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe Kuhar,
Natakar in Prodajalec za izvajanje na narodno
mešanem območju (dualna organizacija
izobraževanja)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe Kuhar, Natakar in Prodajalec
za izvajanje na narodno mešanem območju
(dualna organizacija izobraževanja)
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 33. seji dne 16. 11. 1999:
1. izobraževalni program Kuhar, naziv poklicne izobrazbe kuhar/kuharica za izvajanje v slovenskem učnem jeziku
na narodno mešanem območju slovenske Istre,
2. izobraževalni program Natakar, naziv poklicne izobrazbe natakar/natakarica za izvajanje v slovenskem učnem
jeziku na narodno mešanem območju slovenske Istre,
in na 35. seji dne 14. 1. 2000:
3. izobraževalni program Prodajalec, naziv poklicne izobrazbe prodajalec/prodajalka, za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju slovenske Istre.
2. člen
Izobraževalne programe iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnoveljavni.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-54/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

1629.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vrtnar in
Šivilja-krojač

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe Vrtnar in Šivilja-krojač

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednja izobraževalna programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 35. seji dne 14. 1. 2000:
1. izobraževalni program Vrtnar, naziv poklicne izobrazbe vrtnar/vrtnarica,
2. izobraževalni program Šivilja-krojač, naziv poklicne
izobrazbe šiviljec-krojač/šivilja- krojačica.
2. člen
Izobraževalna programa iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalna programa iz prejšnjega člena sta javnoveljavna.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-55/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

1630.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
Gostinski tehnik, Turistični tehnik, Vrtnarski
tehnik, Grafični tehnik in Medijski tehnik

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe Gostinski tehnik, Turistični
tehnik, Vrtnarski tehnik, Grafični tehnik
in Medijski tehnik
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 35. seji dne 14. 1. 2000:
1. izobraževalni program Gostinski tehnik, naziv strokovne izobrazbe gostinski tehnik/gostinska tehnica,
2. izobraževalni program Turistični tehnik, naziv strokovne izobrazbe turistični tehnik/turistična tehnica,
3. izobraževalni program Vrtnarski tehnik, naziv strokovne izobrazbe vrtnarski tehnik/vrtnarska tehnica,
4. izobraževalni program Grafični tehnik, naziv strokovne izobrazbe grafični tehnik/grafična tehnica,
5. izobraževalni program Medijski tehnik, naziv strokovne izobrazbe medijski tehnik/medijska tehnica.
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2. člen
Izobraževalne programe iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnoveljavni.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-56/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

1631.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
Ekonomski tehnik, prilagojenih za mladostnike s
posebnimi potrebami

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik,
prilagojenih za mladostnike s posebnimi
potrebami
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednja izobraževalna programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 36. seji dne 21. 1. 2000:
1. izobraževalni program Ekonomski tehnik, naziv strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehnica, prilagojen za gibalno ovirane dijake,
2. izobraževalni program Ekonomski tehnik, naziv strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehnica, prilagojen za slepe in slabovidne dijake.
2. člen
Izobraževalna programa iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalna programa iz prejšnjega člena sta javnoveljavna.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-57/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Št.

1632.
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Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
Ekonomski tehnik, Gostinski tehnik in Turistični
tehnik, za izvajanje na narodno mešanem
območju

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik,
Gostinski tehnik in Turistični tehnik, za izvajanje
na narodno mešanem območju
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 35. seji dne 14. 1. 2000:
1. izobraževalni program Gostinski tehnik, naziv strokovne izobrazbe gostinski tehnik/gostinska tehnica, za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem
območju slovenske Istre,
2. izobraževalni program Turistični tehnik, naziv strokovne izobrazbe turistični tehnik/turistična tehnica, za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem
območju slovenske Istre,
in na 36. seji dne 21. 1. 2000:
3. izobraževalni program Ekonomski tehnik, naziv strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehnica, za
izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem
območju slovenske Istre.
2. člen
Izobraževalne programe iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnoveljavni.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-58/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

1633.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe
Vzdrževalec tekstilij in Izdelovalec obutve

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe Vzdrževalec tekstilij
in Izdelovalec obutve

Stran
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1635.

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednja izobraževalna programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 36. seji dne 21. 1. 2000:
1. izobraževalni program Vzdrževalec tekstilij, naziv poklicne izobrazbe vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij,
2. izobraževalni program Izdelovalec obutve, naziv poklicne izobrazbe izdelovalec/izdelovalka obutve.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

2. člen
Izobraževalna programa iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalna programa iz prejšnjega člena sta javnoveljavna.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Fotografski
tehnik, naziv strokovne izobrazbe fotografski tehnik/fotografska tehnica, katerega splošni del je predlagal, posebni
pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje na 36. seji dne 21. 1. 2000.

Št. 011-59/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

1634.

Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe
Vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija
izobraževanja)

ODREDBO
o izobraževalnem programu za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe Fotografski tehnik

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnoveljaven.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-61/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnem programu za pridobitev
srednje poklicne izobrazbe Vzdrževalec tekstilij
(dualna organizacija izobraževanja)
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vzdrževalec
tekstilij, naziv poklicne izobrazbe vzdrževalec/vzdrževalka
tekstilij, katerega splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 36. seji dne 21. 1. 2000.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnoveljaven.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-60/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
Fotografski tehnik

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

1636.

Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe Elektrikar
energetik, Strojni mehanik in Prodajalec (dualna
organizacija izobraževanja)

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe Elektrikar energetik, Strojni
mehanik in Prodajalec (dualna organizacija
izobraževanja)
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednje izobraževalne programe za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 34. seji dne 17. 12. 1999:
1. izobraževalni program Elektrikar energetik, naziv poklicne izobrazbe elektrikar energetik/električarka energetičarka,
in na 35. seji dne 14. 1. 2000:

Uradni list Republike Slovenije
2. izobraževalni program Strojni mehanik, naziv poklicne izobrazbe strojni mehanik/strojna mehaničarka,
3. izobraževalni program Prodajalec, naziv poklicne
izobrazbe prodajalec/prodajalka.
2. člen
Izobraževalne programe iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javnoveljavni.

Št.

no pregledana in overjena pri ministrstvu, pristojnem za
meroslovje ter odobrena s strani carinskega organa in po
potrebi plombirana.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-37/98
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-62/00
Ljubljana, dne 11. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

1637.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah

Na podlagi 10., 18., 22., 23., 29., 35., 44., 52., 55.,
56., 59. in 67. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št.
84/98 in 57/99) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izvajanju zakona o trošarinah
1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 6/99 in 52/99) se 48. člen spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje
(ekstra lahko kurilno olje), se obarva z rdečo barvo, ki je
topna v plinskem olju, v količini, ki zagotavlja pri beli svetlobi
v sloju plinskega olja 2 cm s prostim očesom vidno barvno
označenost in vsebuje markirni indikator, ki ga je mogoče
ugotoviti samo s kemičnim testom. Sredstvo za označevanje
mora vsebovati najmanj 4,6 g markirnega indikatorja
“C.I.Solvent Yellow 124” s kemijsko oznako N-etil-N-[2-(1izobutoksietoksi)etil]azobenzen-4-amin, na 1000 litrov plinskega olja pri 15 °C oziroma 5,4 g markirnega indikatorja na
1000 kg plinskega olja.
(2) Kerozin, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, se
obarva z zeleno barvo, ki je topna v kerozinu, v količini, ki
zagotavlja pri beli svetlobi v sloju kerozina 2 cm s prostim
očesom vidno barvno označenost in vsebuje markirni indikator, ki ga je mogoče ugotoviti samo s kemičnim testom.
Sredstvo za označevanje mora vsebovati najmanj 4,3 g
markirnega indikatorja “C.I. Solvent Yellow 124” s kemijsko oznako N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]azobenzen-4amin, na 1000 litrov kerozina pri 15 °C oziroma 5,1 g markirnega indikatorja na 1000 kg kerozina.
(3) Vsebnost markirnega indikatorja iz prvega in drugega odstavka tega člena se določa po standardu SIST
1020 ali DIN 51426. V primeru spora se uporablja standard
DIN 51426.
(4) Doziranje se zagotovi z označevalno napravo, ki
mora biti pred namestitvijo v trošarinskem skladišču tehnič-
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1638.

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih in
trajanju karantene za uvožene živali, valilna
jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke

Na podlagi dvajsete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in
101/99, 98/99 – ZZZiv, 8/00 – ZUT) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvah pravilnika o pogojih in trajanju
karantene za uvožene živali, valilna jajca,
živalsko seme, jajčne celice in zarodke
1. člen
V pravilniku o pogojih in trajanju karantene za uvožene
živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke
(Uradni list RS, št. 55/99) se za 5. členom doda nov 6.
člen, ki se glasi:
»6. člen
Karantenski objekt za pitanje govedi iz uvoza, ki se po
končanem pitanju lahko oddajo le v zakol, je namensko
pitališče (v nadaljnjem besedilu: pitališče). Pitališče je dvorišče z objekti.
Za pitališče veljajo pogoji iz 4. in 5. člena tega pravilnika, kolikor niso v nasprotju z naslednjimi pogoji:
– posamezni objekti na dvorišču morajo biti ločeni tako, da predstavljajo funkcionalno celoto;
– živali iz istega vozila ali pošiljke morajo biti nameščene skupaj, v en objekt. Objekt se lahko polni največ 14 dni.
Premeščanje živali med objekti je možno le pod pogojem,
da se premesti vse živali iz določenega objekta;
– vhlevljanje novih živali je dovoljeno v prazne objekte,
po opravljenem mehaničnem čiščenju in dezinfekciji;
– evidence o nastanjenih živalih, veterinarsko-sanitarnih posegih, poginih, usmrtitvah in zakolih živali je potrebno
voditi ločeno po objektih;
– v pitališču morajo biti živali preiskane na bolezni,
navedene v prilogi 3, ki je objavljena skupaj s tem pravilnikom kot njegov sestavni del, oziroma so določene v odločbi
VURS;
– zbiranje gnoja mora biti urejeno tako, da zagotavlja
ločeno zbiranje za že vhlevljene živali in za novo vhlevljene
živali. V nasprotnem primeru je potrebno pitališče izprazniti
in počakati tri mesece, da se gnoj sterilizira. Gnojnično jamo
je potrebno izprazniti, globoki nastilj pa odstraniti pred vhlevljanjem novih živali.«

Stran
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2. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »piščance, ki
so se izvalili« nadomesti z besedilom »perutnino, ki se je
izvalila«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-100/99-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 3
Bolezni, na katere morajo biti preiskane živali v pitališču:
– tuberkuloza,
– bruceloza,
– enzootska goveja levkoza in
– 20% živali na protitelesa proti slinavki in parkljevki
tipov A, O in C.

1639.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene
ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju
šarže in certificiranju

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
101/99, 98/99-ZZZiv in 8/00-ZUT) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti
živil živalskega izvora, označevanju šarže
in certificiranju
1. člen
V pravilniku o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju
(Uradni list RS, št. 94/99 in 107/99) se v 2. členu doda
tretji odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika ne veljajo za jajca v lupini in
med.«.
2. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primerih iz prejšnjega odstavka se namesti le ena
oštevilčena veterinarska oznaka. Na veterinarskem potrdilu
o zdravstveni ustreznosti živila se lahko za identifikacijo živila
namesto oznake šarže navede zaporedno številko veterinarske oznake. Ta določba velja tudi za primer, ko je pakiranih
več paketov skupaj.«.
V drugem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti
z besedilom »prvega in drugega«.

3. člen
V 10. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Oštevilčena etiketa iz prejšnjega odstavka ni potrebna
za označevanje paketov, v katerih so pakirana embalirana
živila, ki že nosijo lastno veterinarsko oznako in oznako
šarže. V tem primeru se na paket namesti neoštevilčena
etiketa ali odtisne žig ali pečat z veterinarsko oznako.«.
4. člen
V 11. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Oštevilčena etiketa ni potrebna za označevanje paketov, v katerih so pakirana embalirana živila, ki že nosijo
lastno veterinarsko oznako in oznako šarže. V tem primeru
se na paket namesti neoštevilčena etiketa ali odtisne žig ali
pečat z veterinarsko oznako.«.
5. člen
V 13. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se živila, proizvedena v kmetijskem obratu dajo v
promet za javno potrošnjo na območju RS preko posrednikov, mora biti na živilu oziroma embalaži jasno napisano z
velikimi tiskanimi črkami: »IZDELANO NA KMETIJI« in trimestno registrsko številko kmetijskega obrata, pod katero je
kmetija vpisana v register VURS.
6. člen
V 16. členu se doda 8. točka, ki se glasi:
»8. mesec in leto zamrzovanja za zamrznjeno meso.«
7. člen
21. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(prehodne določbe)
Ovalne oznake iz 10. člena tega pravilnika lahko uporabljajo le obrati, ki so registrirani za izvoz živil v države
Evropske unije. Če obstoječe veterinarske oznake teh obratov vsebujejo poleg obveznih sestavin po tem pravilniku še
druge navedbe (npr. veterinarska inšpekcija, datum ipd.), je
takšne oznake dovoljeno uporabljati do porabe zalog, naročila za nove oznake pa morajo biti v skladu s tem pravilnikom.
Vsi ostali obstoječi obrati, razen kmetijskih ter obratov
iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika, uporabljajo
oznake iz 11. člena tega pravilnika. Žige, pečate, ploščice
in etikete za označevanje živil v teh obratih, je treba uskladiti
s tem pravilnikom do 30. junija 2000, že naročena embalaža z natisnjenimi dosedanjimi oznakami pa se lahko uporablja do porabe zalog. Po uveljavitvi tega pravilnika embalaže z
ovalnimi oznakami v obratih iz tega odstavka ni več dovoljeno naročati.
Po 1. juliju 2000 uporaba ovalne veterinarske oznake
na živilih, ki niso proizvedena v obratih, registriranih za izvoz
v EU, ni več dovoljena.
Po 1. juliju 2000 morajo biti vsa živila iz 2. člena
pravilnika označena v skladu s tem pravilnikom.
Uporaba oznake »SLOVENIA« ali »SI« v okrogli oznaki
je dovoljena na podlagi odločbe predstojnika VURS, in se
lahko uporablja za izvoz živil v države, ki so navedene v
odločbi, razen v države Evropske unije.«.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-176/99-2
Ljubljana, dne 12. aprila 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1640.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o varstvu pred neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi

Na podlagi 78. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) izdaja minister za obrambo, v soglasju z ministrom za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
1. člen
V pravilniku o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi (Uradni list RS, št. 14/96) se v prvem odstavku 4.
člena za besedami “poveljnik Civilne zaščite“ doda besede
“oziroma direktor Uprave RS za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) ali pooblaščeni delavec uprave,
če varstvo izvaja strokovna služba“.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedami “po tem
pravilniku“ doda besede “če gre za posamične najdbe sredstev, izvajajo delavci uprave oziroma ob večjih najdbah ga“.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se drugi stavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Vodja izmene v regijskem
centru za obveščanje ob posamičnih najdbah neeksplodiranih ubojnih sredstev izpolni delovni nalog na obrazcu CZNUS-5, ki je sestavni del tega pravilnika in ga vroči vodji
intervencije.“
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se črta tretji stavek.
5. člen
V 16. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi:

Št.
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“Neeksplodirana ubojna sredstva, eksplozivi in sredstva za iniciranje se lahko prevažajo na način, ki ga določa
zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št.
79/99).“.
6. člen
Črta se 20. člen.
7. člen
V prvem odstavku 37. člena se za drugim stavkom
doda nov stavek, ki se glasi: “Med intervencijo se mora
vsako neeksplodirano ubojno sredstvo praviloma označiti z
evidenčno številko in zanj izdelati fotodokumentacija.“
8. člen
V 40. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Obračun nagrade in stroškov za izvajanje varstva pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v miru se obračuna na
obrazcu CZ-NUS-6, ki je sestavni del tega pravilnika.“
9. člen
Na koncu besedila 41. člena se črta pika in doda
besede “ter CZ-NUS-5 in CZ-NUS-6.“
10. člen
V vseh členih pravilnika se besede “uprava za obrambo“ nadomesti z besedama “izpostava uprave“ v ustreznem
sklonu.
11. člen
Izpostave uprave začnejo opravljati naloge, ki so po
tem pravilniku dane v pristojnost uprav za obrambo z dnem,
ko je izvršena reorganizacija Uprave RS za zaščito in reševanje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-21/2000
dr. Franci Demšar l. r.
Minister
za obrambo
Soglašam!
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve
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1641.

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v
športu v nazive

Na podlagi drugega odstavka 32. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) izdaja minister, pristojen za
šolstvo in šport

PRAVILNIK
o napredovanju strokovnih delavcev v športu v
nazive

Uradni list Republike Slovenije
1. s 1. decembrom, če je bil predlog za napredovanje
vložen v prvem roku,
2. s 1. marcem, če je bil predlog vložen v drugem
roku,
3. s 1. julijem, če je bil predlog vložen v tretjem roku.
6. člen
(predlagatelj)
Napredovanje v naziv predlagajo pristojni organi izvajalca letnega programa športa, pri katerem je strokovni delavec zaposlen v soglasju s strokovnim delavcem, ali sam
strokovni delavec (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(nazivi)
V skladu s tem pravilnikom v naziv mentor, svetovalec
in svetnik napredujejo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo v športu
v skladu z drugim členom zakona o športu (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci).
2. člen
(strokovni delavec)
V posamezni naziv lahko napredujejo strokovni delavci
na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za
strokovne delavce.
V skladu s tem pravilnikom lahko napredujejo v naziv
mentor in svetovalec tudi strokovni delavci, ki izpolnjujejo
pogoje iz drugega in tretjega odstavka 65. člena zakona o
športu.
3. člen
(trajanje naziva)
Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni, lahko se jih odvzame v primerih in po postopku, ki je
predpisan s tem pravilnikom.
4. člen
(priznanje pridobljenih nazivov)
Pri napredovanju po tem pravilniku se strokovnemu
delavcu prizna naziv, pridobljen v skladu s pravilnikoma, ki
urejata napredovanje v nazive za zaposlene v šolah oziroma
vrtcih.
V višji naziv lahko strokovni delavci napredujejo v skladu s tem pravilnikom.
II. POSTOPEK PODELITVE NAZIVA
5. člen
(pridobitev naziva)
O napredovanju v nazive po tem pravilniku odloča minister, pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister).
Odločba se izda v roku 30 dni od vložitve predloga.
Strokovni delavec pridobi naziv glede na rok vložitve
predloga za napredovanje skladno s 7. členom tega pravilnika:

7. člen
(rok vložitve predloga)
Predlagatelj ugotavlja izpolnjevanje pogojev strokovnih
delavcev za napredovanje trikrat letno. Predloge za napredovanje vloži pri ministrstvu, pristojnem za šport:
1. v prvem roku v mesecu oktobru,
2. v drugem roku v mesecu januarju in
3. v tretjem roku v mesecu maju.
Če pristojni organ izvajalca letnega programa ne predlaga napredovanja v naziv za strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku, v roku iz prejšnjega odstavka, lahko strokovni delavec sam predlaga napredovanje do
konca novembra, do konca februarja oziroma junija.
Predlog za napredovanje, ki ni vložen pravočasno, se
obravnava v prvem naslednjem roku za vložitev predlogov.
8. člen
(obrazec)
Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Predlagatelj mora poleg obrazca priložiti tudi oceno o
delovni uspešnosti strokovnega delavca, seznam strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnega delavca in
seznam dodatnega strokovnega dela, točkovanega v skladu
z 19. členom tega pravilnika.
9. člen
(dopolnitev vloge)
Če strokovni delavec, ki vloži predlog za napredovanje
sam, k predlogu ne priloži ocene o delovni uspešnosti,
zahteva ministrstvo od pristojnega organa izvajalca letnega
programa športa, da jo predloži v določenem roku.
Kolikor pristojni organ izvajalca letnega programa športa ne predloži zahtevanih dokazil v tem roku, odloči ministrstvo o predlogu na podlagi mnenja strokovnega organa
nacionalne panožne športne zveze, če strokovni delavec
opravlja vzgojno-izobraževalno delo, oziroma ustanovitelja
izvajalca letnega programa športa, če strokovni delavec
opravlja strokovno-organizacijsko delo.

III. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V NAZIV
10. člen
(mentor)
V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec v
športu, ki:
1. je zaposlen najmanj 4 leta na področju športa,
2. ima opravljen strokovni izpit,

Uradni list Republike Slovenije
3. je uspešen pri svojem delu,
4. je uspešno končal programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ki so skupaj ovrednoteni z najmanj 4 točkami,
5. je opravil različna dodatna strokovna dela, ovrednotena z najmanj 4 točkami.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko napreduje v naziv mentor strokovni delavec v športu, ki ima opravljen strokovni izpit in je na področju športa zaposlen najmanj
25 let, če je uspešen pri svojem delu.
11. člen
(svetovalec)
V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec v
športu, ki:
1. je imel naziv mentor najmanj 5 let,
2. je uspešen pri svojem delu,
3. je uspešno končal programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ki so skupaj ovrednoteni z najmanj 7 točkami,
4. je opravil različna dodatna strokovna dela, ovrednotena z najmanj 18 točkami, in je od tega zbral najmanj 6 točk
za dodatna strokovna dela, navedena v b), c), d), e), f) ali g)
razdelku 19. člena tega pravilnika.
12. člen
(izjemno napredovanje v naziv svetovalec)
Ne glede na določilo prejšnjega člena lahko v naziv
svetovalec izjemoma napreduje strokovni delavec v športu, ki:
1. – je zaposlen najmanj 4 leta na področju športa,
2. – je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
3. – je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral
najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, navedena v b),
c), d), e), f) ali g) razdelku 19. člena tega pravilnika.
13. člen
(svetnik)
V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec v
športu, ki:
1. je imel naziv svetovalec najmanj 5 let,
2. ima visoko izobrazbo športne smeri,
3. je uspešen pri svojem delu,
4. je uspešno končal programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ki so skupaj ovrednoteni z najmanj 7 točkami,
5. je opravil različna dodatna strokovna dela, ovrednotena z najmanj 38 točkami in je od tega zbral najmanj 18
točk za dodatna strokovna dela, navedena v c), d), e), f) ali
g) razdelku 19. člena tega pravilnika.
14. člen
(izjemno napredovanje v naziv svetnik)
Ne glede na določilo prejšnjega člena lahko v naziv
svetnik izjemoma napreduje strokovni delavec v športu, ki:
1. ima visoko izobrazbo,
2. je zaposlen najmanj 8 let na področju športa,

Št.

