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Odlok o soglasju k Programu dela družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2000
(OdDARS2000)

Odlok o imenovanju ministrov

Na podlagi 112. člena ustave Republike Slovenije ter
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. junija
2000 sprejel

ODLOK
o imenovanju ministrov
Za ministre se imenujejo:
dr. Miha Brejc, za ministra za delo, družino in socialne
zadeve,
dr. Marjan Senjur, za ministra za ekonomske odnose in
razvoj,
Zvonko Ivanušič, za ministra za finance,
dr. Jože Zagožen, za ministra za gospodarske dejavnosti,
Ciril Smrkolj, za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
mag. Rudi Šeligo, za ministra za kulturo,
Janko Razgoršek, za ministra za malo gospodarstvo in
turizem,
dr. Peter Jambrek, za ministra za notranje zadeve,
Janez Janša, za ministra za obrambo,
dr. Andrej Umek, za ministra za okolje in prostor,
Barbara Brezigar, za ministrico za pravosodje,
mag. Anton Bergauer, za ministra za promet in zveze,
dr. Lovro Šturm, za ministra za šolstvo in šport,
dr. Andrej Bručan, za ministra za zdravstvo,
dr. Lojze Marinček, za ministra za znanost in tehnologijo,
Lojze Peterle, za ministra za zunanje zadeve,
dr. Tone Jerovšek, za ministra brez listnice, odgovornega za področje zakonodaje.
Št. 020-05/89-2/128
Ljubljana, dne 7. junija 2000.
Predsednik
Državnega Zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Na podlagi 6. člena zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 12. maja 2000 sprejel

ODLOK
o soglasju k Programu dela družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2000
(OdDARS2000)
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k Programu dela družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za
leto 2000 z dne 11. 5. 2000.
Št. 300-01/93-14/34
Ljubljana, dne 12. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2392.

Odlok o letnemu planu razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2000 (OdLPVA2000)

Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 12. 5. 2000 sprejel

ODLOK
o letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest
za leto 2000 (OdLPVA2000)
TEMELJI LETNEGA PLANA
Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000
(v nadaljevanju: letni plan) temelji na:
– nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98, v nadaljnjem
besedilu: NPIA),
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– zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, v
nadaljnjem besedilu: ZJC),
– zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98).
Porabo finančnih sredstev, ki jih določa letni plan razvoja predstavljajo v letu 2000 dejansko izvedena in obračunana dela (fakturirana realizacija).

1.0. Razvoj avtocest
1.1. Priprava projektne dokumentacije za avtocestne
odseke, katerih gradnja je predvidena po letu 2000
V letu 2000 se pripravlja projektna in druga dokumentacija za vse avtocestne in druge cestne odseke iz nacionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o lokacijskih načrtih in katerih pričetek gradnje je predviden po letu
2000.
Priprava projektne dokumentacije obsega:
– tehnično in strokovno preverjanje različnih variant
poteka tras v prostoru in njihovo usklajevanje med posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav, objektov in zemljišč,
– izdelava idejnih študij in idejnih projektov,
– strokovne priprave lokacijskih načrtov in v vodenje
lokacijskih postopkov,
– izdelavo projektov za razpise in projektov za izvedbo,
– izvedba razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih del, kjer je to potrebno.
Projektna dokumentacija se v letu 2000 pripravlja za
naslednje avtocestne odseke:
(imenovanje in oznake so v skladu z NPIA)
– 5 Maribor – Lenart,
– 6.1 Lenart – Cogetinci,
– 7 Beltinci – Pince (brez dvopasovne obvoznice Lendava)
– 8 Fram – Hajdina,
– 10.2 Hajdina – Ptuj,
– 11.2 priključek Ljubečna,
– 22.3 navezava na Luko Koper,
– 24 Koper – Izola,
– 26 Jagodje – Lucija,
– 31 Vrba – Peračica,
– 32 Peračica – Podtabor,
– 35 Šentvid – Koseze,
– 37 Bič – Hrastje,
– 38 Hrastje – Kronovo,
– 39 Kronovo – Smednik,
– 40 Smednik – Krška vas in
– 41 Krška vas – Obrežje.
V letu 2000 se pričnejo izdelovati tudi predhodne študije cestnih povezav med avtocestnim omrežjem Republike

Uradni list Republike Slovenije
Slovenije in mejnimi prehodi z Republiko Hrvaško. V skladu
z zahtevami PHARE programa in Evropske unije se mejne
prehode z Republiko Hrvaško na bodočih avtocestah in
hitrih cestah predvidi tudi za sanitarne in fitopatološke preglede.
Za dela pri pripravi projektne dokumentacije na navedenih odsekih so v letu 2000 predvidena finančna sredstva
v višini 1.178,6 mio tolarjev, v kar niso zajeta sredstva za
izdelavo lokacijskih načrtov in za vodenje lokacijskih postopkov.