35 / 21. 4. 2000 / Stran 4141

3. je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
4. je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral
najmanj 38 točk za dodatna dela, navedena v c), d), e), f) ali
g) razdelku 19. člena tega pravilnika.
15. člen
(upoštevanje strokovnega izpopolnjevanja, usposabljanja in
dodatnih del)
Posamezni uspešno končani programi strokovnega
izpopolnjevanja, usposabljanja in opravljena dodatna strokovna dela se za napredovanje v naziv lahko točkujejo in
uveljavljajo le enkrat.
Strokovni delavec, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja strokovna izpopolnjevanja, usposabljanja in dodatna strokovna dela, ki jih je opravil po
vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je
pridobil naziv.
16. člen
(doba zaposlitve na področju športa)
V dobo zaposlitve na področju športa po določbah 10.
do 15. členu tega pravilnika, šteje dvanajst mesecev zaposlitve, ne glede na trajanje delovnega časa strokovnega
delavca.
V dobo zaposlitve iz prvega odstavka tega člena se
šteje tudi doba opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v
vrtcu, osnovni šoli, poklicni, srednji tehniški in srednji strokovni šoli, gimnaziji, višji strokovni šoli in visokošolskem
zavodu.
V dobo zaposlitve na področju športa po določbah 10.
do 15. členu tega pravilnika se ne všteva čas pripravništva
ter čas odsotnosti zaposlenega z dela zaradi bolezni, izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ali
drugih vzrokov v nepretrganem trajanju, daljšem od šest
mesecev, razen zaradi odsotnosti zaradi poklicne bolezni in
poškodb pri delu, porodniškega dopusta, dopusta za nego
in varstvo otrok ter strokovnega izpopolnjevanja ali usposabljanja, na katerega je zaposlenega napotil delodajalec.
17. člen
(delovna uspešnost)
Delovna uspešnost po tem pravilniku se ocenjuje na
podlagi uspešnosti:
1. dela s športniki oziroma drugimi udeleženci vadbe,
2. sodelovanja s starši in zdravniki,
3. sodelovanja in timskega dela z drugimi strokovnimi
delavci,
4. uporabe strokovnega znanja, pridobljenega z izobraževanjem, strokovnim izpopolnjevanjem in usposabljanjem,
5. drugega dela, ki je posebnost stroke oziroma delovnega mesta.
18. člen
(strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje)
Za strokovno izpopolnjevanje po tem pravilniku se šteje
organizirano izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje po programih, ki jih izbere in ovrednoti Strokovni svet
Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
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19. člen
(vrednotenje dodatnega strokovnega dela)
Dodatno strokovno delo strokovnih delavcev, povezano s športom, se vrednoti in točkuje glede na obseg, trajanje in zahtevnost:
a) z eno točko:
1. enoletno mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla prva tri mesta na državnem prvenstvu v svoji kategoriji,
2. enoletno mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla prvo mesto na mednarodnih turnirjih v neolimpijskih športih,
3. pet hospitacij za tri ali več študentov,
4. mentorstvo petim študentom v okviru študijske prakse,
5. en mandat vodenja strokovnega organa v društvu ali
zavodu,
6. pet nastopov za starše ali sodelavce,
7. predavanja na treh seminarjih ali strokovnih posvetih,
8. priprava javne športne prireditve,
9. organizacija športnega tabora ali društvenih priprav,
10. en mandat kot član strokovnega tima na državni
ravni,
11. sojenje na državni ravni;
b) z dvema točkama:
1. enoletno mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla prvo mesto na mednarodnih turnirjih v olimpijskih športih,
2. dvoletno mentorstvo športniku ali ekipi mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v neolimpijskih
športih,
3. organizacija priprav državne reprezentance,
4. enoletno mentorstvo pripravniku,
5. članstvo v strokovnem organu nacionalne športne
zveze,
6. vodenje športnega društva ali zavoda,
7. en mandat dela v komisiji za strokovne izpite v športu,
8. priprava športnega tekmovanja na državni ravni,
9. sodelovanje pri organizaciji mednarodne športne
prireditve,
10. predavanje v tujini,
11. priprava in izvedba enega strokovnega seminarja z
aktivno udeležbo,
12. en prevod in objava strokovnega članka,
13. prva objava strokovnega članka v strokovnih revijah,
14. sojenje na mednarodnih tekmovanjih;
c) s tremi točkami:
1. mentorstvo športniku ali ekipi mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v olimpijskih športih,
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2. mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla najmanj
deseto mesto na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi ali grand prix turnirju v neolimpijskih športih,
3. vodenje državne reprezentance,
4. članstvo v Strokovnem svetu Republike Slovenije za
šport,
5. prva objava raziskovalne naloge,
6. soavtorstvo priročnika ali patentiranega športnega
pripomočka,
7. vodenje strokovnega organa nacionalne športne zveze,
8. enoletno delo v strokovnem organu mednarodne
športne zveze,
9. sojenje na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi, olimpijskih dnevih mladih ali grand prix turnirju;
d) s štirimi točkami:
1. mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla najmanj
deseto mesto na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah, univerziadi, olimpijskih dnevih mladih ali grand prix turnirju v olimpijskih športih oziroma na svetovnem prvenstvu v
neolimpijskih športih,
2. mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla najmanj
šesto mesto na evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah,
univerziadi ali grand prix turnirju v neolimpijskih športih,
3. referat na mednarodnem kongresu, posvetu ali konferenci,
4. prevod priročnika,
5. vodenje nacionalne športne zveze,
6. sojenje na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah;
e) s petimi točkami:
1. mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla najmanj
šesto mesto v olimpijskih športih na evropskem prvenstvu,
sredozemskih igrah, univerziadi, olimpijskih dnevih mladih
ali grand prix turnirju,
2. mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla najmanj
tretje mesto na evropskem prvenstu, sredozemskih igrah,
univerziadi ali grand prix turnirju oziroma do šestega mesta
na svetovnem prvenstvu v neolimpijskih športih,
3. avtorstvo priročnika ali patentiranje športnega pripomočka,
4. vodenje strokovnega sveta Republike Slovenije za
šport;
f) z osmimi točkami:
1. mentorstvo športniku ali ekipi, ki je dosegla najmanj
tretje mesto v olimpijskih športih na evropskem prvenstvu,
sredozemskih igrah, univerziadi, olimpijskih dnevih mladih
ali grand prix turnirju oziroma šesto mesto v olimpijskih
športih na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah,
2. mentorstvo športniku ali ekipi, ki je osvojila kolajno
na svetovnem prvenstvu v neolimpijskih športih;
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g) z desetimi točkami:
1. mentorstvo športniku ali ekipi, ki je osvojila kolajno
na svetovnem prvenstvu v olimpijskih športih ali na olimpijskih igrah.
IV. ODVZEM NAZIVA
20. člen
(pogoji)
Strokovnemu delavcu v športu se naziv odvzame, če se
naknadno ugotovi, da strokovni delavec, za naziv, ki si ga je
pridobil, ne izpolnjuje pogojev oziroma, da so dokazila, ki so
bila upoštevana pri napredovanju neveljavna (razveljavljena,
neresnična, ponarejena), nepravilno uporabljena ali že uporabljena.
Strokovni delavec, ki mu je bil odvzet naziv v skladu z
določbo prejšnjega odstavka, lahko ponovno napreduje, ko
ponovno izpolni pogoje po določbah tega pravilnika.
21. člen
(postopek odvzema)
Odvzem naziva predlaga za strokovnega delavca v športu pristojen organ izvajalca letnega programa športa ali strokovni delavci v športu.
Predlagatelj v predlogu za odvzem naziva navede razlog po 20. členu tega pravilnika, priloži pravnomočno odločbo pristojnega organa oziroma drug akt pristojnega organa
in svoj predlog še dodatno obrazloži.
V postopku o odvzemu naziva odloči minister v roku 30
dni od vložitve predloga.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prvo napredovanje v naziv mentor)
Strokovni delavec, ki bo do vključno 28. 2. 2001
izpolnil pogoje 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 10.
člena tega pravilnika, pridobi naziv mentor s 1. 3. 2001, če
vloži zahtevo za napredovanje v naziv najkasneje v šestih
mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
Strokovni delavec, ki ima opravljen strokovni izpit in bo
do vključno 28. 2. 2001 izpolnil pogoje iz drugega odstavka

Št.

35 / 21. 4. 2000 / Stran 4143

10. člena tega pravilnika, pridobi naziv mentor s 1. 3. 2001,
če vloži zahtevo za napredovanje v naziv najkasneje v šestih
mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
23. člen
(prvo napredovanje v naziv svetovalec)
Strokovni delavec, ki je do uveljavitve tega pravilnika
dopolnil najmanj 10 let vzgojno-izobraževalnega ali strokovno-organizacijskega dela in ima opravljen strokovni izpit,
lahko do 30. 11. 2002 napreduje v naziv svetovalec ne
glede na določilo 1. in 3. točke 11. člena tega pravilnika.
Strokovni delavec, ki je do uveljavitve tega pravilnika
dopolnil najmanj 10 let vzgojno-izobraževalnega ali strokovno-organizacijskega dela, ima opravljen strokovni izpit in si
je pridobil naziv mentor na področju vzgoje in izobraževanja,
lahko do 30. 11. 2002 napreduje v naziv svetovalec ne
glede na določilo tretje alinee 11. člena tega pravilnika.
24. člen
(prvo napredovanje v naziv svetnik)
Strokovni delavec, ki je do uveljavitve tega pravilnika
dopolnil najmanj 15 let vzgojno-izobraževalnega ali strokovno-organizacijskega dela in je opravil strokovni izpit, lahko
do 30. 11. 2002 napreduje v naziv svetnik ne glede na
določilo 1. in 4. točke 13. člena tega pravilnika.
Strokovni delavec, ki je do uveljavitve tega pravilnika
dopolnil najmanj 15 let vzgojno-izobraževalnega ali strokovno-organizacijskega dela, ima opravljen strokovni izpit
in si je pridobil naziv svetovalec na področju vzgoje in
izobraževanja, lahko do 30. 11. 2002 napreduje v naziv
svetnik ne glede na določilo četrte alinee 13. člena tega
pravilnika.
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125-6/00
Ljubljana, dne 13. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport
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1642.

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih
strokovnih delavcev v športu

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) izdaja minister, pristojen za
šolstvo in šport

PRAVILNIK
o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih
delavcev v športu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopek izbire in razporeditve pripravnikov, trajanje pripravništva in sestavine programa pripravništva ter naloge mentorja za tiste strokovne delavce v
športu, ki se usposabljajo za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in
športa invalidov (v nadaljevanju: strokovni delavec), določa
pa tudi vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita.
II. PRIPRAVNIŠTVO
2. člen
(pripravnik, delodajalec)
Pripravnik je strokovni delavec, ki izpolnjuje z zakonom
in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje pripravništva in začne v športnem društvu, nacionalni panožni športni zvezi, drugi zvezi športnih društev, Olimpijskem komiteju
Slovenije, zavodu, gospodarski družbi, pri zasebniku in drugi organizaciji, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
in ustanovi, ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti v
športu (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) prvič opravljati
delo, ustrezno strokovnemu področju, za katerega se usposablja, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela.
3. člen
(trajanje)
Pripravniška doba traja 12 mesecev.
Če je pripravnik opravičeno odsoten z dela več kot 30
dni, mu lahko delodajalec podaljša pripravniško dobo, vendar največ za čas trajanja dejanske odsotnosti.
O upravičenosti podaljšanja pripravniške dobe odloča
delodajalec.
Če delodajalec na predlog mentorja oceni, da je pripravnik pri opravljanju pripravniškega programa in delovnih
nalog posebno uspešen in je s tem dokazal, da si je pridobil
izkušnje, potrebne za opravljanje dela v svoji stroki, mu
lahko skrajša pripravniško dobo.
V primerih iz prejšnjega odstavka se pripravniška doba
lahko skrajša največ za eno četrtino.
4. člen
(objava pripravniških mest)
Ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), na podlagi letnega programa športa določi,
koliko pripravniških mest lahko sofinancira in objavi javni
razpis za sofinanciranje pripravnikov.
Z razpisom se določijo pogoji in postopek za izbiro
kandidatov.
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Ministrstvo in delodajalec skleneta pogodbo, s katero
se natančneje določijo način in pogoji sofinanciranja.
5. člen
(program pripravništva)
Pripravnik se usposablja po programu pripravništva, ki
mora, ob upoštevanju strokovnega področja, za katerega se
pripravnik usposablja, vključevati:
1. seznanjanje z načrtovanjem organizacije in izvedbe
športnih programov za področje, za katerega se kandidat
usposablja,
2. seznanjanja z različnimi metodami in oblikami procesa vadbe,
3. poglabljanje specialne didaktike na področju, za
katerega se pripravnik usposablja,
4. pripravljanje večletnega in letnega programa ter programa posameznega treninga oziroma vadbe za posamezno
vadbeno uro,
5. spremljava učinkov procesov vadbe,
6. pridobivanje izkušenj pri delu s posameznikom in
skupino, s starši in drugimi strokovnimi delavci,
7. pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov s športniki, s katerimi dela,
8. poglabljanje znanj o spremljanju razvoja posameznika in vrednotenju dosežkov,
9. reševanje problemov v zvezi s pravicami športnikov,
10. samostojno opravljanje procesa treninga oziroma
vadbe pod vodstvom mentorja,
11. usposabljanje za smotrno izbiro ustreznih vsebin in
metod dela pri izvajanju različnih programov za športnike,
12. poznavanje predpisov, ki urejajo področje športa,
človekovih in otrokovih pravic ter temeljnih svoboščin, konvencij o dopingu, konvencij o nasilju v športu in fair playu,
13. merila za delitev sredstev v športu,
14. organiziranost športa na lokalni in državni ravni,
15. poznavanje slovenskega knjižnega jezika,
16. poznavanje ustavne ureditve.
Operativni program pripravništva določi mentor v soglasju s pristojnim organom delodajalca.
6. člen
(naloge)
Program pripravništva mora biti razčlenjen tako, da vsebuje:
1. Naloge, s pomočjo katerih pripravnik pod vodstvom
mentorja spoznava, kako na ravni načrtovanja in izvedbe
poteka vzgojno-izobraževalnega dela na področju športa, ki
se razporedijo predvsem v prvi četrtini pripravništva.
2. Naloge, ki jih pod vodstvom mentorja opravi pripravnik samostojno. To so predvsem:
– priprava in izvedba najmanj trideset praktičnih nastopov v skupini ali drugačni obliki dela, kjer opravlja vzgojnoizobraževalno delo mentor oziroma drugi trener – športni
pedagog;
– vključevanje pripravnika v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo pod vodstvom mentorja, nadomeščanja in sodelovanje na tekmovanjih ter obsega najmanj dve ter največ pet ur tedensko. Za uro neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela se šteje 45 minut.
Naloge iz 2. točke opravlja pripravnik deloma že v prvi
četrtini, stopnjujejo pa se v nadaljevanju pripravništva.
7. člen
(zagotovitev pogojev)
Delodajalec zagotovi pogoje za nemoteno in kakovostno opravljanje programa pripravništva v skladu s tem pravilnikom in pogodbo o sofinanciranju.
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8. člen
(usposabljanje v drugih institucijah)
Pripravniku oziroma strokovnemu delavcu iz drugega in
tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika se zagotavlja
izobraževanje in usposabljanje zunaj sedeža delodajalca na
naslednjih področjih:
1. strokovne konzultacije s specialno-didaktičnega, psihološkega in pedagoškega področja ter drugega strokovnega področja, za katerega se usposablja, v obsegu 20 ur,
2. slovenski knjižni jezik v obsegu 40 ur in,
3. ustavna ureditev Republike Slovenije,
4. predpisi, ki urejajo področje športa v obsegu 20 ur.
Usposabljanje pripravnikov se izvaja v obliki enodnevnih in večdnevnih seminarjev, ki se jih pripravnik udeleži po
lastni presoji.
Mentor prilagodi program pripravništva tako, da upošteva pripravnikovo individualnost in dinamiko usposabljanja. V programu pripravništva se predvidi tudi individualni
študij.
9. člen
(praktični nastop)
Pripravnik, oziroma strokovni delavec iz 16. člena tega
pravilnika, dobi temo za praktični nastop pri mentorju najmanj tri dni pred nastopom.
Praktični nastop iz prve alinee druge točke 6. člena
tega pravilnika traja 45 minut in ga opravlja pripravnik s
skupino, ki jo vodi. Prisostvuje mu mentor.
Po opravljenem praktičnem nastopu mentor kandidatu
na njegovo zahtevo omogoči, da še dodatno obrazloži metodični in didaktični koncept nastopa.
Praktične nastope oceni mentor na obrazcu, ki ga določi minister.
Praktične nastope se oceni s skupno oceno: “opravil“
ali “ni opravil“.
Pripravnik, ki ne opravi uspešno praktičnih nastopov,
jih lahko opravlja ponovno.
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6. izdela poročilo o poteku pripravnikovega usposabljanja in o njegovi usposobljenosti za samostojno opravljanje
dela in
7. opravlja druge naloge, povezane s programom pripravništva.
12. člen
(poročilo)
Mentorjevo poročilo vsebuje:
1. poročilo o poteku pripravnikovega usposabljanja in
uresničitvi programa pripravništva, ki vključuje pisno oceno
o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje
dela in
2. oceno pripravnikovega praktičnega nastopa.
13. člen
(dokumentacija)
O poteku pripravnikovega usposabljanja delodajalec
hrani naslednjo dokumentacijo:
1. program pripravništva,
2. pripravnikov dnevnik in
3. mentorjevo poročilo.
14. člen
(spremljanje izvajanja pripravništva)
Delodajalec je dolžan zagotoviti stalno spremljanje dela
pripravnika v času opravljanja pripravništva.
15. člen
(zamenjava mentorja)
Delodajalec lahko določi pripravniku drugega mentorja, če pripravnik ali mentor tako želita ali, če mentor ne
opravlja svojih nalog skladno s tem pravilnikom.
Če pripravnik ugotovi, da pripravništvo ne poteka skladno s tem pravilnikom, seznani s tem delodajalca, lahko pa
tudi inšpektorja, pristojnega za šport.
Če pripravnik meni, da delodajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti, o tem obvesti ministrstvo, ki ukrepa v skladu
s svojimi pristojnostmi.

III. MENTORSTVO

IV. STROKOVNI IZPIT

10. člen
(imenovanje mentorja)
Mentorja pripravniku izmed strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, določi delodajalec.
Za mentorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima najmanj naziv mentorja,
2. je v rednem delovnem razmerju,
3. ima visokošolsko izobrazbo športne smeri,
4. ima najmanj pet let delovne dobe.

16. člen
(strokovni izpit)
Strokovni izpit opravlja pripravnik po uspešno končanem pripravništvu.
Strokovni izpit opravlja tudi strokovni delavec, ki pripravništva nima opravljenega po tem pravilniku, je pa pri
delodajalcu opravljal strokovno delo najmanj toliko časa,
kolikor traja pripravništvo skladno s tem pravilnikom, in izpolnjuje z zakonom določene pogoje o izobrazbi.
Strokovni izpit po tem pravilniku opravljajo:
1. trenerji,
2. športni pedagogi.
Strokovni delavec iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko opravlja ustni del strokovnega izpita, ko ima
uspešno opravljenih najmanj pet praktičnih nastopov. Praktični nastop opravi v prisotnosti mentorja.

11. člen
(naloge mentorja)
Mentor opravlja naslednje naloge:
1. pripravi program pripravništva,
2. svetuje pripravniku, kako naj pristopi k nalogam, ki
jih mora izvesti v skladu s programom,
3. svetuje pripravniku strokovno literaturo in druge vire
za individualni študij,
4. spremlja pripravnikove priprave in njegov dnevnik
glede na potek izvedbe posameznih delov programa pripravništva ter ga ob zaključku pripravništva oceni,
5. sodeluje z drugimi strokovnimi delavci,

17. člen
(roki)
Strokovni izpiti se opravljajo v času od 15. septembra
do 15. junija.
Od dneva vložitve prijave za strokovni izpit do dneva,
ko strokovni delavec opravlja strokovni izpit, ne sme preteči
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več kot 90 dni. V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje čas,
v katerem se strokovni izpiti v skladu s tem členom ne
opravljajo.
18. člen
(obseg strokovnega izpita)
Strokovni izpit je sestavljen iz praktičnega dela (pet
pozitivno ocenjenih praktičnih nastopov) in ustnega dela.
19. člen
(priznanje)
Strokovnemu delavcu, ki je strokovni izpit opravljal po
drugih predpisih, se na njegov predlog prizna posamezen
del strokovnega izpita, ki vsebinsko ustreza programu strokovnega izpita po tem pravilniku.
Komisija, pristojna za strokovne izpite (v nadaljnjem
besedilu: izpitna komisija), na podlagi dokazil odloči, kateri
del strokovnega izpita se strokovnemu delavcu prizna, in z
odločbo določi, kateri del strokovnega izpita mora opravljati.
Izpitna komisija o predlogu strokovnega delavca odloči
najkasneje v tridesetih dneh od prejema predloga.
Zoper odločbo se strokovni delavec lahko pritoži v
roku osmih dni po vročitvi odločbe. O pritožbi odloči minister.
20. člen
(izpitna komisija)
Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
Izpitno komisijo imenuje minister.
Izpitno komisijo sestavljajo: predsednik, namestnik
predsednika in ustrezno število izpraševalcev, ki so člani
izpitne komisije.
Minister imenuje za opravljanje organizacijskega in administrativnega dela za izpitno komisijo tajnika izpitne komisije.
Izpitno komisijo za posamezen strokovni izpit sestavi
tajnik.
Predsednik in člani izpitne komisije morajo imeti najmanj enako stopnjo strokovne izobrazbe kot kandidat.
21. člen
(prijava)
Strokovni delavec, ki želi opravljati strokovni izpit, se
prijavi k izpitu na posebnem obrazcu, ki ga določi minister.
Prijavo vloži neposredno na sedežu komisije ali priporočeno po pošti.
Pripravnik priloži prijavi overjeno kopijo diplome o končanem izobraževanju, pisno poročilo mentorja o poteku pripravnikovega usposabljanja in o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela.
Strokovni delavec iz drugega odstavka 16. člena prijavi
priloži overjeno kopijo diplome o končanem izobraževanju in
potrdilo o uspešno opravljenih praktičnih nastopih.
22. člen
(naloge tajnika)
Tajnik izpitne komisije ugotovi, ali pripravnik oziroma
strokovni delavec izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita.
Pripravnika oziroma strokovnega delavca, ki izpolnjuje
pogoje iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika, tajnik
izpitne komisije obvesti o datumu in kraju opravljanja strokovnega izpita.
Kandidata za strokovni izpit, ki ne izpolnjuje pogojev,
obvesti, zakaj strokovnega izpita ne more opravljati.
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23. člen
(opravljanje strokovnega izpita)
Ustni del strokovnega izpita je sestavljen iz treh delov,
ki jih kandidat opravlja ustno po naslednjem vrstnem redu:
1. ustavna ureditev Republike Slovenije,
2. predpisi, ki urejajo področje športa in
3. slovenski knjižni jezik.
Posamezen del izpita lahko traja največ 20 minut.
Vsebino strokovnega izpita določi minister.
Ministrstvo objavi vsebino strokovnega izpita v posebni
publikaciji.
24. člen
(vprašanja)
Vprašanja na strokovnem izpitu morajo biti oblikovana
tako, da zajamejo bistvo posameznih delov iz prejšnjega
člena tega pravilnika in strokovnemu delavcu omogočijo
prikaz preglednega znanja.
25. člen
(ocenjevanje)
Uspeh strokovnega delavca pri ustnem delu strokovnega izpita oceni komisija.
Ocena posameznega ustnega dela strokovnega izpita
in celotnega strokovnega izpita je: “opravil“ ali “ni opravil“.
Strokovni delavec opravi strokovni izpit, če opravi oba
dela (praktični nastop in ustni del) strokovnega izpita.
Izid izpita razglasi predsednik oziroma namestnik predsednika komisije takoj po končanem strokovnem izpitu.
Predsednik oziroma namestnik predsednika izpitne komisije strokovnemu delavcu, ki uspešno opravi strokovni
izpit, izroči potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
26. člen
(ponovno opravljanje)
Strokovni delavec, ki ne opravi nobenega ustnega dela
strokovnega izpita, lahko ponavlja celotni strokovni izpit,
vendar najprej po poteku štirih mesecev od dneva, ko je
opravljal strokovni izpit.
Strokovni delavec, ki ne opravi enega oziroma dveh
delov ustnega dela strokovnega izpita, lahko ponovno opravlja ta del strokovnega izpita po poteku dveh mesecev od
dneva, ko je ta del izpita opravljal prvič.
Če pri ponavljanju tega dela strokovnega izpita strokovni delavec izpita ne opravi, mora ponovno opravljati celotni
ustni strokovni izpit.
Če se strokovni delavec iz drugega odstavka tega člena ne prijavi k ponovnemu opravljanju ustnega dela strokovnega izpita v roku treh mesecev od dneva, ko ga ni opravil,
opravlja celotni ustni strokovni izpit.
27. člen
(pritožba)
Strokovni delavec, ki strokovnega izpita ne opravi, se
lahko v treh dneh po razglasitvi rezultatov strokovnega izpita
pritoži. Obrazloženo pritožbo vloži ali priporočeno pošlje na
ministrstvo.
Minister najkasneje v 30 dneh odloči o pritožbi. Če
minister ugotovi, da so bila pri izpitu kršena pravila izpitnega
reda, razveljavi izpit in določi, da ga kandidat ponovno opravlja v 30 dneh po odločitvi. Na zahtevo kandidata lahko
opravlja izpit tudi pred drugo izpitno komisijo.
Odločitev ministra je dokončna.
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28. člen
(zapisnik)
O poteku strokovnega izpita se vodi zapisnik.
V zapisnik se vpišejo ocena praktičnega nastopa in
vprašanja pri vsakem delu ustnega strokovnega izpita in
oceno, ki jo doseže strokovni delavec pri posameznem ustnem delu strokovnega izpita ter končno oceno.
Zapisnik vodi predsednik izpitne komisije na obrazcu,
ki ga določi minister.
29. člen
(evidenca)
O strokovnih izpitih se vodi evidenca, ki vsebuje:
1. ime in priimek strokovnega delavca ter datum in kraj
rojstva,
2. številko in datum ter izdajatelja listine o doseženi
stopnji izobrazbe,
3. datum in številko potrdila o izpitu ter naziv in sestavo
izpitne komisije in
4. zapisnik o strokovnem izpitu.
Evidenco se vodi na obrazcu, ki ga določi minister.
30. člen
(dvojnik potrdila)
Strokovni delavec, ki izgubi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, mora za izdajo dvojnika vložiti prošnjo, ki ji
priloži potrdilo o preklicu izvirnega potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu v Uradnem listu Republike Slovenije in
plačati predpisano upravno takso.
31. člen
(stroški)
Stroške prvega opravljanja strokovnega izpita krije ministrstvo.
Višino stroškov, ki jih pri ponovnem opravljanju ustnega strokovnega izpita krije strokovni delavec, določi minister.
32. člen
(plačilo komisije)
Predsedniku in članom izpitne komisije pripada plačilo
za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
Višino zneskov za plačilo dela predsednika in članov
izpitne komisije ter za povračilo stroškov določi minister.
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35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-4/00
Ljubljana, dne 13. aprila 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

1643.

Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta
Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, za
izvajanje strokovnih nalog v zvezi s
preizkušanjem sort in hranjenjem vzorcev
reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 45. člena
zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73,
45/73 in 29/86), drugega odstavka 20., tretjega odstavka
34. in četrtega odstavka 34.a člena zakona o potrjevanju
novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort
kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in
82/90) in v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in
45/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODLOČBO
o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije,
Hacquetova 17, Ljubljana, za izvajanje
strokovnih nalog v zvezi s preizkušanjem sort in
hranjenjem vzorcev reprodukcijskega materiala
kmetijskih rastlin
1
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana
– opravlja preizkušanje sort kmetijskih rastlin na polju
in v laboratoriju v predizbiri, v postopku vpisa sort v sortno
listo, pri rajonizaciji pridelovanja in uvajanju sort v pridelavo;
– opravlja preizkušanje istovetnosti, homogenosti in stabilnosti sort rastlin;
– hrani vzorce reprodukcijskega materiala sort kmetijskih rastlin, ki so v postopku vpisa oziroma so vpisane v
sortno listo, in sort rastlin zavarovanih v Republiki Sloveniji.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(priznanje izpita)
Strokovnemu delavcu, ki je do uveljavitve tega pravilnika opravil strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, ali ima naziv visokošolskega učitelja, se strokovni izpit
prizna.
34. člen
(roki)
Strokovni delavec, ki je zaposlen in ni pripravnik ter
nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in
izobraževanja, je dolžan opraviti izpit v skladu s tem pravilnikom v roku dveh let.
Strokovni delavec, ki je zaposlen in izpolnjujejo pogoje
iz tretjega odstavka 65. člena zakona o športu, je dolžan
opraviti izpit v skladu s tem pravilnikom v roku dveh let.

2
Kmetijski inštitut Slovenije mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najmanj enkrat letno pošiljati
poročilo o izvrševanju del in nalog iz 1. točke te odločbe.
3
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-164/00
Ljubljana, dne 31. marca 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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1644.

Količnik za preračun katastrskega dohodka

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno-varstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 57/94, 60/99) objavlja minister za delo,
družino in socialne zadeve

KOLIČNIK
za preračun katastrskega dohodka
Količnik za preračun katastrskega dohodka posameznika in njegovih družinskih članov znaša 2,2.
Št. 940-00-008/2000-02
Ljubljana, dne 14. aprila 2000.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Anton Rop l. r.

BANKA SLOVENIJE
1645.

Sklep o izdaji blagajniških zapisov Banke
Slovenije v tujem denarju

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja
guverner Banke Slovenije dne 19. 4. 2000 prečiščeno
besedilo sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju (Uradni list RS, št. 1/92, 34/92, 24/93,
28/94, 37/35, 19/96, 54/97, 57/98, 7/99 in 35/00).

SKLEP
o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v
tujem denarju
(prečiščeno besedilo)
1
Banka Slovenije izdaja od 10. januarja 1992 blagajniške zapise v tujem denarju z rokom dospelosti 60 dni, 90
dni in 120 dni.
Od 20. 5. 1994 izdaja Banka Slovenije blagajniške
zapise v tujem denarju tudi z rokom dospelosti 180 dni, 270
dni in 360 dni.
Blagajniški zapis, vpisan po tem sklepu, je prenosljiv
vrednostni papir, ki se lahko kupuje in prodaja med bankami.
2
Blagajniški zapisi, vpisani po tem sklepu, so nominirani
v EUR in USD in se vpisujejo z nakazilom ustreznega zneska
EUR oziroma USD na devizne račune Banke Slovenije v
tujini.
Blagajniški zapisi se vpisujejo v zneskih, zaokroženih
na petindvajset tisoč EUR oziroma štirideset tisoč USD.
3
Blagajniške zapise iz tega sklepa lahko vpisujejo banke
v svojem imenu in za svoj račun.
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4
Blagajniški zapisi Banke Slovenije se vpisujejo z diskontom. Banka Slovenije določi obrestne mere za blagajniške zapise s sklepom guvernerja, ki se posreduje vsem
bankam.
Obrestne mere za vpis blagajniških zapisov se prilagajajo pogojem na tujih denarnih trgih.
Obrestne mere za vpisane blagajniške zapise se ne
spreminjajo.
Banka Slovenije obračuna obresti od dneva odobritve
sredstev na deviznem računu v tujini.
5
Banke, ki vpisujejo in prodajajo blagajniške zapise v
svojem imenu in za svoj račun o vsakem prenosu lastništva
takoj oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh obvestijo
Banko Slovenije.
Vsak prenos lastništva na drugo banko označi prenosnik na podlagi zaključnice ali drugega dokumenta o sklenjeni kupoprodaji na hrbtni strani potrdila o vplačilu blagajniškega zapisa Banke Slovenije v tujem denarju. Prenosnik
potrdi prenos lastništva s podpisom in žigom. Kupec, ki
postane zakoniti lastnik preveri zakonitost prenosa lastništva.
Banka Slovenije izplača obveznost iz blagajniškega zapisa Banke Slovenije v tujem denarju zadnjemu imetniku, ki
predloži Banki Slovenije zahtevo za izplačilo skupaj s potrdilom, iz katerega je razviden način pridobitve blagajniškega
zapisa.
6
Zadnji imetnik blagajniških zapisov mora predložiti zahtevo za izplačilo najpozneje pet delovnih dni pred dospelostjo. V zahtevi navede številko deviznega računa banke, na
katerega Banka Slovenije na dan dospelosti nakaže devize.
Če namerava zadnji imetnik blagajniških zapisov ob
dospelosti ponovno vpisati blagajniške zapise mora o tem
obvestiti Banko Slovenije najpozneje pet delovnih dni pred
dospelostjo. Obrestna mera za ponovni vpis se določi skladno s 4. točko tega sklepa.
7
Banke, ki vpisujejo blagajniške zapise po tem sklepu,
pošljejo Banki Slovenije dokazilo o vplačilu ustreznega zneska deviz na devizni račun Banke Slovenije v tujini.
Blagajniški zapis je kupljen z dnem, ko je odobren
devizni račun Banke Slovenije v tujini.
8
Banke, ki nameravajo vpisati blagajniške zapise po tem
sklepu, pošljejo Banki Slovenije ponudbo za vpis.
Banka Slovenije obvesti banko o sklenitvi posla na dan
vpisa blagajniškega zapisa.
Podrobnejši postopek za vpis in izplačilo blagajniških
zapisov lahko Banka Slovenije določi s posebnimi napotili.
9
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
25. 4. 2000.
Št. 22-0083/00
Ljubljana, dne 19. aprila 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
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Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških
zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja
guverner Banke Slovenije dne 19. 4. 2000

SKLEP
o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov
Banke Slovenije v tujem denarju
V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v
tujem denarju (Uradni list RS, št. 1/92, 34/92, 24/93,
28/94, 37/95, 19/96, 54/97, 57/98 in 7/99) se spremeni:

Uradni list Republike Slovenije
10
Spremeni se drugi odstavek 10. točke tako, da se
glasi: “Banka Slovenije obvesti banko o sklenitvi posla na
dan vpisa blagajniškega zapisa“.
V tretjem odstavku 10. točke, se beseda “navodili“
nadomesti z besedo “napotili“.
Dosedanja 10. točka postane 8. točka.
11
Črtajo se 11., 12., 12.a in 13. točka.
12
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
25. 4. 2000.
Št. 22-0084/00
Ljubljana, dne 19. aprila 2000.

1
V tretjem odstavku 1. točke se besedilo “domačimi
pravnimi osebami“ nadomesti z “bankami“.
2
Spremeni se 2. točka tako, da se glasi: “Blagajniški
zapisi, vpisani po tem sklepu, so nominirani v EUR in USD in
se vpisujejo z nakazilom ustreznega zneska EUR oziroma
USD na devizne račune Banke Slovenije v tujini“.
Blagajniški zapisi se vpisujejo v zneskih, zaokroženih
na petindvajset tisoč EUR oziroma štirideset tisoč USD.
3
Črta se drugi odstavek 3. točke.
4
Spremeni se prvi odstavek 4. točke tako, da se glasi:
“Blagajniški zapisi Banke Slovenije se vpisujejo z diskontom. Banka Slovenije določi obrestne mere za blagajniške
zapise s sklepom guvernerja, ki se posreduje vsem bankam“.
Spremeni se drugi odstavek 4. točke tako, da se glasi:
“Obrestne mere za vpis blagajniških zapisov se prilagajajo
pogojem na tujih denarnih trgih“.
5
Črta se 5. točka.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

USTAVNO SODIŠČE
1647.

Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti sklepa o razpisu referenduma za
ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Krajevne skupnosti Bukovica–Šinkov Turn v Občini Vodice ter Antona Kosca iz Šinkovega Turna, Božidarja Borčnika iz Sela in Maksimiljana Alfireva iz Utika, na seji dne 18. novembra 1999

s k l e n i l o:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o
razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št. 65/97 in 67/97 popr.) se
ustavi.

Obrazložitev

6
V drugem odstavku 6. točke se besedilo “pravno osebo“ nadomesti z “banko“.
V tretjem odstavku 6. točke se besedilo “blagajniški
zapis“ nadomesti z “obveznost iz blagajniškega zapisa“.
Dosedanja 6. točka postane 5. točka.
7
V prvem odstavku 7. točke se besedilo “blagajniške
zapise“ nadomesti z “devize“.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
8
Črta se 8. točka.
9
Spremeni se prvi odstavek 9. točke tako, da se glasi:
“Banke, ki vpisujejo blagajniške zapise po tem sklepu, pošljejo Banki Slovenije dokazilo o vplačilu ustreznega zneska
deviz na devizni račun Banke Slovenije v tujini“.
Dosedanja 9. točka postane 7. točka.

A)
1. Pobudnica navaja, da je izpodbijani sklep o razpisu
referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (v nadaljevanju: sklep o razpisu referenduma) v nasprotju
z 18. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96
– odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98 – v
nadaljevanju: ZLS) in z zakonom o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96
in 43/96 – odl. US – v nadaljevanju: ZRLI). Meni, da bi
moral biti v skladu z 18. členom ZLS razpisan referendum
na vsakem območju, kjer je predvidena ustanovitev vaške
skupnosti, ter da predvidena ustanovitev vaških skupnosti
Bukovica–Utik in Selo–Šinkov Turn ni utemeljena s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi ali kulturnimi
razlogi. Poudarja, da so bili izvedeni zbori občanov že v
oktobru leta 1995, vendar do ustanovitve novih krajevnih
skupnosti ni prišlo. Po mnenju pobudnice bi Občinski svet
občine Vodice moral sprejeti le statutarni sklep o ustanovitvi
krajevnih skupnosti. Pobudnica tudi zatrjuje, da je referen-
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dumsko vprašanje, vsebovano v izpodbijanem sklepu, v
neskladju s statutom Občine Vodice (Uradni list RS, št.
49/95), ki določa členitev občine na krajevne skupnosti s
statusom pravne osebe. Referendumsko vprašanje naj bi
bilo v neskladju s 14. členom ZRLI, ki določa, da mora biti v
zahtevi za razpis referenduma jasno izraženo vprašanje, ki
naj bo predmet referenduma, in da mora biti zahteva obrazložena. Meni, da se mora navedena določba ZRLI smiselno
uporabljati tudi za občinski referendum ter da občinski svet
ni obrazložil utemeljenosti ustanovitve v referendumskem
vprašanju predlaganih vaških skupnosti. V primeru, da ustavno sodišče ne bi priznalo pravnega interesa pobudnici, je v
pobudi predlagano, naj prizna pravni interes na pobudi podpisanim občanom.
2. Občinski svet občine Vodice v odgovoru z dne
29. 12. 1997 navaja, da so bile na podlagi sklepa ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega
sklepa vse aktivnosti v zvezi z izvedbo referenduma, razpisanega za nedeljo 23. 11. 1997, začasno ustavljene. Odgovoru so priložene številne priloge (zapisniki zborov občanov,
zapisniki sej občinskega sveta in druge), iz katerih naj bi bila
razvidna “kronologija dogajanj“ glede notranje členitve območja Občine Vodice. Iz odgovora in priloženega gradiva je
razvidno, da osnutek statutarnega sklepa o določitvi območja krajevnih skupnosti v Občini Vodice, ki ga je predložila skupina šestih svetnikov Občinskega sveta občine Vodice in v katerem so predlagali, naj se občina razdeli na
krajevni skupnosti Bukovica–Šinkov Turn in Vodice, v občinskem svetu ni dobil potrebne dvetretjinske večine. Sprejet tudi ni bil osnutek sprememb in dopolnitev statuta, ki ga
je predlagal župan (možnost ustanovitve krajevnih ali vaških
skupnosti). Kot izhod iz opisane situacije je bil na seji občinskega sveta dne 13. 10. 1997 na predlog treh občinskih
svetnikov sprejet izpodbijani sklep, da se izvede referendum o delitvi območja Občine Vodice na ožje dele. Občinski svet občine Vodice meni, da v času razpisa referenduma
še ni veljala novela ZLS iz leta 1997 in da na podlagi takrat
veljavnih določb ZLS ni bilo jasno določeno, na kakšen
način se ugotavlja interes prebivalcev o notranji členitvi občine. Poudarja, da je bil po takrat veljavnih določbah ZLS
občinski svet pristojen, da sam spremeni statut in ukine
obstoječi krajevni skupnosti brez razpisa referenduma. Zato
izpodbijani sklep o razpisu ne posega niti v pravice pobudnice niti v pravice krajanov. V odgovoru so tudi navedeni
razlogi, ki naj bi opravičevali delitev območja občine po
katastrskih občinah. Meni, da so navedbe v pobudi o nejasnosti referendumskega vprašanja zmotne in da pobudnica
s predlogom konkurenčnega referenduma povzroča politično škodo.
B)
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-289/97 z dne
18. 11. 1997 pobudo sprejelo in zadržalo izvrševanje izpodbijanega sklepa. Občina Vodice je sprejela spremembe
in dopolnitve statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št.
31/98), na podlagi katerih je pobudnica kot prejšnja krajevna skupnost prenehala obstajati. Ustavno sodišče bi moralo
zato ugotoviti, da zaradi prenehanja obstoja pobudnice ni
pogojev za nadaljnje odločanje o ustavnosti in zakonitosti
izpodbijanega sklepa. Ker pa bi imel pravni interes glede
notranje členitve območja občine na ožje dele vsak prebivalec na spornem območju, je ustavno sodišče štelo kot pobudnike občane, podpisane na pobudi, tako kot so ti to tudi
izrecno predlagali. Zato je bilo treba ugotoviti, ali so izpolnjene druge procesne predpostavke za odločanje.
4. Novela ZLS iz leta 1997 (Uradni list RS, št.
70/97), ki je začela veljati dne 15. 11. 1997, torej po
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sprejemu izpodbijanega sklepa, je s spremembami 18. in
19. člena ZLS in novimi določbami 19.a, 19.b, 19.c in
19.č člena natančneje uredila organizacijo, pravni položaj in delovanje ožjih delov občine. Na podlagi prvega in
četrtega odstavka 18. člena ZLS je občinski svet pri notranji členitvi območja občine dolžan upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja ter na zborih občanov ali na
referendumu ugotovljeni interes prebivalcev posameznih
območij. V okviru navedenih zakonsko določenih značilnosti in ugotovljenih interesov prebivalcev na zborih krajanov ali na referendumih občinski sveti samostojno odločijo o ustanovitvi ožjih delov na območju občine. Občinski
sveti morajo najti kompromis med nasprotujočimi si interesi prebivalcev, različne značilnosti pa lahko utemeljujejo tudi različno notranjo členitev občine. Ni mogoče, da
bi bile lahko v celoti upoštevane značilnosti posameznih
delov občine in ugotovljeni interesi prebivalcev vseh posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni
ožji deli. Zato je referendum o ugotavljanju interesov prebivalcev na posameznem območju občine o njeni notranji
členitvi lahko le posvetovalni referendum. Na podlagi izpodbijanega sklepa o razpisu referenduma pa naj bi se
opravil “obvezujoč referendum za ugotovitev volje občanov glede delitve občine na ožje dele“ (1. člen) v smislu
predhodnega zakonodajnega referenduma po ZRLI. Takšen predhodni zakonodajni referendum, na katerem bi se
prebivalci celotnega območja občine izjavljali o notranji
členitvi območja občine na njene ožje dele, ob tem pa bi
bili upoštevani interesi prebivalcev posameznih območij
občine, pojmovno ni mogoč in bi bil v nasprotju s sedaj
veljavnimi določbami 18. člena ZLS.
5. Občinski svet občine Vodice je statut Občine Vodice uskladil z novelo ZLS iz leta 1997 s spremembami in
dopolnitvami statuta Občine Vodice (v nadaljevanju: novela
statuta). Z novelo statuta v Občini Vodice niso bili ustanovljeni ožji deli – krajevne, vaške ali četrtne skupnosti – v
smislu 18. člena ZLS, kar pomeni, da je njeno območje
celovito. Z odlokom o vaških skupnostih in z njegovimi spremembami in dopolnitvami (Uradno glasilo Občine Vodice,
št. 10/98 in 2/99 – v nadaljevanju: odlok) so bili na območju Občine Vodice ustanovljeni vaški odbori v smislu 30.
člena ZLS kot posvetovalna telesa občinskega sveta.
6. Namen izpodbijanega sklepa občinskega sveta je
bil ureditev notranje členitve območja občine na ožje dele
(vaške skupnosti). Po sprejemu izpodbijanega sklepa je občinski svet sprejel druge akte glede notranje členitve območja občine. S sprejemom sprememb in dopolnitev statuta in z ustanovitvijo vaških odborov kot posvetovalnih organov
so nastale v Občini Vodice drugačne razmere, kot so bile v
času sprejema izpodbijanega sklepa. Zato ustavno sodišče
ugotavlja, da je izpodbijani sklep zaradi opisanih zakonskih
sprememb na področju lokalne samouprave (novela ZLS iz
leta 1997) izgubil svoj namen ter da so navedene spremembe predpisov Občine Vodice v zvezi z notranjo členitvijo
njenega območja (novela statuta in odlok o ustanovitvi vaških
odborov), ki jih je Občinski svet občine Vodice sprejel po
sprejemu izpodbijanega sklepa, povzročile, da izpodbijanega sklepa ni mogoče več uporabiti kot veljavnega pravnega
akta in je dejansko prenehal veljati. Občinski svet občine
Vodice in njeni občani imajo na podlagi 18. člena ZLS
možnost, da kadarkoli začnejo nov postopek za ustanovitev
ožjih delov. Pobudo za ustanovitev lahko da tudi zbor krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev dela občine,
kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. občinski svet
mora tako pobudo obvezno obravnavati (tretji odstavek 18.
člena ZLS).
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7. Predpis, ki je prenehal veljati med postopkom, je
lahko predmet ustavnosodne presoje le, če so izpolnjeni
pogoji iz 47. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Ustavno sodišče
lahko ugotovi, da predpis, ki je prenehal veljati med postopkom, ni bil v skladu z ustavo in zakonom le, če niso bile
odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti.
Izpodbijani sklep, katerega izvršitev je ustavno sodišče zadržalo, ni imel nobenih posledic, ki bi jih bilo treba razveljaviti ali odpraviti. Občinska volilna komisija Občine Vodice je
z začasnim sklepom z dne 21. 11. 1997 ustavila izvedbo
razpisanega referenduma. Zato je ustavno sodišče že začeti
postopek ocene ustavnosti in zakonitosti ustavilo.
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3. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih
odpadkov (Uradni list RS, št. 31/96) je v neskladju z ustavo.
4. Del določbe 10. člena odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št.
31/96), ki se glasi: “taksa pa se uporablja od 1. 6. 1996“,
se odpravi.
5. Točka 4 izreka se izvrši na način, določen v 14.
točki obrazložitve.
6. Ugotovljeno neskladje iz 2. in 3. točke izreka je
Občina Kungota dolžna odpraviti v roku treh mesecev od
objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 47.
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. Sklep je sprejelo soglasno. Sodnik Testen je dal pritrdilno ločeno mnenje.
Št. U I 289/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.