1.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se
bodo pričeli graditi v letu 2000 ali kasneje
V letu 2000 se pridobivajo nepremičnine na trasah
avtocestnih in cestnih odsekov, kjer je že ali pa je v letu
2000 predvidena izdaja uredbe o lokacijskem načrtu in je s
tem podan formalno pravni pogoj za pričetek premoženjsko
pravnih opravil, sama gradnja pa v tem letu še ni predvidena.
Navedene aktivnosti se izvajajo na naslednjih odsekih:
– 3.2 AC Ptujska – priključek Zrkovska,
– 3.5 Šentvid – Koseze,
– 5 Maribor – Lenart,
– 40 Smednik – Krška vas,
– 41 Krška vas – Obrežje,
– 39 Kronovo – Smednik in
– ostalih odsekih, na katerih bo v letu 2000 sprejeta
uredba o lokacijskem načrtu.
V letu 2000 je predvideno 378 mio tolarjev za pričetek
izvajanja premoženjsko pravnih opravil na zgoraj omenjenih
avtocestnih odsekih.

1.3. Gradnja avtocest in drugih cest
1.3.1. Nadaljevanje gradnje in dokončanje odsekov
V letu 2000 se nadaljuje oziroma dokončuje gradnja
naslednjih odsekov in pododsekov (imenovanja in oznake
so v skladu s Tabelo 3, NPIA):
2. Pesnica – Šentilj, dolžina 9,5 km
predan prometu: 18. 10. 1996
Odkupijo se zemljišča po dokončni odmeri.
3. Pesnica – Slivnica, dolžina 20,7 km
3.1. AC Slivnica – priklj. Ptujska (4,4 km)
predvidena predaja prometu: maj 2000
Izdelajo se strokovne podlage za dopolnitev lokacijskega načrta in projektne dokumentacije. Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč. Izvedejo se gradbena
dela na pododseku avtoceste od km 2,60 do km 3,08, in
sicer dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanja cest, izvedba
deviacij in priključkov, oprema cest ter ureditev komunalne
in energetske infrastrukture. Izvedejo se gradbena dela na
pododseku avtoceste od km 3,08 do km 6,70. Izvedejo se
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dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju, opremi avtoceste,
deviacijah in priključnih cestah, ureditvi komunalne in energetske infrastrukture ter ureditvi obcestnega prostora. V letu
2000 se izvede tudi dokončanje ureditve regulacij vodotokov, protihrupnih ukrepov ter se odpravijo pomanjkljivosti
ugotovljene na tehničnih pregledih. Izvršijo se zaključni obračuni z izvajalci del in pripravi zaključna upravna in tehnična
dokumentacija.
3.4. Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87 (0,9 km)
predvidena predaja prometu: september 2000
Izvede se odkup zemljišč in objektov, rešijo premoženjsko pravne zadeve rušencev, opravi se dokončna odmera
zemljišč. Opravijo se zemeljska dela in temeljenje, dela na
zgornjem ustroju, odvodnjavanju, opremi ceste in komunalni infrastrukturi. Izvajajo se gradbena dela na premostitvenih
objektih, postavljajo se protihrupne zaščite ter hortikulturne
ureditve. Odpravijo se pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnih pregledih. Opravijo se zaključni obračuni z izvajalci
ter pripravi se zaključena upravna in tehnična dokumentacija.
3.6. Hitra cesta – 2B (2,4 km)
predvidena predaja prometu: november 2001
Zaključuje se odkup zemljišč in objektov ter rešijo premoženjsko pravne zadeve rušencev. Dokončajo se pripravljalna dela, gradnja se nadaljuje z zemeljskimi deli in temeljenjem, gradbenimi in obrtniškimi deli, izvedbo priključnih ramp
in cest ter z izgradnjo premostitvenih objektov. Ureja se
komunalna infrastruktura.
4. Slivnica – Fram – BDC, dolžina 7 km
predan prometu: 24. 10. 1997
Na trasi avtoceste in hitre ceste se opravi dokončna
odmera in odkup zemljišč. Opravi se dokončni poračun
izdelane projektno-tehnične dokumentacije. Na avtocesti se
izvede tudi dela na razširitvi nadvoza in nadhoda za pešce (v
primeru uskladitve lokacije priključka AC Fram – Hajdina).
6. Lenart – Beltinci, dolžina 42,3 km
6.2. Cogetinci – Vučja vas (12,1 km)
predvidena predaja prometu: oktober 2004
Po sprejemu uredbe o LN se izdela investicijski program ter projektna dokumentacija PGD – PZI. Opravi se
izbor izvajalca za odkup zemljišč in odkup teh zemljišč,
opravi se razpisni postopek za predkvalifikacijo za gradbena
dela.
6.3. Vučja vas – Beltinci z rekonstrukcijo R353
(14,6 km)
predvidena predaja prometu: september 2003
Odkupi se zemljišča za AC Vučja vas – Beltinci, nadaljuje se z arheološkimi izkopavanji ter izdelavo PGD – PZI
projektov za most čez Muro. Prične se z gradnjo mostu čez
Muro (ureditev gradbišča, geodetska dela, zemeljska dela,
temeljenje). Prične se s pripravo in organizacijo gradbišča
ter glavna dela (zemeljska dela in gradnja objektov) na odseku AC Vučja vas – Beltinci.