1648.

Odločba o zavrženju pobude za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo
vodovodnega omrežja na območju Občine
Kungota, odloka o pooblastitvi Komunalne
inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje
inšpekcijskega nadzora, sklepa o spremembi
višine najemnin za poslovne prostore, sklepa o
višini najemnine za uporabo nezazidanih
stavbnih zemljišč v Občini Kungota in sklepa o
ukinitvi zemljišča v splošni rabi o ugotovitvi, da
sta odlok o davku od premoženja v Občini
Kungota in odlok o taksi za obremenjevanje
okolja komunalnih odpadkov v neskladju z
ustavo ter da se del določbe 10. člena odloka o
taksi za obremenjevanje okolja komunalnih
odpadkov odpravi

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Vere Premrl iz Zgornje Kungote, na seji dne 23. marca 2000

o d l o č i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota (Uradni
list RS, št. 31/96 in 77/96), odloka o pooblastitvi Komunalne inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora (Uradni list RS, št. 31/96), sklepa o spremembi višine najemnin za poslovne prostore (Uradni list RS,
št. 31/96), sklepa o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota (Uradni list RS, št.
31/96) in sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Uradni
list RS, št. 31/96) se zavrže.
2. Odlok o davku od premoženja v Občini Kungota
(Uradni list RS, št. 31/96) je v neskladju z ustavo.

A)
1. Pobudnica izpodbija zgoraj navedene predpise,
ker naj bi bili nepravilno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in ne v Medobčinskem uradnem vestniku (v
nadaljevanju: MUV) kot to zahteva določba 107. člena
statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95). Zato naj bi bili v
neskladju z drugim odstavkom 154. člena ustave. Odlok o
taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov (v
nadaljevanju: odlok o taksi) naj bi bil objavljen 14. 6. 1996,
v 10. členu pa predvideva obračun takse za nazaj od 1. 6.
1996, zato je v neskladju tudi s 155. členom ustave.
Sklep o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega
omrežja na območju Občine Kungota (v nadaljevanju: odlok o enotni višini prispevka), odlok o pooblastitvi Komunalne inšpekcije mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora (v nadaljevanju: odlok o pooblastitvi),
sklep o spremembi višine najemnin za poslovne prostore
(v nadaljevanju: sklep o najemnini za poslovne prostore) in
sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih
zemljišč v Občini Kungota (v nadaljevanju: sklep o najemnini za zemljišča) naj bi začeli veljati z dnem sprejetja na
občinskem svetu, torej pred njihovo objavo, zato so v
neskladju tudi s prvim odstavkom 154. člena ustave. Pobudnica vse predpise izpodbija, ker naj bi z njimi ne bila
pravočasno seznanjena. Odlok o taksi in odlok o davku od
premoženja v Občini Kungota (v nadaljevanju: odlok o davku) predpisujeta obveznosti, za katere je pobudnica zavezanka za plačilo, za ostale izpodbijane predpise pa tega ne
zatrjuje, temveč za posamezne le navaja, da bo morebiti
zavezanka kdaj v prihodnosti.
2. Občina Kungota v odgovoru navaja, da so bili predpisi pravilno objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije,
ki ga poznajo vsi občani, MUV pa poznajo in pregledajo le
delavci občinske uprave. Statut Občine Kungota v 107.
členu določa, da se odloki in drugi predpisi objavljajo v MUV
in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, vendar le v primeru, če v njih ni drugače določeno. V izpodbijanih predpisih
naj bi bilo točno določeno mesto objave. Predpisi naj bi tudi
ne bili sprejeti za nazaj. Rok za uveljavitev predpisa naj bi bil
objektiven in začne veljati, ko je predpis sprejet, objavljen
ali po objavi, ne glede na to, kdaj se je pobudnica z njim
seznanila.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o taksi in odloka o
davku sprejelo, ker pobudnica izkazuje pravni interes kot
zavezanka za plačilo obveznosti, ki ju uveljavljata odloka. Po
sprejetju pobude je ustavno sodišče, glede na izpolnjene
pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS),
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari.
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4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti drugih aktov, ki jih navaja pobudnica, je ustavno
sodišče, ne da bi se opredelilo do njihovega pravnega statusa, zavrglo, ker pobudnica ni izkazala, da ti neposredno
posegajo v njene pravice, pravne interese in pravni položaj.
Za izkazovanje pravnega interesa le trditev, da pobudnica z
njimi ni bila pravočasno seznanjena in da bodo ti morebiti v
prihodnosti vplivali na njene obveznosti, ne zadostuje.
5. Določba 154. člena ustave ureja veljavnost predpisov in njihovo objavljanje. Po prvem odstavku 154. člena
ustave morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem
drugače določeno. Po drugem odstavku 154. člena ustave
se predpisi lokalnih skupnosti objavljajo v uradnem glasilu,
ki ga te same določijo. Objavo predpisov občine ureja zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.
– ZLS). Ta v 66. členu določa, da morajo biti statut in drugi
predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan
po objavi, če ni v njih drugače določeno. Statut in drugi
predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.
6. Namen drugega odstavka 154. člena ustave, ki
določa, da se predpisi lokalnih skupnosti objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te same določijo, je državljanom potrebno
zagotoviti pravno varnost tako, da so v naprej seznanjeni, v
katerem glasilu bodo predpisi lokalne skupnosti objavljeni.
7. Statut Občine Kungota v 107. členu določa, da
morajo biti odloki in drugi predpisi občine objavljeni v MUV
in da pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.
8. Besedilo 107. člena statuta “če v njem ni drugače
določeno“ ne pomeni, da občina lahko v samem predpisu
določi, kje ga bo objavila, tako kot si to napačno tolmači
občina. Taka razlaga je v nasprotju z namenom, opredeljenim v 6. točki te odločbe. Če bi sam predpis določal, kje bo
objavljen, bi bila s tem ogrožena pravna varnost državljanov.
Ta del besedila se nanaša le na začetek veljavnosti predpisa.
9. Izpodbijana predpisa sta bila objavljena v Uradnem
listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče ugotavlja, da sta
po prvem odstavku 154. člena ustave sicer začela veljati,
vendar pa s tem ni bilo zadoščeno temeljnemu namenu
objave predpisov. Izpodbijana predpisa nista bila objavljena
v uradnem glasilu, ki ga določa statut Občine Kungota, torej
v uradnem glasilu, ki ga je občina določila sama. Zato je
ustavno sodišče v tem primeru presodilo, da sta izpodbijana
odloka, ki sta bila objavljena v Uradnem listu Republike
Slovenije, sicer s tem pridobila status predpisa, vendar pa
sta v neskladju z drugim odstavkom 154. člena ustave, ker
nista bila objavljena v uradnem glasilu, ki ga določa 107.
člen statuta Občine Kungota. Ugotovljeno neskladje je Občina Kungota dolžna odpraviti s pravilno objavo odlokov v
roku treh mesecev od objave te odločbe.
10. Odlok o taksi je začel veljati 14. 6. 1996, v 10.
členu pa predpisuje, da se taksa obračunava od 1. 6. 1996.
11. Po prvem odstavku 155. člena ustave zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj.
Dejstvo, da je odlok o taksi začel veljati 14. 6. 1996, uporabljal pa se je od 1. 6. 1996, pomeni, da se je taksa
obračunavala za nazaj.
12. Prepoved retroaktivnosti je eno izmed načel pravne države (2. člen ustave). Ni pravne varnosti, če ni mogoče
zaupati v veljavno pravo in če se ni mogoče zanesti na
veljavne predpise. Vsakdo ima pravico zaupati v veljavno
pravo in skladno z njim uravnavati svoja ravnanja in pričakovanja. Predpis, ki za nazaj predpisuje obveznosti, to zaupanje slabi in s tem zmanjšuje pravno varnost. Retroaktivnost
je sicer izjemoma dovoljena, a le zakonu, če določi, da
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imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, in to le
v primeru, če to zahteva javna korist in če se s tem ne
posega v pridobljene pravice (drugi odstavek 155. člena
ustave). Predpis lokalne skupnosti torej v nobenem primeru
ne more učinkovati za nazaj.
13. S to odločbo ustavno sodišče odpravlja odlok o
taksi v tistem delu 10. člena in v tistem obsegu, kolikor je
učinkoval za nazaj.
14. Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS je
ustavno sodišče določilo tudi način izvršitve odločbe. Zavezanci, ki jim je bila taksa za mesec junij 1996 odmerjena na
podlagi 10. člena odloka o taksi, lahko v roku treh mesecev
od dneva objave te odločbe, zahtevajo vračilo preveč plačane takse (95. člen zakona o davčnem postopku, Uradni list
RS, št. 18/96 in nasl. – ZDavP).
C)
15. 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, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločitev je sprejelo soglasno.
Št. U I 17/97
Ljubljana, dne 23. marca 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

1649.

Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti 7. člena zakona o posebnih
pogojih za vpis lastninske pravice na
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo in o
zadrževanju izvrševanja navedene določbe

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, in drugih
na seji dne 6. aprila 2000

s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 7.
člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice
na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list
RS, št. 89/99) se sprejme.
2. Do končne odločitve se zadrži izvrševanje 7. člena
zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnice izpodbijajo 7. člen zakona o posebnih
pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (v nadaljevanju: ZPPLPS), ki določa,
da je za vknjižbo primerna listina pogodba med investitorjem
gradnje stavbe in prvim kupcem, čeprav ni predložena v
izvirniku ali v listini, ki nadomešča izvirnik, oziroma podpis
prodajalca na njej ni overjen. Taka ureditev naj bi omogočala zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice na nepremičnini
brez vknjižbe obremenitve, tj. zastavne pravice, ki naj bi jo
pobudnice v sporazumu z dolžnikom pridobile na podlagi
254. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS,
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št. 51/98 – v nadaljevanju: ZIZ) oziroma na podlagi 251.
člena (v povezavi z 250. in s 186. členom) prej veljavnega
zakona o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78
in nasl. – v nadaljevanju: ZIP). Nadaljnji pravni promet naj bi
tako potekal mimo originalnih pogodb, ki vsebujejo zaznambo zastavne pravice. Zato naj bi izpodbijana ureditev povzročila nasprotja znotraj pravnega reda in s tem kršila načela pravne države (2. člen ustave). Na podlagi take ureditve
naj bi obstajala možnost, da bi pobudnice izgubile prvenstvo
vrstnega reda pri zavarovanju svojih terjatev in s tem možnost za poplačilo terjatev v primerih, ko dolžniki svoje obveznosti ne bi izpolnili. Posledica tega naj bi bilo zmanjšanje
premoženja pobudnic. Zato naj bi bila izpodbijana ureditev v
nasprotju tudi s 33. členom ustave.
2. Pobudnice predlagajo razveljavitev 7. člena ZPPLPS in
določitev roka zakonodajalcu za dopolnitev izpodbijane ureditve na način, ki naj bi omogočal varstvo vrstnega reda pridobljenih zastavnih pravic. Glede na to, da naj bi z izvrševanjem
izpodbijane določbe ZPPLPS pobudnicam nastale težko popravljive škodljive posledice, predlagajo, naj ustavno sodišče
do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Ocenilo bo, ali
je izpodbijana določba v skladu z 2. in s 33. členom ustave.
4. Po 39. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali deloma zadržati
izvršitev zakona, drugega predpisa ali splošnega akta za
izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami,
ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega zakona, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se
izpodbijane zakonske določbe ne bi izvrševale.
5. Pobudnice v utemeljitvi predloga za začasno zadržanje navajajo možnost nastanka škodljivih posledic s tem, da
izpodbijana določba omogoča izgubo prvenstva vrstnega
reda pri zavarovanju njihovih terjatev in s tem možnost, da
teh terjatev kljub zavarovanju ne bi dobile ali ne bi dobile
poplačanih v celoti, če dolžnik svoje obveznosti ne bi izpolnil. Če bi se to zgodilo, pa po mnenju pobudnic vrnitev v
prejšnje stanje ne bo mogoča.
6. V obravnavanem primeru bodo trditve o zmanjšanju
premoženja pobudnic kot ena od možnih posledic izpodbijane ureditve predmet presoje skladnosti 7. člena ZPPLPS
s 33. členom ustave. Glede na to, da izpodbijana ureditev v
primerih, na katere se nanaša, določa kot podlago za vknjižbo listine, ki po določbah zakona o zemljiški knjigi (Uradni
list RS, št. 33/95 – v nadaljevanju: ZZK) niso listine, primerne za vknjižbo, in ker zato to niso listine, na katerih je
zaznamba zavarovanja (drugi odstavek 254. člen ZIZ), do
končne odločitve ustavnega sodišča ni mogoče izključiti
možnosti nastanka zatrjevanih težko popravljivih škodljivih
posledic v premoženjski sferi pobudnic.
7. Na drugi strani bi zadržanje izvrševanja izpodbijane
določbe pomenilo oviro za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo v vseh tistih primerih,
v katerih osebe, ki predlagajo vpis lastninske pravice na
posameznih delih stavb, ne razpolagajo z izvirniki pogodb
(oziroma listinami, ki nadomeščajo izvirnik) med investitorjem gradnje in prvim kupcem, ta listina pa je za vknjižbo
potrebna. Izpodbijana določba se namreč nanaša le na primere vpisov lastninske pravice na delih stavb, za katere je
investitor gradnje dokončno uporabno dovoljenje pridobil
že pred uveljavitvijo ZZK (ker se obveznost vložitve zem-

Uradni list Republike Slovenije
ljiškoknjižnega predloga iz drugega odstavka 74. člena ZZK
nanj ne nanaša), in ki obenem niso bili kupljeni po določbah
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in nasl. –
SZ) oziroma uredbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš
in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ
in JLA (Uradni list RS, št. 61/92).
8. Po oceni ustavnega sodišča pa bo, ob morebitni ugotovitvi, da izpodbijana določba ni v neskladju z ustavo, škoda
zaradi začasne nemožnosti vpisa lastninske pravice v navedenih primerih manjša od škode, ki bi utegnila nastati pobudnicam zaradi njenega izvrševanja, če bo ustavno sodišče ugotovilo, da je izpodbijana določba protiustavna. Iz obrazložitve
predloga ZPPLPS je razvidno, da je bilo še julija 1999 najmanj
650.000 stanovanj, ki še niso bila vpisana v zemljiško knjigo.
Zato tudi začasna nemožnost vknjižb lastninske pravice v relativno omejenem številu primerov ne more ogroziti procesa
vzpostavljanja javne evidence zemljiškoknjižnega stanja. V primeru ugotovitve skladnosti izpodbijane določbe z ustavo bo
vpis lastninske pravice v navedenih primerih mogoč pod enakimi pogoji, kot pred zadržanjem izvrševanja. Glede na to in
glede na možnosti pravnega prometa z nepremičninami tudi v
času, ko te niso vknjižene v zemljiško knjigo, pa z zadržanjem
te določbe tudi osebam, ki se že pred uveljavitvijo ZPPLPS
niso mogle vknjižiti na podlagi določb ZZK, ne bodo nastale
nepopravljive škodljive posledice.
9. Ustavno sodišče se je zato odločilo, da do končne
odločitve o skladnosti 7. člena ZPPLPS z ustavo zadrži
njegovo izvrševanje.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 26. člena in 39. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Št. U I 8/00
Ljubljana, dne 6. aprila 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1650.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah,
vsebini in poteku specializacij zdravnikov

Na podlagi 17. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99) ter 9. in 27. člena statuta Zdravniške
zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je
Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na seji dne
4. 4. 2000 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o vrstah, vsebini in poteku specializacij
zdravnikov
(Uradni list RS, št. 8/98, 44/99, 59/99, 109/99)
1. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 2. člena se spremeni
tako, da se po novem glasi:
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“Vrste in vsebine specializacij, datum sprejetja ter čas
trajanja specializacij so določeni v prilogi 1.”
2. člen
Črta se besedilo drugega odstavka 13. člena, ki se
glasi:
“za kandidate, ki niso zaposleni“
3. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
“V primeru, da je prekinitev specializacije daljša od 3
let, o možnosti nadaljevanja že začete specializacije odloči
zbornica.“
4. člen
Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se po
novem glasi:
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“Seznam kandidatov za člane izpitnih komisij pripravi
zbornica v sodelovanju z medicinsko fakulteto, strokovnimi
združenji in sekcijami Slovenskega zdravniškega društva.“
5. člen
V 43. členu se črta zadnji četrti odstavek, ki se glasi:
“Višino šolnine za specializacijo tujcev, ki vključuje tudi
stroške izpita, določi zbornica v soglasju z ministrom za
zdravstvo.“
6. člen
Za XIII. poglavjem se doda novo poglavje z naslovom:
“IX. Financiranje specializacij“
in nov 43.a člen, ki se glasi:
“Višino šolnine za specializacijo samoplačnikov, ki vključuje tudi stroške izpita določi zbornica v soglasju z ministrom za zdravstvo.“
Ostala poglavja se ustrezno preštevilčijo.

7. člen
Priloga št. 1 se spremeni tako, da se po novem glasi:
“PRILOGA št.1. Seznam specializacij, njihovo trajanje,
datum sprejetja ter vsebine specializacij
Tabela 1:
Zap.
št.

Vrsta specializacije

Trajanje

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

1

Abdominalna kirurgija

6

4. 4. 2000

ZZS

2

Anatomska patologija in citopatologija

5

4. 4. 2000

ZZS

3

Anesteziologija in reanimatologija

4

26. 3. 1990

RKZSV

4

Dermatovenerologija

3

22. 1. 1990

RKZSV

5

Družinska medicina

4

4. 4. 2000

ZZS

6

Epidemiologija

3

13. 11. 1989

RKZSV

7

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

5

4. 4. 2000

ZZS

8

Higiena

3

13. 11. 1989

RKZSV

9

Gastroenterologija

6

4. 4. 2000

ZZS

10

Ginekologija in porodništvo

4

22. 1. 1990

RKZSV

11

Infektologija

6

4. 4. 2000

ZZS

12

Interna medicina

6

4. 4. 2000

ZZS

13

Internistična onkologija

6

4. 4. 2000

ZZS

14

Kardiovaskularna kirurgija

6

4. 4. 2000

ZZS

15

Klinična mikrobiologija

5

4. 4. 2000

ZZS

16

Maksilofacialna kirurgija

4

26. 3. 1990

RKZSV

17

Med. dela, prometa in športa

4

19. 12. 1988

PIS

18

Nevrokirurgija

4

26. 3. 1990

RKZSV

19

Nevrologija

6

4. 4. 2000

ZZS

20

Nuklearna medicina

3

13. 4. 1990

RKZSV

21

Oftalmologija

4

19. 12. 1989

PIS

22

Oralna kirurgija

4

26. 3. 1990

RKZSV

23

Ortopedska kirurgija

6

4. 4. 2000

ZZS

24

Otorinolaringologija

6

4. 4. 2000

ZZS

25

Otroška in mladostniška psihiatrija

5

4. 4. 2000

ZZS
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Vrsta specializacije

Trajanje

Datum
sprejetja

Organ
sprejetja

26

Otroško in preventivno zobozdravstvo

3

26. 3. 1990

RKZSV

27

Pediatrija

4

25. 4. 1989

PIS

28

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

6

4. 4. 2000

ZZS

29

Pnevmologija

6

4. 4. 2000

ZZS

30

Psihiatrija

3

26. 3. 1990

RKZSV

31

Radiologija

5

4. 4. 2000

ZZS

32

Radioterapija in onkologija

4

4. 4. 2000

ZZS

33

Socialna medicina

3

26. 3. 1990

RKZSV

34

Sodna medicina

5

4. 4. 2000

ZZS

35

Splošna kirurgija

6

4. 4. 2000

ZZS

36

Stomatološka protetika

3

26. 3. 1990

RKZSV

37

Šolska medicina

4

26. 3. 1990

RKZSV

38

Torakalna kirurgija

6

4. 4. 2000

ZZS

39

Transfuzijska medicina

5

4. 4. 2000

ZZS

40

Travmatologija

6

4. 4. 2000

ZZS

41

Urologija

6

4. 4. 2000

ZZS

42

Zobna in čeljustna ortopedija

3

26. 3. 1990

RKZSV

43

Zobne in ustne bolezni

3

26. 3. 1990

RKZSV

8. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan
po objavi v Uradnem listu RS in se začnejo uporabljati dne
1. 6. 2000.
Št. 165/2000
Ljubljana, dne 4. aprila 2000.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.

1651.

zor) zdravnikov in zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu:
zdravnikov) ter ukrepe Zdravniške zbornice.
Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zbornica) opravlja strokovni nadzor nad zdravniki, ki imajo
licenco zbornice in opravljajo zdravniško službo v Republiki
Sloveniji.
2. člen
Strokovni nadzor se opravlja z namenom, da:
– se nadzoruje strokovno delo ter uporaba strokovno
preverjenih metod in dosežkov znanosti,
– se ugotavlja izvajanje strokovnih navodil strokovnih
kolegijev,
– se ugotavlja uporaba metod kakovosti pri zdravnikovem delu,
– se na temelju ugotovitev strokovnega nadzora svetuje zdravnikom.
II. NADZORNA KOMISIJA

Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem

Na podlagi določil 56. člena zakona o zdravniški službi
(Uradni list RS, št. 98/99) ter na podlagi 9. in 27. člena
statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št.
64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na seji dne 4. 4. 2000 sprejela

PRAVILNIK
o strokovnem nadzoru s svetovanjem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Pravilnik ureja vrste, pripravo in izvedbo strokovnih nadzorov s svetovanjem (v nadaljnjem besedilu: strokovni nad-

3. člen
Strokovni nadzor izvaja nadzorna komisija, ki je sestavljena iz dveh do petih članov – nadzornih zdravnikov.
Nadzorne zdravnike imenuje izvršilni odbor zbornice na
predlog odbora za strokovno-medicinska vprašanja.
Člane in predsednika nadzorne komisije za izvedbo
posameznega strokovnega nadzora imenuje izmed nadzornih zdravnikov izvršilni odbor zbornice na predlog odbora za
strokovno-medicinska vprašanja.
4. člen
Za nadzornega zdravnika je lahko imenovan zdravnik,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. za strokovni nadzor na področju osnovnega zdravstva 10 let izkušenj v stroki ali naziv primarij;
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2. za strokovni nadzor na področju bolnišničnega in
specialističnega zdravstva 10 let izkušenj kot specialist ali
naziv primarij, svetnik ali višji svetnik oziroma naziv visokošolskega učitelja.
Člani nadzorne komisije morajo biti praviloma specialisti iste stroke, kot je nadzorovani zdravnik.
III. VRSTE STROKOVNEGA NADZORA
1. Redni strokovni nadzor
5. člen
Redni strokovni nadzor je nadzor, ki se izvaja na podlagi letnega programa. Pripravi ga odbor za strokovno-medicinska vprašanja v sodelovanju z drugimi odbori izvršilnega
odbora in svetom za izobraževanje, sprejme pa izvršilni odbor. K letnemu programu daje soglasje minister, pristojen za
zdravstvo.
Redni strokovni nadzor se pri posameznem zdravniku
praviloma opravlja enkrat v licenčnem obdobju.
Sprejeti letni program se objavi v glasilu zbornice.
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Nalogu se priloži vprašalnik. Vsebino vprašalnika določi odbor za strokovno-medicinska vprašanja zbornice.
2. Prisotnost pri strokovnem nadzoru
11. člen
Pri strokovnem nadzoru so navzoči:
– nadzorovani zdravnik,
– člani nadzorne komisije,
– vodja enote.
Pri strokovnem nadzoru so lahko navzoči tudi:
– zdravnik, ki ga predlaga zasebni zdravnik,
– predstavnik naročnika izrednega nadzora, ki mora
biti zdravnik,
– odgovorna oseba za strokovna vprašanja ali zdravnik, ki ga določi direktor zdravstvene ustanove.
12. člen
Redni strokovni nadzor se lahko izvede tudi v odsotnosti nadzorovanega zdravnika ali vodje enote, če ne opravičita svoje odsotnosti oziroma če se izmikata izvedbi nadzora.
Izredni strokovni nadzor s svetovanjem se lahko izvede
tudi, če nista prisotna nadzorovani zdravnik in vodja enote.

2. Izredni strokovni nadzor
3. Potek strokovnega nadzora
6. člen
Izredni strokovni nadzor je nadzor, ki se opravi izven
sprejetega letnega programa.
Izredni strokovni nadzor opravi zbornica na lastno pobudo, na predlog ministra, plačnika zdravstvenih storitev ali
drugega naročnika.
3. Ekspertni nadzor z mnenjem
7. člen
Na podlagi sklepa predsednika zbornice, odbora za
strokovno-medicinska vprašanja zbornice, tožilca zbornice
ali predsednika razsodišča zbornice, se v okviru rednega
letnega programa ali kot izredni strokovni nadzor lahko opravi tudi posebni nadzor (ekspertni nadzor z mnenjem), ki
obravnava tudi konkretni primer.
IV. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA

13. člen
Nadzorna komisija v postopku nadzora:
– opravi z zdravnikom razgovor o splošnih vprašanjih
izvajanja zdravstvene dejavnosti,
– preveri podatke iz vprašalnika,
– preveri strokovnost dela zdravnika na osnovi pregledane medicinske dokumentacije,
– opravi razgovor o ugotovitvah in o spoštovanju kodeksa medicinske deontologije,
– svetuje zdravniku,
– sestavi ugotovitveni zapisnik.
V primeru, da nadzorna komisija postopka ne more
izvesti v enem dnevu, lahko posamezna opravila v postopku
opravi tudi kasneje, vendar najkasneje v roku 30 dni od
začetka nadzora. Nadzorna komisija o vsebini in končanju
izvedbe teh opravil ustno seznani vse, ki so navzoči pri
nadzoru.

1. Nalog za strokovni nadzor
V. ZAPISNIK
8. člen
Na podlagi sklepa o izvedbi strokovnega nadzora, ki ga
sprejme odbor za strokovno-medicinska vprašanja, izda generalni sekretar zbornice nalog za izvedbo strokovnega nadzora.
9. člen
Nalog za strokovni nadzor vsebuje podatke o nadzorovanem zdravniku in enoti, v kateri zdravnik dela, nadzorni
komisiji, kraju in času nadzora ter druge podatke, pomembne za izvedbo nadzora.
10. člen
Nalog o strokovnem nadzoru se vroči najkasneje v roku
15 dni pred dnem izvedbe nadzora nadzorni komisiji, nadzorovanemu zdravniku, vodji enote in odgovorni osebi za
strokovna vprašanja.
Pri izrednem nadzoru je lahko nalog vročen tudi kasneje, vendar najkasneje pred izvedbo nadzora.

14. člen
Po opravljenem strokovnem nadzoru nadzorna komisija sestavi ugotovitveni zapisnik, ki vsebuje:
– pravni temelj za izvedbo strokovnega nadzora,
– kraj, čas in trajanje nadzora,
– podatke o članih komisije (ime, priimek, specialnost
in nazivi),
– podatke o nadzorovanem zdravniku in zdravniškem
delovnem mestu (ime, priimek, specialnost in nazivi zdravnika ter naziv zdravniškega delovnega mesta),
– imena drugih navzočih zdravnikov,
– ugotovitve in nasvete nadzorne komisije,
– mnenje pri posebnem nadzoru (ekspertni nadzor z
mnenjem).
Zapisnik podpišejo predsednik in člani nadzorne komisije.
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15. člen
Ugotovitveni zapisnik se v roku 15 dni po končanem
nadzoru posreduje nadzorovanemu zdravniku, njegovemu
delodajalcu oziroma zasebnemu zdravniku ter ministrstvu za
zdravstvo, kadar gre za izredni strokovni nadzor, pa se ugotovitve posredujejo tudi predlagatelju izrednega strokovnega
nadzora.
Nadzorna komisija predloži ugotovitveni zapisnik tudi
odboru za strokovno-medicinska vprašanja.
16. člen
Na zapisnik lahko nadzorovani zdravnik vloži pripombe
v roku 15 dni od prejema ugotovitvenega zapisnika.
O pripombah odloča odbor za strokovno-medicinska
vprašanja.
VI. KONEC POSTOPKA IN UKREPI

Uradni list Republike Slovenije
Št. 167/2000
Ljubljana, dne 4. aprila 2000.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

1652.

Pravilnik o zdravniškem registru

17. člen
Na podlagi ugotovitvenega zapisnika nadzorne komisije odbor za strokovno-medicinska vprašanja zbornice oceni
delo zdravnika.
V skladu z akti zbornice lahko predlaga izrek ukrepov.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na seji dne 4. 4. 2000 sprejela

18. člen
Za večje strokovne pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene pri zdravnikovem delu, lahko pristojni organ zbornice:
– izreče opomin,
– zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje, oziroma
določi rok za odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
– zdravniku začasno ali trajno odvzame licenco,
– predlaga druge ukrepe ministrstvu za zdravstvo,
– poda predlog za obravnavo razsodišču zbornice, če
je obravnava teh nepravilnosti v njegovi pristojnosti,
– izreče druge ukrepe v skladu z akti zbornice.

PRAVILNIK
o zdravniškem registru

19. člen
Za manjše strokovne pomanjkljivosti ali napake se lahko zdravniku izda priporočilo ali obvezno navodilo.
20. člen
Pritožbo zoper izrečene ukrepe odbora za strokovnomedicinska vprašanja rešuje izvršilni odbor zbornice.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Strokovni nadzor, ki se izvaja po rednem letnem programu, se financira iz državnega proračuna.
Izredni strokovni nadzor, ki se opravlja izven rednega
letnega programa plača predlagatelj oziroma naročnik.
22. člen
Strokovna navodila za izvajanje posameznih določb tega pravilnika izda odbor za strokovno-medicinska vprašanja
Zdravniške zbornice Slovenije.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list
RS, št. 56/94, 16/99).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(register)
Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zbornica) upravlja zdravniški register kot upravljalec zbirke
podatkov s področja zdravstvenega varstva.
Za izvajanje z zakonom določenih nalog zbornica zbira,
evidentira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke zdravnikov.
2. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja:
– vsebino zdravniškega registra,
– pogoje za vpis v zdravniški register in izbris iz njega,
– postopek za registriranje zdravnikov in zobozdravnikov (v nadaljnjem besedilu: zdravnikov),
– postopek za registriranje zdravnikov za opravljanje
zasebne zdravniške službe,
– pravice in dolžnosti registriranega zdravnika.
3. člen
(pogoji, pravice in obveznosti)
Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo,
če je vpisan v register in če izpolnjuje druge pogoje, ki jih
določa zakon. V register so lahko vpisani državljani Republike Slovenije in tujci, če izpolnjujejo pogoje, določene z
zakonom in tem pravilnikom.
Z vpisom v register zdravnik pridobi vse pravice in
obveznosti, ki mu gredo kot članu zbornice.
4. člen
(varstvo podatkov)
Zbornica ravna s podatki zdravniškega registra v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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II. REGISTRACIJA ZDRAVNIKA

IV. POSTOPEK VPISA V REGISTER

5. člen
(registrirani zdravnik)
Z vpisom v zdravniški register (v nadaljnjem besedilu:
register) zdravnik postane član zbornice (v nadaljnjem besedilu: registrirani zdravnik).
V register mora biti vpisan:
– zdravnik pripravnik,
– zdravnik sekundarij,
– zdravnik specializant,
– zdravnik, ki ima veljavno licenco za opravljanje zdravniške službe,
– zdravnik, ki je zaprosil za pridobitev licence, pa mu je
zbornica zaradi neizpolnjevanja pogojev predpisala še izpolnitev posameznih pogojev,
– zdravnik, ki mu je bila odvzeta licenca za določen
čas in je bil napoten na dodatno usposabljanje oziroma se
usposablja na lastno željo,
– zdravnik, ki je državljan države članice Evropske unije in dokaže, da izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške
službe v Republiki Sloveniji.
V register je lahko vpisan:
– študent medicine ali stomatologije (v nadaljnjem besedilu: zdravnik),
– zdravnik, ki mu je bila odvzeta licenca za določen
čas, pa ni bil napoten na dodatno usposabljanje,
– zdravnik, ki mu je bila trajno odvzeta licenca,
– upokojeni zdravnik, ki nima licence za opravljanje
zdravniške službe,
– zdravnik, ki je bil imenovan za častnega člana
zbornice.

1. Splošno

III. VSEBINA REGISTRA
6. člen
(podatki registra)
V registru se vodijo naslednji osebni podatki zdravnikov:
– priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva,
– naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka),
– državljanstvo,
– naziv in naslov zdravniškega delovnega mesta,
– način opravljanja zdravniške službe,
– osebna številka zdravnika,
– kraj in datum diplome,
– datum strokovnega izpita,
– datum in vrsta opravljene specializacije,
– datum, vrsta in trajanje podeljene licence,
– datum in vrsta pridobljenega dodatnega znanja,
– datum ter področje pridobljenih znanstvenih nazivov,
– pridobljeni strokovni nazivi,
– pridobljeni pedagoški nazivi,
– članstvo v domačih in tujih zdravniških združenjih,
– izjava o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
– drugi podatki, ki so potrebni za opravljanje nalog in
javnih pooblastil zbornice.
Od zasebnih zdravnikov se v registru vodijo še naslednji podatki:
– datum začetka in prenehanja opravljanja zasebne
zdravniške službe;
– področje in kraj opravljanja zasebne zdravniške službe;
– datum, področje in trajanje podeljene koncesije;
– datum sklenitve in trajanje pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zavod) ter področje in obseg programa, za katerega je sklenjena pogodba z zavodom.

7. člen
(zahteva za vpis)
Vpis v register se opravi na zahtevo zdravnika, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o zdravniški službi in tem
pravilnikom.
8. člen
(postopek in pritožba)
O vpisu v register ter izbrisu iz njega izda zbornica
odločbo v upravnem postopku.
Zoper odločbo o vpisu ali izbrisu iz registra se lahko
vloži pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka
odločbe. O pritožbi, ki se vloži pri zbornici, odloči ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
2. Vloga za vpis v register
9. člen
(vloga in dokumentacija)
Za vpis v register zdravnik vloži pri zbornici izpolnjeno
vlogo.
Zdravnik vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev za vpis v register.
10. člen
(nepopolna vloga)
Kolikor zdravnik ne vloži popolne vloge, ga zbornica
obvesti, da jo je dolžan dopolniti v postavljenem roku. O tem
se izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
Če zdravnik ne dopolni vloge oziroma jo dopolni neustrezno, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena. Na to
posledico je treba zdravnika posebej opozoriti v sklepu za
dopolnitev vloge.
11. člen
(ponovna vloga)
Zdravnik lahko ponovno vloži vlogo za vpis v register.
3. Vpis v register
12. člen
(sklep o vpisu)
Na podlagi popolne vloge zbornica najkasneje v roku
30 dni izda sklep, na podlagi katerega vpiše zdravnika v
register.
Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od
prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Registracija častnega člana se opravi na podlagi sklepa, s katerim je bil zdravnik imenovan.
V. POSTOPEK IZBRISA IZ REGISTRA
13. člen
(izbris iz registra)
Izbris iz registra se opravi:
– če zdravnik izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
– če registracija na podlagi 5. člena tega pravilnika ni
obvezna,
– če zdravnik ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima kot
član zbornice, na podlagi odločitve izvršilnega odbora,
– na zahtevo razsodišča zbornice,
– ob smrti zdravnika.
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14. člen
(postopek izbrisa iz registra)
Na podlagi popolne vloge za izbris iz registra zbornica
najkasneje v roku 30 dni izda sklep, na podlagi katerega
opravi izbris zdravnika iz registra. Po izbrisu iz registra zdravnik ne sme več opravljati zdravniške službe.
Izbris iz registra se opravi po uradni dolžnosti v primerih
iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 13. člena tega
pravilnika.
Zoper odločbo o izbrisu iz registra se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. O
pritožbi, ki se vloži pri zbornici, odloči ministrstvo, pristojno
za zdravstvo.
VI. REGISTRACIJA ZASEBNEGA ZDRAVNIKA
1. Pogoji
15. člen
(status zasebnega zdravnika in pogoji)
Zdravnik se lahko registrira kot zasebni zdravnik, če:
1. ima licenco za opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju;
2. ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
3. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano
opravljanje zdravniške službe oziroma poklica;
4. ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo.
Izpolnjevanje pogojev iz 1. in 4. točke prvega odstavka
tega člena ugotavlja zbornica.
Šteje se, da ima zdravnik zagotovljene ustrezne prostore, če bo opravljal zdravniško službo na svojem strokovnem
področju tudi, če vzame v najem prostore zdravstvenega
doma ali bolnišnice, v katerih je do sedaj opravljal zdravniško službo, prav tako pa tudi, če vzame v najem ustrezne
prostore druge zasebne ambulante.
16. člen
(rok)
Zdravnik mora biti registriran kot zasebni zdravnik najkasneje na dan, ko začne opravljati zdravniško službo kot
zasebni zdravnik.
17. člen
(registracija za določen čas)
Zdravnik se lahko registrira kot zasebni zdravnik za
določen čas v primeru, če ne izpolnjuje pogojev iz 2. in/ali
4. točke prvega odstavka 15. člena tega pravilnika.
Takšna registracija lahko traja največ eno leto od dne
izdaje odločbe.
V času začasnega vpisa zdravnik ne sme opravljati
zdravniške službe kot zasebni zdravnik, lahko pa ureja pripravljalne posle za zasebno dejavnost.
2. Postopek registracije zasebnega zdravnika
18. člen
(vloga)
Vpis v register, na podlagi katerega lahko zdravnik
opravlja zdravniško službo kot zasebno dejavnost, se opravi
na podlagi vloge zdravnika.
19. člen
(dokumentacija)
Vlogi je potrebno priložiti:
– dokazilo o posedovanju ordinacije,
– dokazilo, da ordinacija in spremni prostori izpolnjujejo pogoje, ki jih določa pravilnik o pogojih za opravljanje
zasebne zdravstvene dejavnosti,
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– druga dokazila, s katerimi zdravnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za opravljanje zasebne zdravniške službe.
Za dokazilo o posedovanju ordinacije velja izpis iz zemljiške knjige o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba
(original ali overjena fotokopija), predkupna pogodba (original ali overjena fotokopija), najemna pogodba (original ali
overjena fotokopija) ali pismo o nameri za sklenitev najemne
pogodbe (original).
Kolikor zdravnik predloži pismo o nameri za sklenitev
najemne pogodbe, mora najkasneje na dan, ko začne opravljati zasebno dejavnost, predložiti najemno pogodbo (original ali overjeno fotokopijo).
Zdravniku, ki bo opravljal zdravniško službo v prostorih, v katerih se je že do tedaj opravljala zdravstvena dejavnost iste specialnosti, ni potrebno dokazovati izpolnjevanja
pogojev iz druge alinee prvega odstavka tega člena.
20. člen
(nepopolna vloga)
Kolikor zdravnik ne vloži popolne vloge, ga zbornica
obvesti, da jo je dolžan dopolniti v postavljenem roku. O tem
se izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
Če zdravnik ne dopolni vloge oziroma jo dopolni neustrezno, se šteje, da vloga sploh ni bila vložena. Na to
posledico je treba zdravnika posebej opozoriti v sklepu za
dopolnitev vloge.
21. člen
(vsebina odločbe)
Odločba o registraciji zasebnega zdravnika vsebuje:
– splošne podatke o zdravniku,
– vrsto zdravniške službe – področje,
– trajanje vpisa,
– naslov ordinacije,
– druge pomembne podatke o opravljanju zasebne
zdravniške službe.
22. člen
(pritožba)
Zoper odločbo se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od
prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi, ki se vloži
pri zbornici, odloči ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
3. Postopek za izbris zasebnega zdravnika v registru
23. člen
(izbris zasebnega zdravnika)
Zdravnika se v registru zdravnikov ne vodi več kot zasebnega zdravnika, če:
– odjavi opravljanje zasebne zdravniške službe,
– mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica,
– opravlja zdravniško službo v nasprotju z vpisom v
register,
– se ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev
za opravljanje zdravniške službe.
Zbornica izda odločbo o izbrisu zasebnega zdravnika v
upravnem postopku. V primerih iz druge, tretje in četrte
alinee prejšnjega odstavka tega člena izda zbornica odločbo
po uradni dolžnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(spremembe podatkov)
O vsaki spremembi podatkov, navedenih v 6. členu
tega pravilnika obvesti zdravnik zbornico najkasneje v tridesetih dneh po nastopu spremembe.
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Št.

25. člen
(obrazci in listine)
Zbornica v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika
izda obrazce in listine za izvajanje nalog po tem pravilniku.
26. člen
(prenehanje veljavnosti določil)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o vodenju registra zdravnikov in zobozdravnikov
z dne 20. 6. 1992.
Za zdravnike se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Uradni list RS, št. 24/92),
– prva alinea 1. člena pravilnika o zasebni zdravniški
dejavnosti z dne 12. 4. 1994,
– 2. člen pravilnika o pogojih za opravljanje zasebne
zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/92).
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27. člen
(veljavnost in uporaba)
Ta pravilnik stopi v veljavo in se začne uporabljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 166/2000
Ljubljana, dne 4. aprila 2000.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb, dr. med. l. r.

Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za
dejavnost poslovanja z nepremičninami

Pogodbeni stranki Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13,
Ljubljana in Združenje delodajalcev Slovenije – Stanovanjska sekcija, Dimičeva 9, Ljubljana, kot predstavnika delodajalcev in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat
komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, kot predstavnik delojemalcev
sklepata

TARIFNO PRILOGO
h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja
z nepremičninami
Pogodbeni stranki kolektivne pogodbe dejavnosti poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98) sta se
sporazumno dogovorili o vsebini tarifne priloge za obdobje
po 1. 1. 2000.
1. Izhodiščne plače za januar 2000 po posameznih
tarifnih razredih
Tarifni razred

Razmerje

Izhodiščna bruto plača v SIT
za polni delovni čas
1. skupina

2. skupina

3. skupina

I. enostavna dela
II. manj zahtevna dela

1,00
1,10

55.846
61.630

60.034
66.037

64.222
70.644

III. srednje zahtevna dela

1,23

68.690

73.842

78.993

IV. zahtevna dela

1,46

81.535

87.650

93.764

V. bolj zahtevna dela
VI. zelo zahtevna dela

1,60
2,16

89.353
120.627

96.054
129.674

102.756
138.720

VII. visoko zahtevna dela

2,70

150.784

162.092

173.400

VIII. najbolj zahtevna dela

3,50

195.461

210.119

224.778

4,20

234.553

252.143

269.733

IX. izjemno zahtevna dela
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V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko
zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno
dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6
mesecev.
V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se lahko ob upoštevanju specifičnih pogojev gospodarjenja določijo tudi višje izhodiščne plače.
Podpisniki tarifne priloge soglašajo, da podpis tarifne
priloge ni razlog za znižanje obstoječih izhodiščnih plač pri
delodajalcih.
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3. Usklajevanje izhodiščnih plač
Usklajevanje izhodiščnih plač bo skladno z dogovorom
in določili zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja
plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001
(Uradni list RS, št. 39/99).
4. Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj
107.000 tolarjev in največ 70% povprečne plače v RS.

2. Razvrstitev delodajalcev v skupine
5. Povračila stroškov v zvezi z delom
Delodajalci v dejavnosti poslovanja z nepremičninami
so glede obveznosti določanja in izplačevanja izhodiščnih
plač razporejeni v naslednje skupine:
I. skupina:
K 70/32

upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi je edini vir dohodka
organizacije in zajema naslednje storitve
pri upravljanju večstanovanjske hiše:
vzdrževanje, obratovanje stanovanjske
hiše, vzdrževanje funkcionalnega
zemljišča in skupnega funkcionalnega
zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja
ter storitve s tem v zvezi (24. člen
stanovanjskega zakona, Uradni list RS,
št. 18/92).

Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z
dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in
usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov,
ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/95, 5/98).
Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša:
– najmanj 572 SIT na dan prisotnosti na delu in se
usklajuje z rastjo cen življenjskih stroškov (usklajevanje se
opravi januarja in julija v tekočem letu)
ali
– do 10% povprečne mesečne plače zaposlenega v
RS za pretekle tri mesece za 176 delovnih ur.
6. Veljavnost

II. skupina:
K 70/32

upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi zagotavlja organizaciji
pretežni del dohodka.

Tarifna priloga začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Ljubljana, dne 16. marca 2000.

III. skupina:
K 70/1
K 70/2
K 70/31
K 70/32

K 74/2
K 74/7
E 40/3

poslovanje z lastnimi nepremičninami,
dajanje lastnih nepremičnin v najem,
dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami,
upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi, ki po dohodku ne presega
ostalih dejavnosti organizacije,
projektiranje in tehnično svetovanje,
čiščenje stavb,
oskrba s paro in toplo vodo, ki jo
dobavljajo upravniki večstanovanjskih hiš.

Odločitev o razvrstitvi delodajalca (gospodarske družbe, podjetja, zadruge, samostojni podjetniki) in prehodu iz
ene v drugo skupino sprejme poslovodni organ na podlagi
rezultatov poslovanja in o tem seznani sindikat.

Podpisnika za delodajalce:
Podpisnika za delojemalce:
Gospodarska zbornica Slovenije
ZSSS
Združenje za poslovanje
Sindikat komunale,
z nepremičninami
varovanja in poslovanja
mag. Janez Frelih l. r.
z nepremičninami (SKVNS)
Alojz Terbuc l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Stanovanjska sekcija
Stojan Horvat l. r.

ROS
Dejavnosti poslovanja
z nepremičninami
Vladimir Stopar l. r.

Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom
o registraciji tarifne priloge h kolektivni pogodbi, ki ga je
izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 23. 3. 2000
pod zap. št. 46/5 in št. spisa 121-03-038/94-011.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
1654.

Razpis drugega kroga volitev za župana Občine
Ajdovščina

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72,93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
Občinska volilna komisija občine Ajdovščina

RAZPISUJE
drugi krog volitev za župana Občine Ajdovščina
I. Opravi se drugi krog volitev za župana, in sicer med
kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila najvišje število
glasov:
1. Marjan Poljšak; roj. 8. 9. 1945; Ajdovščina, Šibeniška 21;
poklic: dipl. inž. kemijske tehnologije;
predlagatelj: Nacionalna stranka dela, Stranka dela,
Občinski volilni zbor članov NSD
2. Alojzij Krapež; roj. 2. 6. 1958; Otlica 78;
poklic: mag. poslovnih znanosti, dipl. inž. strojništva;
predlagatelj: Elijo Bizjak in skupina volivcev
II. Drugi krog volitev bo v nedeljo 7. maja 2000.

Št. 008-1/2000
Ajdovščina, dne 17. aprila 2000.

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Ajdovščina
Boža Ferfolja l. r.

BENEDIKT
1655.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Benedikt za leto 1999

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 15. člena statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt
na seji dne 29. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Benedikt za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 1999, katerega sestavni del je tudi račun stalne
proračunske rezerve.

2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v SIT
I.
Skupaj prihodki
200,261.026,99
II. Skupaj odhodki
188,204.674,29
III. Proračunski presežek (I-II)
12,056.352,70
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV-V)
–
VII. Skupni presežek (prihodki minus
odhodki) ter saldo prejetih in danih
posojil (I+IV) – (II+V)
12,056.352,70
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanja proračuna
–
IX. Odplačilo dolga
2,886.179,51
X. Neto zadolževanje
–
XI. Povečanje sredstev na računih
9.170.173,19
2. Bilanca prihodkov in odhodkov, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna, je sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini
12,056.352,70 SIT, ki predstavlja neporabljena sredstva
proračuna Občine Benedikt za leto 1999, se nameni:
– za kritje nerealiziranih pogodbenih obveznosti za investicije, ki so izvedene v letu 1999 ali pa je njihovo izvajanje zamaknjeno v leto 2000,
– za investicije po programu investicij za leto 2000 in
– kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2000.
4. člen
Od izvirnih prihodkov proračuna se je razporedilo iz
bilance prihodkov in odhodkov, kot sredstva splošne proračunske rezervacije (tekoča rezerva) Občine Benedikt
550.000 SIT. Sredstva za rezerve so se koristila v primerih,
ko ni bil določen izdatek nikjer planiran oziroma ko je bila
katera izmed postavk premalo planirana. O koriščenju sredstev za rezerve je odločil župan.
Od izvirnih prihodkov proračuna se izloča v sredstva
proračunske rezerve za naraven nesreče del skupno doseženih prejemkov proračuna. Izločanje sredstev v rezerve za
narave nesreče se je vršilo čez leto, trenutno stanje sredstev
rezerve za naravne nesreče je 1,700.000 SIT.
Prihodki na računu sredstev rezerv, vključno s prenesenimi sredstvi iz računa stalnih rezerv bivše skupne občine
po delitveni bilanci ob prehodu na samostojno financiranje,
so znašali 3,321.495,10 SIT.
Odhodki za leto 1999 na računu rezerv so znašali
1,621.495,10 SIT.
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve v višini
1,700.000 SIT se prenese v leto 2000.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-001/2000
Benedikt, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

1656.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Benedikt

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2000
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 2000 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
lokalnega pomena, na podlagi in v obsegu izračunane primerne porabe, ki jo je Vlada Republike Slovenija predlagala
Državnemu zboru RS na seji dne 21. 10. 1999 in znaša
3.282,826.000 SIT za Mestno občino Celje za leto 2000.
2. člen
Primerno porabo iz 1. člena predstavljajo lastni prihodki občine po 21. in 22. členu zakona o financiranju
občin (ZFO).

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96) in 15. člena statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 19/98) je Občinski svet občine Benedikt
na seji, dne 29. 3. 2000 sprejel

3. člen
Ostali lastni prihodki iz 25. člena ZFO se ne štejejo v
obseg lastnih prihodkov primerne porabe in jih Mestna občina Celje zagotavlja iz drugih lastnih virov za vse namene
ustavnih in zakonskih ter drugih nalog lokalnega pomena, za
katere Vlada RS ne zagotavlja dovolj sredstev.

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Benedikt

4. člen
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih
zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT
I. Skupaj prihodki
5.791,926.842
II. Skupaj odhodki
5.791,200.302
III. Proračunski presežek
726.540
B) Račun terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
44,000.000
V. Dana posojila in povečanje
Papitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprem. kapitalskih deležev
44,000.000
VII. Skupni presežek, prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih in danih
posojil
48,606.540
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
IX. Odplačilo dolga
44,000.000
X. Neto zadolževanje
–44,000.000
XI. Povečevanje (zmanjšanje) sredstev
na računih
726.540

1. člen
V odloku o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt se
spremeni 8. člen tako, da glasi:
“Šola opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.422 drugo izobraževanje
– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– O/92.61 obratovanje športnih objektov
– H/55.51 dejavnost menz
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem
– I/60.23 drug kopenski potniški promet“
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 64000-008/99
Benedikt, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

CELJE
1657.

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto
2000

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 46. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in
28/99) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne
21. 3. 2000 sprejel

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Celje so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu
financiranja in se objavijo sočasno s tem odlokom.
Uporabniki proračuna so prikazani v posebnem delu.
5. člen
Mestna občina zagotavlja odplačevanje obveznosti iz
naslova dolgoročne zadolžitve s celotnimi sredstvi javne porabe, zmanjšane za sredstva finančne izravnave, skladno z
določili 28. člena zakona o financiranju občin. Obveznosti iz
naslova dolgoročne zadolžitve iz preteklih let so stvar delitvene bilance med novo nastalimi občinami Celje, Vojnik,
Štore, oziroma prevzema sorazmernega dela obveznosti po
sporazumu o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij
(Uradni list RS, št. 59/99).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

35 / 21. 4. 2000 / Stran 4167

6. člen
Od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo
kot nerazporejeni del prihodkov v sredstva rezerv, in sicer:
a) 15,000.000 SIT – splošna proračunska rezervacija,
b) 8,000.000 SIT – proračunska rezerva.
skladno z 42. in 49. členom ZJF.

14. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober
gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.

7. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
1,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan. O
tem obvešča mestni svet s pisnimi poročili. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad temi zneski, pa odloča mestni
svet s posebnim odlokom.

15. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Mestnemu svetu mestne občine Celje predložiti finančne načrte
za leto 2000 ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna pročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne
občine Celje.

8. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
splošno proračunsko rezervacijo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno
predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine
100.000 SIT župan.

16. člen
Nadzorni odbor mestne občine Celje opravlja nadzor
nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem
uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe
sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni
predložiti vse zahtevane potrebne podatke.

9. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru
doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti,
če s posebnim aktom ni določeno drugače.
10. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki
so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za
katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren
predstojnik uporabnika.
11. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so
v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom
ne pritekajo v predvideni višini, vendar največ za 45 dni in s
tem takoj obvesti Mestni svet mestne občine Celje.
12. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti Mestni svet mestne občine Celje na prvi naslednji seji
mestnega sveta in Nadzorni odbor mestne občine Celje.
13. člen
Če se med izvajanjem ukrepov iz 11. člena in prvega
odstavka tega člena proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka iz 11. člena
predlagati rebalans proračuna.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 21. marca 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM
1658.

Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na
Koroškem na seji dne 30. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2000
1. člen
Proračun Občine Črna na Koroškem sestavljata splošni in posebni del. Splošni del proračuna sestavljajo skupna
bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja. Posebni del vsebuje podrobnejši pregled odhodkov po posameznih namenih z obrazložitvami.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Črna
na Koroškem za leto 2000 znašajo:
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Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun finančnih
terjatev in naložb

Račun
financiranja

Prihodki
455,493.000
Odhodki
476,200.000
Primanjkljaj
/

/
/
/

/
/
20,707.000

11. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim porabnikom nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine s predhodnim soglasjem Ministrstva
za finance. Občina bo za navedeni znesek najela kredit pod
najugodnejšimi pogoji.

12. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.

3. člen
S proračunom Občine Črna na Koroškem za leto 2000
(v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo
sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in
zakonom opravljajo občine.
4. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000
znašajo 476,200.000 SIT in se razporejajo na:
– tekoče obveznosti,
– investicijske obveznosti.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del občinskega proračuna.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen
Med odhodke proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo dovolj predvidenih sredstev.

13. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim
s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga odgovorna oseba kot odredbodajalec.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
15. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
16. člen
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, mora odbor zahtevati, da se
ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti
občinski svet.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja se od 1. 1. 2000.
Št. 403-03-01/00
Črna na Koroškem, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

8. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo, v katero
se izloča del skupno doseženih prihodkov in bilance prihodkov in odhodkov, vendar najmanj 0,1% prihodkov.
9. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge
naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom,
epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
10. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če
ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.

1659.

Pravilnik o pogojih ter postopku prodaje in
najemu nepremičnin

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list RS, št. 18/74, 34/84), zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 12/85,
39/85, 57/89), zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) ter 16. člena statuta Občine Črne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine
Črna na Koroškem na redni seji dne 30. 3. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o pogojih ter postopku prodaje
in najemu nepremičnin

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pogoji in postopek za
prodajo in najem nepremičnin, ki so v lasti Občine Črna na
Koroškem, občanom in pravnim osebam. Za poslovno stavbo se šteje stavba, ki je namenjena za poslovno dejavnost in
se pretežno v ta namen tudi uporablja.
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov
namenjenih za poslovno dejavnost in se v ta namen tudi
pretežno uporablja.
2. člen
Strokovna, tehnična in administrativna opravila v zvezi s
prodajo in najemom nepremičnin opravlja občinska uprava.
II. POGOJI ZA PRODAJO NEPREMIČNIN
3. člen
Prodaja nepremičnin je možna pod naslednjimi pogoji:
– da je prodaja družbeno in ekonomsko upravičena,
– da izklicno ceno ali kupnino določi sodni cenilec.
Prodaja je upravičena, če občinski svet s svojim sklepom opredeli prodajo nepremičnine.
Prodaja je ekonomsko upravičena, če je gospodarjenje z nepremičnino dalj časa nerentabilno.
4. člen
Dosedanjemu najemniku se priznajo vsa njegova vlaganja, ki so ohranjala ali povečala vrednost skupnih prostorov
ali naprav poslovnega prostora ali zgradbe v kateri je poslovni prostor. Upošteva se amortizacija teh vlaganj. Podlaga so
ustrezni računi.
Prav tako se povrnejo vsa vlaganja po pogodbah o
sofinanciranju najemnika za dokončanje poslovnega prostora oziroma objekta po določenih fazah gradnje.
Ne upoštevajo se tiste izboljšave, ki jih je opravil najemnik namenjene za opravljanje njegove dejavnosti. Prav tako
se ne upoštevajo preureditve, ki jih je opravil najemnik brez
soglasja lastnika.
III. POGOJI PRODAJE
5. člen
Postopek za prodajo nepremičnin se začne na pobudo, ki jo lahko poda najemnik, fizična ali pravna oseba. Če
poda pobudo najemnik mora imeti do lastnika poravnane
vse obveznosti.
6. člen
Sklep o prodaji nepremičnine sprejme občinski svet,
na temelju strokovnih podlag, ki jih pripravi občinska uprava.
IV. JAVNA DRAŽBA
7. člen
Nepremičnina se praviloma proda na javni dražbi razen v
primerih, ki to določa zakon. V primeru, da je poslovna stavba
ali prostor zaseden, ima najemnik predkupno pravico.
Postopek opravi komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo
imenuje župan.
Komisijo sestavljajo trije člani: izklicatelj in dva člana ter
zapisnik.
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Komisija mora k javni dražbi povabiti morebitne predkupne upravičence z vročitvijo sklepa o prodaji na javni
dražbi in vabilom za javno dražbo. Predkupni upravičenec,
ki se javne dražbe ne udeleži kljub vabilu, izgubi predkupno
pravico.
8. člen
Javna dražba in dražbeni pogoji se objavijo na krajevno
običajen način (CATV, oglasne deske).
Med objavo in javno dražbo mora preteči najmanj petnajst dni.
9. člen
Razpis javne dražbe mora vsebovati:
– naziv in sedež prodajalca,
– označbo in opis nepremičnine,
– izklicno ceno,
– varščino, ki jo mora dražitelj položiti pred začetkom
javne dražbe, ki ne sme biti nižja kot 10% izklicne cene, ter
način njenega pologa,
– način plačila kupnine,
– čas in kraj, kje bo dražba,
– navedbo, kje se lahko interesenti pred dražbo seznanijo s podrobnejšimi pogoji,
– navedbo kdo je lahko dražitelj,
– morebitne druge pogoje.
10. člen
Javna dražba je ustna. Komisija pred dražbo ugotovi
podatke o dražiteljih, ter če so dražitelji plačali predpisano
varščino.
11. člen
Izklicatelj komisije začne javno dražbo ob napovedanem času in na določenem kraju, tako da prisotne dražitelje
seznani s pogoji dražbe, predvsem pa:
– da lahko draži samo tisti samo tisti, ki je plačal varščino, kar mora dokazati s pismenim dokumentom
– določi najmanjši znesek za katerega dražitelj dviga
cene, da bo dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo vrnjena
varščina, uspešnemu dražitelju pa se varščina prišteje h
kupnini.
12. člen
Nato komisija prebere razpisane podatke in začne z
javno dražbo. Izklicatelj javno pove izklicno ceno in označbo
nepemičnine, ki se prodaja.
Če nepremičnino draži več dražiteljev, izklicatelj pove
izklicno ceno in vpraša dražitelje, kdo sprejema izklicno
ceno. Nato izklicno ceno prvič ponovi in dražitelje vpraša«
kdo da več?« Če kdo od dražiteljev ponudi višjo ceno,
nadaljuje izklicatelj dražbo tako, da ponovi ponujeno ceno in
dražitelje vpraša »kdo da več?« To se ponavlja, dokler nobeden od dražiteljev ne ponudi višje cene. Zadnjo najvišje
ponujeno ceno izklicatelj trikrat ponovi in draženje je končano če v roku 10 minut ni nobenega odziva od dražiteljev
oziroma zvišanja cene.
Po končanem draženju se opozori predkupnega upravičenca, da takoj izjavi ali ob enakih pogojih uveljavlja predkupno pravico.
Ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno in odstopi od svoje
ponudbe, izgubi pravico do vračila varščine. Po končani
javni dražbi se razglasi dražitelja, ki je ponudil najvišjo ceno
na dražbi in doseženo ceno dražene nepremičnine.
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13. člen
O poteku javne dražbe se vodi zapisnik, ki mora vsebo-
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19. člen
Vse ostale določbe stranki določita v najemni pogodbi.

vati:
– kraj in čas dražbe ter razpisne pogoje,
– podatke o komisiji, ki vodi dražbo,
– poimensko navedbo dražiteljev in ostalih prisotnih,
– ugotovitve o izpopolnjevanju razpisnih pogojev,
– izklicno ceno,
– ponudbe dražiteljev,
– najvišjo ponujeno ceno,
– razglasitev dražitelja, ki je na dražbi ponudil najvišjo
ceno neprimičnine (kupnino),
– podatke o dražiteljih, ki se jim vrne varščina.

VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu, objavi se v Uradnem listu RS.
Št. 465-02-01/00
Črna na Koroškem, dne 30. marca 2000.

Po opravljenem postopku je možno vložiti ugovor,
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Ugovor
reši komisija takoj. Zapisnik o poteku javne dražbe podpišejo člani komisije, dražitelj, ki je na dražbi uspel in ostali
dražitelji. V zapisnik se vpišejo ostali podatki in morebitne
pripombe.
14. člen
Zapisnik o javni dražbi je podlaga za podpis pogodbe.
Pogodba se mora podpisati v roku 30 dni po javni dražbi.
15. člen
Če nepremičnina ni bila prodana na javni dražbi, pa bi
bilo smotrno da bi bila, se javna dražba ponovi, vendar ne
prej kot v treh mesecih.
V tem primeru se lahko izklicna cena zmanjša vendar
ne več kot za eno tretjino. Nepremičnina se lahko proda
neposredno, če sta obe dražbi neuspešni pod ceno, vendar
v soglasju občinskega sveta. Tudi v tem primeru se obvesti
predkupnega upravičenca s pozivom, da se v roku 8 dni
izjavi ali odkupi nepremičnino pod enakimi pogoji ali ne.
Na podlagi sklepa občinskega sveta se lahko nepremičnina proda brez javne dražbe pravnim osebam, če le-ta
izkaže družbeni interes.

Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

1660.

Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za
podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Črna na Koroškem

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99) in 4. ter 12. člena pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99) ter 16. člena statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 13. redni seji dne 30. 3. 2000
sprejel

PRAVILNIK
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Črna na Koroškem

V. UGOTAVLJANJE PROMETNE VREDNOSTI
NEPREMIČNINE IN KUPNINE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
16. člen
Prometna vrednost nepremičnine se ugotavlja s cenitvijo po sodnem cenilcu. Kupnina mora biti plačana najpozneje v roku 30 dni po javni dražbi. Župan lahko odredi
obročno plačevanje kupnine. Obročno plačevanje kupnine
je lahko največ šest mesecev.
VI. NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV
17. člen
Občinski poslovni objekti in prostori so, ki so v lasti
Občine Črna na Koroškem in so namenjeni za opravljanje
dejavnosti.
18. člen
Najemnina za oddajo prostora se določi na podlagi
sklepa župana. Najemnik je dolžan plačati najemnino na
podlagi najemne pogodbe. Plačilo najemnine se lahko odloži za določen čas, in sicer, da si najemnik sam uredi poslovni prostor ali da se formirajo nova delovna mesta.

1. člen
Ta pravilnik določa merila za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata in kmetije, na kateri
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija na
območju Občine Črna na Koroškem). Soglasje izda občinska uprava.
2. člen
Gostinski obrati v Občini Črna na Koroškem, ki so v
stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih,
določijo praviloma obratovalni čas med 6. uro zjutraj in
22. uro zvečer oziroma 23. uro zvečer v t. i. letnem času kot
ga določa uredba (Uradni list RS, št. 75/97).
3. člen
Gostinec določi podaljšan obratovalni čas gostinskega
obrata ali kmetije samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju tega pravilnika. Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki ločeno in samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
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DIVAČA

II. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
4. člen
Gostinski obrati v Občini Črna na Koroškem lahko določijo podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata največ
kot sledi:
– restavracije, gostilne in izletniške kmetije med 6. in
1. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, (dnevni) bari, vinotoči
med 6. in 24. uro,
– nočni bari, diskoteke med 20. in 4. uro naslednjega
dne,
– hotelske terase in gostinski vrtovi med 8. in 24. uro.
Kolikor izpolnjujejo pogoje glede hrupa, kot jih določa
uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95) in vse druge pogoje v skladu s pravilnikom o
minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne
prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih
storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96).
5. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu
lahko med letom prekliče in odvzame ter skrajša na redni
obratovalni čas v primeru:
– utemeljenih pritožb občanov iz neposredne bližine,
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več
kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– da je bil podan predlog inšpekcijskim službam oziroma sodniku za prekrške ali drugemu ustreznemu organu.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega
odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja najmanj za 6 mesecev vnaprej.
III. NADZOR
6. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika
opravlja pristojna tržna inšpekcija in policija.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Že vložena vloga za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov se lahko rešijo po tem pravilniku, kolikor je za vlagatelja ugodneje.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 308-01-01/00
Črna na Koroškem, dne 30. marca 2000.

Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

35 / 21. 4. 2000 / Stran 4171

1661.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Divača za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba
US, 26/97 in 70/97) 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine
Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Divača na 13. redni seji dne 30. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Divača
za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača
za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa
proračuna Občine Divača.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za
leto 1999 za Občino Divača:
A)
I.
II.
III.
B)
IV.

Bilanca prihodkov in odhodkov
SIT
Skupaj prihodki
308,437.733,74
Skupaj odhodki
342,859.151,93
Proračunski primanjkljaj (I–II)
–34,421.418,19
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodanih kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
–
VII. Skupni presežek oziroma
primanjkljaj (I+IV)-(II+V)
–34,421.418,19
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
–
IX. Odplačilo dolga
4,285.911,50
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
–4,285.911,50
XI. (Povečanje) zmanjšanje sredstev
na računih (VII.–X.)
–38,707.329,69
3. člen
Presežek izdatkov nad prejemki po zaključnem računu
proračuna iz leta 1999 se izkazuje kot zmanjšanje splošnega sklada za 38,707.329,69 SIT.
4. člen
Stanje sredstev na žiro računu proračuna Občine Divača znaša konec leta 1999 30,331.266,72 SIT.
Navedena sredstva se prenesejo v proračun Občine
Divača za leto 2000 za dokončanje programov iz leta 1999.
5. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača
izkazujejo po zaključnem računu Občine Divača za leto 1999
naslednje stanje:
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1. Prenos iz leta 1998
2. Priliv v letu 1999
3. Odliv v letu 1999
4. Stanje konec leta 1999
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SIT
3,435.136
1,700.000
–
5,135.136

Sredstva rezervnega sklada Občine Divača iz leta 1999
se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2000.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Horjul znaša konec
leta 36,816.573 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv
2,207.771,53 SIT, ki se prenesejo v leto 2000 in se lahko
uporabijo za namene, določene v 12. členu zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 89/99).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 189/2000
Horjul, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

Št. 13/01
Divača, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

KOMEN
1663.

HORJUL
1662.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Horjul za leto 1999

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi določb zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98,
59/99, 61/99 in 89/99) in 15. člena statuta Občine Horjul
(Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Horjul na
14. seji dne 30. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul
za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Horjul za leto 1999, ki izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
187,510.893,54 SIT
II. Skupaj odhodki
173,964.006,94 SIT
III. Proračunski presežek
(primanjkljaj)
13,546.886,60 SIT
B) Račun finančnih terjatev
in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapit. deležev
V. Prejeta minus dana posojila in
sprememb. kap. deležev (IV.–V.)
(1,062.000) SIT
C) Račun financiranja:
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.–V.)
12,484.886,60 SIT.
2. člen
Skupni presežek po zaključnem računu proračuna za
leto 1999 znaša 12,484.886,60 SIT in se vodi kot sredstva
na računu.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Komen 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 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta občine
Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Komen na seji dne 30. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Komen
za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen
za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa
proračuna Občine Komen.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 1999
obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SIT
I. Skupaj prihodki
323,259.948
II. Skupaj odhodki
305,875.491
III. Proračunski presežek (I-II)
17,384.457
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV-V)

SIT

C. RAČUN FINANIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII-IX)
XI. Povečanje sredstev
na računih (III+VI-X)

SIT

0
0
0

0
8,555.245
– 8,555.245
8,829.212

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Stanje sredstev na računih preteklega leta
9,951.213 SIT.
Ostanek sredstev na računih konec leta 1999 v višini
SIT 18,780.425 se prenese v leto 2000 in se razporedi z
odlokom o proračunu Občine Komen za leto 2000.
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen
po zaključnem računu proračuna za leto 1999 izkazujejo
naslednje stanje:
SIT

Prenos sredstev leta 1998
Prihodki sredstev leta 1999
Odhodki sredstev leta 1999
Stanje denarnih sredstev 31. 12. 1999

3,886.295
1,650.000
445.202
5,091.093
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KRANJ

1665.

Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini
Kranj

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) in 13. in
18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95) je Občinski svet mestne občine Kranj na 14. seji
dne 29. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj
(prečiščeno besedilo)

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v
rezervni sklad Občine Komen za leto 2000.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski
svet občine Komen in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-03/00
Komen, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

1664.

Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Občine Komen
v letu 2000

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 39/99) in 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Komen
na seji dne 30. 3. 2000 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o začasnem financiranju
potreb iz proračuna Občine Komen v letu 2000
1
V prvem členu sklepa o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Občine Komen (Uradni list RS, št. 1/00) se
datum “31. 3. 2000” nadomesti z datumom “31. 5. 2000.”
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od vključno 1. aprila 2000.
Št. 06202-03/00
Komen, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

1. člen
S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse
(v nadaljevanju: takse) na območju Mestne občine Kranj.
2. člen
V Mestni občini Kranj se plačujejo komunalne takse za
naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov in igralnih sredstev
v javnih lokalih,
2. za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred
poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske, turistične
ter druge dejavnosti na teh površinah,
3. za uporabo javnih prostorov za začasne namene
(za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke, gradbišča,
prekope in druge namene),
4. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen
pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in
drugih prireditev,
5. za reklamne napise, objave in oglase na panojih,
tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih ter za vitrine, v katerih se razstavlja
blago zunaj poslovne stavbe.
3. člen
Taksa se določa v točkah.
Višine taks za posamezne taksne predmete in storitve
ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Z dnem uveljavitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj znaša vrednost točke 12 SIT. Župan usklajuje vrednost točke,
določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem rasti cen na
drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko župan
na predlog oddelka za gospodarske javne službe občinskega
urada oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse,
kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena
za razvoj turizma, kulture ali športa v Mestni občini Kranj.
4. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete in storitve, za katere so uvedene takse.
5. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v
letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom
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meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni
občinski organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma
prenehanju njegove uporabe.
Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti upravi Mestne občine Kranj v petnajstih dneh od njenega
nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno
ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso za tekoče leto plačati pred izdajo dovoljenja. Izvajajanje te določbe
zagotovi organ, ki dovoljenje izda.
6. člen
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo
oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti upravo
Mestne občine Kranj in plačati predpisano takso.
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti upravi Mestne občine Kranj pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa
z dnem odstranitve oziroma koncem uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu,
čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta
in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan upravi Mestne občine Kranj
prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun
komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta po
zakonu potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega
organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma
dovoljenja.
8. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci mesečno vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo. Takso je dolžan plačati v
15 dneh od pravnomočnosti odločbe. Če taksni zavezanec
ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu
izda ustrezno potrdilo.
9. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se
opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za
prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih
oseb.
Takso izterjujejo organi, pristojni za izterjavo obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Mestne občine Kranj.
11. člen
Komunalne takse odmerja in pobira uprava Mestne
občine Kranj na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj
pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter
prijav službe komunalnega nadzora.
Pristojne inšpekcijske službe na terenu ugotavljajo, ali
je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksne
obveznosti. V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne
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obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi služba komunalnega nadzora.
11.a člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne
predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti upravi Mestne občine Kranj najkasneje do 30 dni po uveljavitvi tega
odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem
začetka veljavnosti tega odloka.
12. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 80.000 do 100.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve in druge alinee tega člena.
Z denarno kaznijo od 80.000 do 100.000 SIT se
kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prve in druge
alinee tega člena.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
komunalnih taksah v Občini Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 26/70, 13/72, 5/75, 6/80, 10/82, 5/85, 6/86,
6/87, 9/88, 23/88, 3/89, 5/89, 9/89 in 14/89).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-924/99
Kranj, dne 4. februarja 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tar. št. 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih znaša letna taksa 2000 točk.
Za uporabo igralnega sredstva v javnih lokalih znaša
letna taksa:
– za biljard (vse vrste)
4000 točk
– za elektronski igralni aparat
8000 točk
– za druga igralna sredstva in za vsako
stezo avtomatskega kegljišča
2000 točk.
Opomba:
1. Taksni zavezanci po tej točki so lastniki oziroma
uporabniki javnega lokala, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, menze, bifeji ipd.), kot tudi k tem
lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih
se zadržujejo gosti. Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna
parki in druga potujoča zabavišča.
3. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih
se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
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4. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
stenski avtomati, namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in
način plačevanja uporabe sredstev.
5. Za glasbene avtomate po tem odloku se ne štejejo v
javnih lokalih nameščeni radijski in televizijski sprejemniki.
6. Taksa se ne plačuje za uporabo balinišč in neavtomatskih kegljišč.
Tar. št. 2
Za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori ter
za opravljanje gostinske, turistične in druge dejavnosti znaša
taksa za vsak uporabljen m2 površine dnevno:
1. glede na namen uporabe
za gostinstvo in slaščičarstvo
2 točki
za trgovino
1 točka
2. glede na opremljenost
ograja
1 točka
senčniki
1 točka
podest
1 točka
tende
2 točki
3. glede na čas uporabe
poletni turistični sezoni (od 1. 5. do 30. 9.)
2 točki
izven sezone
1 točka
Opomba:
Kot javne površine po tej tarifi so mišljene celotne
površine cest, pločnikov, trgov in prehodov pred poslovnimi
in drugimi prostori.
Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom in
pomeni povečanje gostinske ponudbe gostinskega obrata
(v nadaljevanju: gostinski vrt), je dovoljeno postaviti na javni
površini, razen v času izvajanja zimske službe.
Dovoljenje za postavitev gostinskega vrta se izda za
sezonski čas ali čas enega leta in vsebuje grafično prilogo.
Gostinski vrt se postavi v skladu z grafično prilogo, ki mora
upoštevati naslednje pogoje:
– med gostinskim vrtom in gostinskim obratom mora
biti zagotovljen prehod pešcev praviloma v širini 1,6 m,
– dovoljena velikost gostinskega vrta mora biti označena na način, ki ga določi pristojni oddelek,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencij lahko odstranijo,
– za zaščito pred soncem se uporabljajo platneni senčniki enotne barve.
Višina komunalne takse po tej tarifi se izračuna tako, da
se število točk po kriterijih 1., 2. in 3. sešteje in dobljeno
vsoto točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v
uporabi (v m2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo
točke.
Tar. št. 3
Za uporabo javnih površin za začasne namene znaša
taksa:
– za stojnice, kioske
in točilnice, postavljene
za čas do 3 mesecev
16 točk za vsak m2 dnevno
– za stojnice, kioske
in točilnice, postavljene
za daljše obdobje
od 3 mesecev
10 točk za vsak m2 dnevno
– za cirkuse in zabavne
parke
3 točke za vsak m2 dnevno
– gradbišča, prekopi in drugi
začasni nameni
2 točki za vsak m2 dnevno
– za kombije (prodaja rib)
150 točk na dan
za tovornjake (prodaja ozimnice
in podobno)
200 točk na dan
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– za reklamne avtomobile (pri prodaji
srečk in podobno)
50 točk na dan
– za oglaševanje na vozilih in prikolicah
z majhnimi ali velikimi plakati in
drugimi podobnimi načini oglaševanja
(svetlobni, vrtljivi)
500 točk na dan.
Opomba:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.
Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se ne plača, če je investitor javno podjetje,
javni zavodi ali družbenopolitična skupnost. Taksa se ne
plača za uporabo prostora na organiziranih tržnicah, ki so v
upravljanju komunalnega podjetja.
Tar. št. 4
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev za profitne namene znaša taksa za vsak
uporabljeni m2 dnevno 5 točk.
Opomba:
Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora ali prireditelj zabavne prireditve.
Tar. št. 5
Z reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah
ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, znaša dnevna taksa na m2 za:
1. za table
samostoječe, stenske table in ulični panoji 1,0 točka
svetlobne table (enostranska)
2,0 točki
2. za stene zgradb
za slikovno ali pisano obdelane
0,5 točke
3. za prikazovalnike
svetlobne
3,0 točke
vrtljive
2,0 točki
4. za obešanke na drogovih javne
razsvetljave
1,0 točka
5. za transparente, zastave, tende, napise
na ograjah
1,0 točka
6. za plakatne stebre
1,0 točka
7. za napise, znake, nalepke, zastave,
druge simbole firme, izdelka in podobno
nesvetlobni
0,5 točke
svetlobni
1,5 točke
vrtljivi
1,0 točka
oglaševalne vitrine
1,0 točka
zunanje stene avtobusov cestnega prometa 0,2 točke
Opomba:
a) Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu
oziroma na javni površini, kadar je nameščen tako, da je
njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor,
ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni
predmet nameščen.
b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin,
na katerih je taksni predmet.
c) Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov, organov krajevnih skupnosti, političnih strank v času
volilne kampanje, objave kulturnih in športnih prireditev, ki
jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Mestni
občini Kranj, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in
kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij.
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d) Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna
označba firme, na zgradbi firme. Za taksni predmet se po
tem odloku ne šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v okviru turistično promotivne dejavnosti
v občini in katerega lastnik je občina.
e) Lokacijo za oglaševanje po taksni tarifi št. 5 se
pridobi na podlagi zahtevka stranke. Zahtevek mora vsebovati:
– lokacijo za posamezno vrsto objekta ali naprave za
oglaševanje,
– dokazilo o registraciji,
– soglasje lastnika nepremičnine, kjer stoji.
Pristojni upravni organ oziroma oddelek na zahtevo
stranke izda dovoljenje za postavitev objektov ali naprav za
oglaševanje.
Obveznosti stranke:
– stranka mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti s firmo,
– stranka mora sama skrbeti za oglaševanje,
– stranka je dolžna redno vzdrževati in obnavljati objekte ali naprave za oglaševanje,
– oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku.
Stranka ne sme:
– uporabljati lokacije brez pridobljenega dovoljenja za
postavitev objektov ali naprav,
– klasično lepiti plakate na zunanjih površinah izložb,
sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj in
podobno,
– trositi propagandnega materiala in zatikati le-tega za
brisalce avtomobilov,
– nenamensko uporabljati, poškodovati objekte ali naprave za oglaševanje, ter zakrivati vsebino oglaševanja.
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3
Prispevek plačujejo vsi uporabniki, ki so vključeni v
obvezen odvoz komunalnih in njim podobnih odpadkov v
skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki in
vzdrževanjem čistoče v naseljih (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 10 z dne 17. 7. 1984).
4
Zbrana sredstva prispevkov so namenska in se evidentirajo in zbirajo ob ceni odvoza in deponiranja odpadkov.
Mestna občina Kranj pooblašča izvajalca, da zbrana sredstva namenjena za izvajanje odvoza in deponiranja kosovnih
odpadkov, ločenega zbiranja odpadkov (steklo, papir), zbiranje posebnih odpadkov iz gospodinjstev, za pranje in dezinfekcijo kontejnerjev in za odškodnino vaščanom Tenetiš.
Izvajalec mora vsako leto do 1. 3. pripraviti poročilo o
porabi teh sredstev v preteklem letu in ga posredovati Mestni občini Kranj.
5
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, začne pa se uporabljati prvi dan naslednjega
meseca po uveljavitvi.
Št. 14-439/2000
Kranj, dne 29. marca 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

1667.
1666.

Sklep o prispevku za odvoz posebnih odpadkov
v Mestni občini Kranj

Na podlagi 8. in 26. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Kranj (Uradni list RS,
št. 70/94), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 14. seji
dne 29. 3. 2000 sprejel

SKLEP
o prispevku za odvoz posebnih odpadkov
v Mestni občini Kranj
1
S tem sklepom se določi prispevek za stroške odvoza
kosovnih odpadkov, posebnih odpadkov iz gospodinjstev
ter ločenega zbiranja odpadkov (v nadaljevanju: prispevek),
katerega opravlja izvajalec gospodarske javne službe odvoza in deponiranja odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec).
Prispevek se uvede ob redni ceni komunalnih storitev
odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
2
Prispevek znaša za:
– obračun po površini: 2,20 SIT/m2 stanovanjske ali
poslovne površine – mesečno,
– obračun po odvozih: 57 SIT/odvoz.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Mestne občine
Kranj

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98 in 84/98) in
10. člena statuta Mestne občine Kranj je Svet mestne občine Kranj na 14. seji, dne 29. 3. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj so:
Program

I. Celodnevni programi
1. starostno obdobje
(oddelki od 1 do 3 leta)
2. starostno obdobje
(oddelki od 3 do 7 leta)
3. kombinirani oddelki
(oddelki od 1 do 7 leta)
II. Krajši programi:
4. popoldansko varstvo
5. vzgojni program s kosilom
6. vzgojni program
7. vzgojni program z malico

Ekonomska
cena programa

60.016
43.699
54.606
26.355
32.398
23.772
27.141
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Št.

Ekonomska
cena programa

Program

8. vzgojni program s kosilom in z malico
9. 60% program
10. skrajšani vzgojni programi 360-420 ur
11. skrajšani vzgojni programi 200-300 ur
III. Posebni programi
12. razvojni oddelki

40.439
26.219
5.500
3.500
177.924

2. člen
Individualni prispevek staršev se določi v deležu od
ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen.
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“Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo
istočasno kot redne volitve v Svet mestne občine Kranj.
Svetom krajevnih skupnosti, ki so bili izvoljeni leta
1996, se podaljša mandat do izteka mandata Sveta mestne
občine Kranj, izvoljenega za obdboje 1998–2002".
II
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 01301-02/95-17/252/00
Kranj, dne 29. marca 2000.

3. člen
Nove cene programov veljajo od 1. 4. 2000 dalje,

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRŠKO
1669.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Krško

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine
Kranj na 14. seji dne 29. 3. 2000 sprejel

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) in 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na
4. izredni seji dne 27. 3. 2000 sprejel

S T A T U T A R N I S K L EP
o dopolnitvi 53. člena statuta Mestne
občine Kranj

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Krško

I
V statutu Mestne občine Kranj se v 53. členu doda novi
peti in šesti odstavek:

I
Ekonomske cene za posamezne programe predšolske
vzgoje v vrtcih na območju Občine Krško znašajo:

1668.

Statutarni sklep o dopolnitvi 53. člena statuta
Mestne občine Kranj

v SIT
Vrtec
1–3 let (4–6 ur)

Starostna skupina
1–3 let (6–9 ur)

Starostna skupina
3–7 let (4–6 ur)

Starostna skupina
3–7 let (6–9 ur)

Starostna skupina
oddelek

Razvojni
oddelek

Romski

1. Vrtec pri OŠ
Brestanica

–

–

35.640

44.545

–

–

2. Vrtec pri OŠ
Koprivnica

–

–

–

–

36.955

46.190

3. Vrtec pri OŠ
Kostanjevica

–

56.135

39.005

48.760

–

–

4. Vrtec Krško

45.715

57.140

40.630

50.785

166.840

–

5. Vrtec pri OŠ
Leskovec

41.975

52.470

34.960

43.700

–

57.935

6. Vrtec pri OŠ
Podbočje

–

55.360

33.640

42.050

–

–

7. Vrtec pri OŠ
Raka

–

–

37.925

47.405

–

–

8. Vrtec pri OŠ
Senovo

40.145

50.180

33.165

41.455

–

–
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II
Starši otrok, za katere je Občina Krško po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa, plačajo za 10%
nižje plačilo v svojem plačilnem razredu.
III
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov v vrtcih Občine Krško (Uradni list RS, št.
32/99).
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-24/00-O704
Krško, dne 27. marca 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LENART
1670.

Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven
območja kompleksnega urejanja stavbnega
zemljišča

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99) in 5. člena odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
na območju Občine Lenart (Uradni list RS, št. 3/97) je
Občinski svet občine Lenart na 11. seji dne 28. 3. 2000
sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne cene za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami
komunalnih ter drugih objektov in naprav izven
območja kompleksnega urejanja stavbnega
zemljišča

1
Na podlagii ugotovljenih poprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne rabe
izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Lenart za leto 2000 določi naslednja izhodišča
cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča s posameznimi vrsta komunalnih objektov in naprav, in sicer:

Opis opremljenosti

Izhodiščna cena na 1 m2
koristne stanovanjske površine

1.
a)
b)
c)
–
–

Objekti in naprave individualne komunalne rabe
vodovodno omrežje
fekalna kanalizacija
električno omrežje:
v kabelski izvedbi
v izvedbi z zračnimi vodi

2.
a)
–
–
–
b)
c)
–
–
d)

Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe
cesta:
v asfaltni izvedbi s pločniki
v asfaltni izvedbi brez pločnikov
v makadamski izvedbi
javna parkirišča v sklopu ceste
javna razsvetljava:
v kabelski izvedbi s kandelabri
v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih
odvodnjavanje javnih in prostih površin
v urejeno kanalizacijo (meteorna
kanalizacija)

Izhodiščna cena
za posamezne objekte
po normativih v drugem odstavku
5. člena odloka

1.450
2.330

174.000
279.600

1.700
1.058

204.000
126.960

5.406
3.056
1.528
1.391

648.720
366.720
183.360
166.920

574
287

68.880
34.440

819

98.280
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2
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi
vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 23/99).
3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42007-21/2000
Lenart, dne 28. marca 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

1671.

Sklep o določitvi cen programov storitev v
javnem Vzgojnovarstvenem zavodu – Vrtec
Lenart

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99), 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), je Občinski svet občine Lenart na 11. seji
dne 28. 3. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov storitev v javnem
Vzgojnovarstvenem zavodu – Vrtec Lenart
Določijo se cene programov storitev v javnem Vzgojnovarstvenem zavodu Lenart – Vrtec Lenart, za naslednje programe:
– za oddelke od 1 do 3 let starosti (jasli) v višini 47.000
SIT na mesec;
– za oddelke od 3 do 7 let starosti v višini 39.000 SIT
na mesec;
– za 5-urni program s kosilom v višini 29.250 SIT na
mesec.
Navedene cene veljajo od 1. 4. 2000 dalje.
Št. 64-5/2000
Lenart, dne 28. marca 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

1672.

Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in
pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini
Lenart

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99), druge alinee 26. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni
list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), osemnajste alinee 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list

Št.
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RS, 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99) in drugega odstavka 18. člena odloka o pokopališkem redu na pokopališčih v
Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 13/75, 19/87, 44/87 in
25/88 ter Uradni list RS, št. 37/90 in 2/91) je Občinski
svet občine Lenart na 11. seji dne 28. 3. 2000 sprejel

SKLEP
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških
storitev na pokopališčih v Občini Lenart
I
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam
pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih opravlja Pogrebne
in pokopališke storitve Slavko Jančič s.p. na pokopališčih v
Občini Lenart:
Izkop in zasip groba ter zaščita
sosednjih grobov
18.200 SIT
Pogreb v grobnico
9.150 SIT
Pogreb otroka do 1. leta
9.150 SIT
Žarni pokop
6.160 SIT
Delo s pokojnikom (oblačenje, polaganje,
prelaganje)
4.500 SIT
Pobiranje pokojnika:
– brez večjih poškodb
2.310 SIT
– z večjimi poškodbami
3.520 SIT
Kompletiranje krste in znamenje
1.100 SIT
Prijava pogreba
1.100 SIT
Urejanje dokumentacije (mrliški list,
dovolj. za pokop, odjava zavarovanj,
obveščanje KS)
1.650 SIT
Poglobitev groba
2.750 SIT
Prva ureditev groba (odvoz vencev,
ureditev groba)
4.620 SIT
Prevoz:
– prevožen km v domovini
100 SIT
– prevožen km v tujini
110 SIT
– lokalni prevoz do 50 km
6.000 SIT
Ekshumacija:
– pred pretekom 10 let
38.500 SIT
– po preteku 10 let
29.700 SIT
Vrednost ure:
– grobar KV
1.170 SIT
– delavec PKV
990 SIT
– intelektualna ura (IU)
1.170 SIT
– strojna ura
1.620 SIT
Cinjenje kovinskega vložka
1.980 SIT
Organizacija pogreba 3–4 ure
štev. ur x 1.170 SIT
Pogrebno moštvo
štev. oseb x 2.970 SIT
II
V cenah storitev ni zaračunan 8% davek na dodano
vrednost.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38005-2/2000
Lenart, dne 28. marca 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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ŠKOFJA LOKA
1673.

Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto
2000

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine
Škofja Loka na 10. redni seji dne 5. 4. 2000 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Škofja Loka za leto 2000 se
zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki
iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom o
financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi
zakoni.
3. člen
Proračun občine Škofja Loka za leto 2000 sestavljajo:
Prejemki:
prihodki v višini
vračila danih posojil
zadolževanje
skupaj

SIT
2.174,559.808
2,440.830
20,000.000
2.197,000.638

Izdatki:
odhodki v višini
naložbe v višini
odplačila dolga
skupaj

2.181,375.265
5,000.000
10,625.373
2.197,000.638

4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v odvisnosti od
zapadlosti obveznosti.
6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od
vseh prejemkov proračuna, v splošno rezervo pa 0,5% od
prihodkov proračuna.
7. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za
katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi
oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžujejo le s soglasjem župana.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim

Uradni list Republike Slovenije
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in
višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj iste proračunske skupine največ do 20%, če s tem ni
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne rezerve do višine
10% rezerve za posamezni namen,
– odloči o začasni zagotovitvi sredstev obvezne rezerve proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ
5% zadnjega sprejetega proračuna,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih
pravnih oseb, katerih ustanovitelj je, vendar največ do 5%
realiziranih prihodkov proračuna v letu, v katerem se daje
poroštvo.
10. člen
Oddelek za občo upravo in proračun:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana
ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna,
– pripravi do 31. 5. 2000 navodilo uporabnikom za
pripravo predloga proračuna za leto 2001 in 2002.
11. člen
Zavodi s področja družbenih dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, obračunajo amortizacijo v višini,
kot jo zagotavlja občinski proračun.
12. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 5,000.000 tolarjev za blago in storitve in 10,000.000 tolarjev za gradbena
dela.
13. člen
Uporabniki so dolžni do 30. 4. 2000 predložiti letno
poročilo za leto 1999 skupaj z obrazložitvami, in finančni
načrt za leto 2000.
Uporabniki so dolžni do 30. 7. 2000 predložiti programe in predloge finančnih načrtov za delo organa in izvajanje
dejavnosti za leti 2001 in 2002, za investicije pa za celotno
dobo financiranja.
14. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov, račun terjatev in obveznosti in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2000.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 401-1/00
Škofja Loka, dne 5. aprila 2000.

Št.

Št. 353-7/2000
Škofja Loka, dne 5. aprila 2000.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

1674.

Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine
plina

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 10. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in
47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 10. redni
seji dne 5. 4. 2000 sprejel

SKLEP
o cenah za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
Cene za posamezne tarifne skupine plina, ki ga distribuira koncesionar Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka so:
Tarifni cenik plina
Široka potrošnja:
Mala poraba
53,78 SIT/m3
Gospodinjska poraba
53,78 SIT/m3
Centralno ogrevanje
53,78 SIT/m3
Ostala potrošnja:
Centralno ogrevanje
53,78 SIT/m3
Industrija:
53,78 SIT/m3
Odjem do 100.000 Sm3/leto
3
Odjem nad 100.000 Sm /leto
52,60 SIT/m3
Odjem nad 700.000 Sm3/leto
51,40 SIT/m3
Obrtniki:
Odjem neodoriranega plina
50,21 SIT/m3.
Polna cena:
Odjemalci brez plačila
pristojbine
55,57 SIT/m3
V cenah plina iz prejšnjega odstavka tega člena nista
vključena davek na dodano vrednost in taksa za obremenjevanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z
uredbo Vlade Republike Slovenije.
2. člen
Cene plina za tarifni skupini “Široka potrošnja” in “Ostala potrošnja”, ki veljajo na dan uveljavitve tega sklepa, se
uskladijo tako, da dne 1. 5. 2000 dosežejo vrednost 45,80
SIT/m3, na dan 1. 10. 2000 pa vrednost, določeno v 1.
členu tega sklepa, to je 53,78 SIT/m3.
3. člen
V primeru določitve (povišanja) najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja na
podlagi uredbe Vlade RS, župan Občine Škofja Loka koncesionarju odobri povišanje posameznega elementa v ceni
plina do višine tega povišanja in s tem uskladitev cene plina
za posamezne tarifne skupine.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se z dnem 1. 5. 2000.
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Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

1675.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega
člana Sveta krajevne skupnosti Sveti Duh za 1.
volilno enoto, ki obsega naselja Virmaše in
Grenc

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) daje Občinska
volilna komisija občine Škofja Loka

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev za enega člana
Sveta krajevne skupnosti Sveti Duh za 1. volilno
enoto, ki obsega naselja Virmaše in Grenc
Za nadomestnega člana Sveta krajevne skupnosti Sveti
Duh za 1. volilno enoto, ki obsega naselja Virmaše in Grenc,
ki so bile 9. 4. 2000 je izvoljen Jože Potočnik, rojen 18. 7.
1948, strojni inženir stanujoč Grenc 36, 4220 Škofja Loka.
Št. 008-1/96
Škofja Loka, dne 10. aprila 2000.

Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Škofja Loka
Peter Osolnik, univ. dipl.
pravnik l. r.

ŽELEZNIKI
1676.

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje 1986–2000 za območje Občine
Železniki

Na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Železniki
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98,
21/99), 37. in 43. člena zakona o urejanju naselij (Uradni
list SRS, št. 18/84, 15/89) ter prvega odstavka 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine
Železniki na 14. redni seji dne 12. 4. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Železniki

Stran
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1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Železniki.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Železniki, Češnjica 48, Železniki. Javna razgrnitev bo trajala
od 24. 4. do 24. 5. 2000.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Železniki.
4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in
sicer v četrtek, 18. 5. 2000, ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma v Železnikih, Trnje 39 in v petek, 19. 5. 2000, ob
19. uri v dvorani Zadružnega doma v Sorici.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 080-09-2448
Železniki, dne 12. aprila 2000.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

ŽIROVNICA
1677.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žirovnica za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica
na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Neto zadolževanje Občine Žirovnica za leto 1999 znaša – 725.261,70 SIT.
Račun finančnih terjatev in naložb Občine Žirovnica za
leto 1999 izkazuje:
– prejeta vračila danih posojil
1,805.384,40 SIT
– dana posojila in povečanje kap.del.
0 SIT
Povečanje sredstev na računu finančnih terjatev in naložb znaša 1,805.384,40 SIT.
Skupno povečanje sredstev na računu proračuna Občine Žirovnica za leto 1999 znaša 42,054.755,96 SIT.
3. člen
Račun obvezne rezerve proračuna Občine Žirovnica za
leto 1999 izkazuje:
– začetno stanje
2,179.378,06 SIT
– prihodki
1,360.000,00 SIT
– odhodki
0 SIT
– sredstva rezerve 31. 12. 1999 3,539.378,06 SIT.
4. člen
Povečana sredstva na računih proračuna Občine Žirovnica po stanju 31. 12. 1999 v višini 42,054.755,96 SIT se
razporedijo na splošni sklad proračuna za naslednje namene, ki bodo vključeni med odhodke proračuna za leto 2000:
1. plačilo 1. obroka kupnine za Planiko
19,600.000,00
2. zveze, zaščito in reševanje
200.000,00
3. že razporejeno s proračunom 2000 21,202.000,00
4. izvedbo programa Prešernovo leto 1,052.755,96
5. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih
in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu financiranja in računu finančnih terjatev in naložb, pregled prihodkov in odhodkov
sredstev rezerv, pregled porabe sredstev tekoče proračunske rezerve in obrazložitve postavk prihodkov in odhodkov
proračuna, ki so priloga tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0002/00-004
Žirovnica, dne 16. marca 2000.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Žirovnica za leto 1999
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica
za leto 1999.
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Žirovnica za leto 1999 izkazuje:
– prihodki
271,973.560,85 SIT
– odhodki
230,998.927,59 SIT
– presežek prihodkov
40,974.633,26 SIT
Račun financiranja Občine Žirovnica za leto 1999 izkazuje
– zadolževanje občine
0 SIT
– odplačila posojil
725.261,70 SIT

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

1678.

Sklep o imenovanju članov vaških odborov v
Občini Žirovnica

Na podlagi 4. člena odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/99) in 18. člena statuta Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Žirovnica na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov vaških odborov v Občini
Žirovnica

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V vaški odbor za naselje Breg se imenujejo:
– Pogačar Leopold, Breg 12,
– Langus Ljubo, Breg 40,
– Benčina Franc, Breg 160.

Št.

12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06207-0001/00
Žirovnica, dne 16. marca 2000.

2. člen
V vaški odbor za naselje Breznica se imenujejo:
– Kokalj Jožef, Breznica 34,
– Jagič Pavel, Beznica 5/a,
– Jamar Franc, Breznica 59.
3. člen
V vaški odbor za naselje Doslovče se imenujejo:
– Pristov Leopold, Doslovče 24/a,
– Božič Viljem, Doslovče 21/a,
– Grad Bernarda, Doslovče 8/a.
4. člen
V vaški odbor za naselje Moste se imenujejo:
– Trojar Branko, Moste 24/a,
– Varl Janez, Moste 28/a,
– Slamnik Jože, Moste 16.
5. člen
V vaški odbor za naselje Rodine se imenujejo:
– Vičar Franc, Rodine 51,
– Mulej Janez, Rodine 10,
– Peljhan Mirko, Rodine 23.
6. člen
V vaški odbor za naselje Selo se imenujejo:
– Žemlja Franc, Selo 32/a,
– Pavlenč Tomislav, Selo 31,
– Vidic Tatjana, Selo 31/a.
7. člen
V vaški odbor za naselje Smokuč se imenujejo:
– Žitnik Marjan, Smokuč 62,
– Blažič Franci, Smokuč 32/a,
– Frelih Jože ml., Smokuč 49.
8. člen
V vaški odbor za naselje Vrba se imenujejo:
– Brejc Marko, Vrba 30/a,
– Toman Janez, Vrba 31,
– Šilar Marjan, Vrba 7/b.
9. člen
V vaški odbor za naselje Zabreznica se imenujejo:
– Rakar Stanislav, Zabreznica 41,
– Dolar Filip, Zabreznica 63,
– Baloh Janez, Zabreznica 23.
10. člen
V vaški odbor za naselje Žirovnica se imenujejo:
– Justin Anton, Žirovnica 87/b,
– Zima Stanislav, Žirovnica 114/a,
– Pogačnik Jože, Žirovnica 87.
11. člen
V skladu s 5. členom odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 101/99) prvo sejo vaškega odbora
skliče župan občine v roku 20 dni.
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Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

1679.

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za
leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99),
12. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 20. člena popravka pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 16/87) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2000
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2000.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračunava po JUS U.C.2.100 za III. stopnjo
opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja in brez
cene stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 1999
128.773 SIT/ m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha znašajo 18.028 SIT na m2 koristne stanovanjske
površine od tega:
– za komunalne objekte in naprave v individualni (osebni) rabi 8.113 SIT,
– za komunalne objekte in naprave v kolektivni (skupni)
rabi 9.915 SIT.
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih v
odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 5% do 8%, ki obsega naselja Moste,
Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče,
Smokuč, Rodine in Vrba;
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II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega vsa ostala
območja Občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I
ali so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim
planom Občine Jesenice za Občino Žirovnica.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Žirovnica za leto 1999 (Uradni list RS, št. 65/99).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0001/00
Žirovnica, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

1680.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja obrti,
podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini
Žirovnica

Na podlagi 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni
list RS, št. 23/99) in 68. členom poslovnika Občinskega
svet občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Žirovnica na 15. seji dne 16. 3. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva,
turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica
1. člen
S tem pravilnikom se določijo način, pogoji in kriteriji
dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini
Žirovnica.
2. člen
Pospeševanje se zagotavlja s subvencioniranjem
obrestne mere za kredite, ki jih upravičenci najamejo pri
določeni poslovni banki.
3. člen
Sredstva za razvoj obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica so sredstva, zagotovljena s proračunom Občine Žirovnica, dogovorjena bančna sredstva in
morebitna druga sredstva.
4. člen
Za kredit s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo:
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– samostojni podjetniki,
– male in srednje velike gospodarske družbe,
– kmetje,
– sobodajalci,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za
izdajo dovoljena za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili
vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske
družbe.
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj
in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na
območju Občine Žirovnica. Prav tako morajo imeti prosilci –
pravne osebe sedež, fizične osebe pa stalno prebivališče v
Občini Žirovnica.
5. člen
Pospeševanje razvoja iz 2. člena tega pravilnika se
izvaja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine
Žirovnica.
Pred objavo razpisa župan sklene z ustrezno poslovno
banko pogodbo, s katero se dogovori o obliki pospeševanja, o višini zagotovljenih sredstev občinskega proračuna, o
pogojih pod katerimi se posamezna sredstva razdeljujejo ter
medsebojne pravice in obveznosti med občino in poslovno
banko.
6. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva,
2. višino sredstev za posamezne oblike pospeševanja,
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. opredelitev prosilcev,
5. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
7. rok za oddajo vlog, ki ne sme biti krajši od 30 dni,
8. navedba mesta oddaje vlog.
7. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci:
– ki razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini
Žirovnica,
– ki imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v doseganje
višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja okolju prijaznejši proizvodni proces,
– ki zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve
občanom,
– katerih izvedba projekta bo imela pomemben vpliv na
razvoj občine,
– za projekte, katerih cilj je izboljšanje turistične ponudbe in nočitvenih kapacitet v občini.
8. člen
Vlogo za subvencijo obrestne mere prosilci vložijo na
poslovni banki, izbrani za poslovno sodelovanje z občino, ki
vlogo prouči in občini posreduje v potrditev sklep o dodelitvi
kredita s subvencionirano obrestno mero.
9. člen
Višina dodeljenega kredita s subvencionirano obrestno
mero je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca in možnosti zavarovanja kredita, vendar ne sme biti višja od 70%
vrednosti investicije.
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10. člen
Višina sredstev za razvoj obrti, podjetništva, turizma in
kmetijstva v Občini Žirovnica se vsako leto določi s proračunom občine.
11. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju razvoja obrti, podjetništva, turizma in
kmetijstva v Občini Žirovnica, nadzoruje nadzorni odbor.
12. člen
Če se ugotovi nenamenska poraba dodeljenih sredstev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva, z zakonitimi obrestmi od datuma prejema, na proračun Občine
Žirovnica.
13. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice
(Uradni list RS, št. 39/95 in 19/97).
14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 41403-0002/00
Žirovnica, dne 17. marca 2000.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

Št.

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprememba kapitalskih deležev
–
VII. Skupni presežek
91,237.174 SIT
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje
–
IX. Odplačilo dolga
–
X. Neto zadolževanje
–
XI. Povečanje sredstev na računih
91,237.174 SIT
Stanje sredstev na računih preteklega leta
–
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec
leta 1999 znaša 89.305.198 SIT in ta sredstva se razporedi
za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva v višini 2,870.542
SIT se vključijo v proračun Občine Žužemberk za leto 2000
za nadaljevanje izgradnje vodovoda Križi.
2. Neporabljena namenska sredstva v višini 2,141.136
SIT se vključijo v proračun Občine Žužemberk za leto 2000
za obnovo žužemberškega gradu.
3. Druga sredstva v višini 84,293.520 SIT se vključijo
v proračun Občine Žužemberk za dokončanje programov iz
leta 1999.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Žužemberk in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2461/2000
Žužemberk, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

ŽUŽEMBERK
1681.
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žužemberk za leto 1999

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
56/98) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Žužemberk na
11. seji, dne 31. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Žužemberk za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Žužemberk za leto 1999, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa Občine Žužemberk.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 1999 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
431,433.360 SIT
II. Skupaj odhodki
340,196.186 SIT
III. Proračunski presežek
91,237.174 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
–

1682.

Sklep o razglasitvi Glihovega toplarja v
Žužemberku za kulturni spomenik

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 21. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 9. člena Statuta
Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski
svet občine Žužemberk na 11. seji dne 31. 3. 2000 sprejel

SKLEP
o razglasitvi Glihovega toplarja v Žužemberku
za kulturni spomenik
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne vrednosti ter zagotovi nadaljnji obstoj, se Glihov toplar v Žužemberku, Jurčičeva ulica 27, (EŠD 07-98-ZRD-02-72) razglasi
za kulturni spomenik.
2. člen
Glihov toplar ima spomeniško-varstvene lastnosti. Ima
tri pare oken in na čelni strani lesen gank s stopniščem.
Pokrit je s simetrično dvokapnico na čop. Nosilni stebri so
hrastovi, razen enega in stojijo na zidanih podstavkih. Podporne ročice so vzbočene in okrašene z dekorativnimi detaj-
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li. Nadstropni del ima osrednji hodnik, dostopen iz ganka.
Glihov topar se nahaja na parc. št. 1069/1, 1069/7 v k.o.
Žužemberk.
3. člen
Varnostni režim določa ohranjanje in varovanje Glihovega toplarja v celoti, v njegovi izvirnosti in neokrnjenosti.
Dovoljeni so le konservatorski in prezentacijski posegi in
posegi za redno vzdrževanje z uporabo historičnih materialov. Kakršenkoli poseg v terenu ali na objektu je mogoč le z
upoštevanjem pogojev in smernic, ki jih predpiše pristojni
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
4. člen
Občinski upravni in inšpekcijski organi morajo preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti v tem
sklepu opredeljene lastnosti spomenika. Za posege, ki niso
v skladu z varstvenim režimom in s presojo strokovne službe
ter spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj odgovoren po zakonu.
5. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko
pravne zadeve, poda predlog za vpis spomenika v zemljiško
knjigo po parcelnih številkah z lastnikom.
6. člen
Sestavni del tega sklepa je izpisek iz preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000 z vrisanimi mejami varovanega območja.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 247/2000
Žužemberk, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

Uradni list Republike Slovenije
2
Občinski svet posreduje ta ugotovitveni sklep občinski
volilni komisiji z zadolžitvijo, da sprejme ugotovitev o prenosu mandata za člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste Nadstrankarska in neodvisna lista za Suho
krajino.
Št. 2481/2000
Žužemberk, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

MINISTRSTVA
1684.

Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije in je 177,31 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 27/00).
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-22/2000
Ljubljana, dne 18. aprila 2000.

1683.

Ugotovitveni sklep, da funkcija člana
občinskega sveta ni združljiva z delom v
občinski upravi

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95,
20/98 in 74/98) in 30. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter odločbe US RS je Občinski svet občine Žužemberk na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 11. seji dne 31. 3. 2000 sprejel naslednji

ugotovitveni sklep
1
Funkcija člana občinskega sveta Darka Puclja ni združljiva z delom v občinski upravi, zato Darku Puclju z dnem
31. 3. 2000 preneha mandat za člana občinskega sveta.

Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1685.

Poročilo o gibanju plač za februar 2000

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

Uradni list Republike Slovenije
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POROČILO
o gibanju plač za februar 2000
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2000 je znašala 179 733 SIT in je bila
za 0,6 odstotka višja kot januarja 2000.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2000 je znašala 114 807 SIT in je bila
za 1,4 odstotka višja kot januarja 2000.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
1999 - februar 2000 je znašala 184 590 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za februar
2000 na marec 1999 - februar 2000 znaša 102,4.
Št. 941-15-15/2000
Ljubljana, dne 18. aprila 2000.
Direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

VSEBINA
Stran
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Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi

1636.
4129
1684.

MINISTRSTVA
1623.

1624.

1625.
1626.
1627.
1628.

1629.
1630.
1631.
1632.

1633.
1634.

Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih
sodiščih
Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih
Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora
Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Luče
Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev nižje
poklicne izobrazbe Pomočnik v živilstvu
Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe Kuhar, Natakar in Prodajalec za izvajanje na narodno mešanem območju (dualna organizacija
izobraževanja)
Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe Vrtnar in Šivilja-krojač
Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe Gostinski tehnik, Turistični tehnik, Vrtnarski tehnik, Grafični tehnik in Medijski tehnik
Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik, prilagojenih za mladostnike s posebnimi potrebami
Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik, Gostinski tehnik
in Turistični tehnik, za izvajanje na narodno mešanem območju
Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe Vzdrževalec tekstilij in Izdelovalec obutve
Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja)
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PREDSEDNIK REPUBLIKE

1637.
4129

1638.
1639.

4130

1640.

Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Fotografski tehnik
Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje
poklicne izobrazbe Elektrikar energetik, Strojni mehanik
in Prodajalec (dualna organizacija izobraževanja)
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne
celice in zarodke
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varstvu
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v
nazive
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu
Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, za izvajanje strokovnih nalog v zvezi
s preizkušanjem sort in hranjenjem vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin
Količnik za preračun katastrskega dohodka

4130

1641.

4131

1642.

4131

1643.

4132

1644.

4132

BANKA SLOVENIJE
1645.

4132

1646.

Sklep o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem
denarju
Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov
Banke Slovenije v tujem denarju

4134
4134
4186
4135
4135
4136
4137
4140
4147

4150
4151

4151
4152

4133

USTAVNO SODIŠČE
1647.
4133
1648.
4133
4134

Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških
skupnosti v Občini Vodice
Odločba o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota, odloka o pooblastitvi Komunalne inšpekcije
mestne občine Maribor za izvajanje inšpekcijskega nadzora, sklepa o spremembi višine najemnin za poslovne pro-

4152
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1649.

store, sklepa o višini najemnine za uporabo nezazidanih
stavbnih zemljišč v Občini Kungota in sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi o ugotovitvi, da sta odlok o davku od
premoženja v Občini Kungota in odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov v neskladju z ustavo
ter da se del določbe 10. člena odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov odpravi
Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno
ustavnosti 7. člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo in o zadrževanju izvrševanja navedene določbe
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Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in
poteku specializacij zdravnikov
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
Pravilnik o zdravniškem registru
Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
Poročilo o gibanju plač za februar 2000
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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OBČINE
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AJDOVŠČINA
Razpis drugega kroga volitev za župana Občine Ajdovščina
BENEDIKT
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt
za leto 1999
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
CELJE
Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2000
ČRNA NA KOROŠKEM
Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2000
Pravilnik o pogojih ter postopku prodaje in najemu nepremičnin
Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Črna na Koroškem
DIVAČA
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za
leto 1999
HORJUL
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za
leto 1999
KOMEN
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za
leto 1999
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 2000
KRANJ
Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj
Sklep o prispevku za odvoz posebnih odpadkov v Mestni
občini Kranj
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
Statutarni sklep o dopolnitvi 53. člena statuta Mestne občine Kranj
KRŠKO
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
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LENART
Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav
izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem Vzgojnovarstvenem zavodu – Vrtec Lenart
Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Lenart
ŠKOFJA LOKA
Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2000
Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine plina
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega člana Sveta
krajevne skupnosti Sveti Duh za 1. volilno enoto, ki obsega naselja Virmaše in Grenc
ŽELEZNIKI
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki
ŽIROVNICA
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica
za leto 1999
Sklep o imenovanju članov vaških odborov v Občini Žirovnica
Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2000
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva, turizma in kmetijstva v Občini Žirovnica
ŽUŽEMBERK
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk
za leto 1999
Sklep o razglasitvi Glihovega toplarja v Žužemberku za kulturni spomenik
Ugotovitveni sklep, da funkcija člana občinskega sveta ni
združljiva z delom v občinski upravi
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MEDNARODNE POGODBE
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–

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o nadzoru nad
pridobitvijo in posestjo strelnega orožja posameznikov
(MEKNSO)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju
med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
(BMKSZ)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti
naložb (BFISZN)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah(BSKSN)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o mednarodnem kombiniranem prometu (BHRMKP)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BGRZTS)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Zvezne Republike Nemčije o izvajanju pomoči pri
opremljanju v obdobju od 1999 do 2002 (BDEMNZPO)
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
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