Št.

51 / 9. 6. 2000 / Stran 6831

7. Beltinci – Pince, dolžina 34,4 km
7.5. Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina
6,8 km
predan prometu: 31. 7. 1999
Izvede se dokončna odmera zemljišč in odkup teh
zemljišč, izvrši se izvedba pasivne protihrupne zaščite na
osnovi rezultatov meritev hrupa in opravijo se zaključni obračuni z izvajalci. Zaključuje se upravna in tehnična dokumentacija.
9. Slovenska Bistrica – Hajdina, dolžina 9,6 km
9.1. Priključek Slovenska Bistrica – sever, dolžina 0,8 km
predan prometu: 29. 9. 1997
Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč, ter
izvede se meritve hrupa.
9.2. Rekonstrukcija G1-2 od priključka Sl. Bistrica do
obvoznice Pragersko (3,5 km)
predana prometu: 1. 7. 1999
Izvede se dokončna odmera in odkup zemljišč.
9.3. Obvoznica Pragersko (5,3 km)
predvidena predaja prometu: december 2001
Po sprejemu odloka o lokacijskem načrtu se izdela
projektna dokumentacija PGD – PZI ter investicijski program. Izvrši se parcelacija in odkup zemljišč.
10. Hajdina – Ormož, dolžina 30 km
10.1. Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,7 km
predana prometu: 11. 9. 1998
Izvedejo se meritve hrupa ter protihrupni ukrepi po
izvedenem monotoringu. Dokončajo se odkupi po izvedeni
končni odmeri zemljišč, zagotovi se varnejša prometna ureditev križišča obvoznice in regionalne ceste.
10.5. Gorišnica – Ormož (10,2 km)
predvidena predaja prometu: december 2001
Pridobivajo se potrebna zemljišča in se plačajo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Nadaljuje se z arheološkimi izkopavanji in dopolnitvijo
PGD – PZI dokumentacije po reviziji. Pridobi se enotno
dovoljenje za gradnjo ter izvede razpis za izvajalca gradbenih del. Prične se s pripravljalnimi deli, zemeljskimi deli in
deli na zgornjem ustroju. Izvajajo se dela na odvodnjavanju,
regulacijah, deviacijah in priključnih cestah, gradijo se premostitveni objekti.
11. Hoče – Arja vas, dolžina 47 km
predan prometu: 25. 10. 1996
Izvede in dokonča se dodatne meritve hrupa. Izvrši se
dokončna odmera in odkup zemljišč. Na viaduktih se postavijo cestno vremenske postaje.
11.1. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km
predvidena predaja prometu: december 2001
Predviden je sprejem uredbe o lokacijskem načrtu.
Izdelajo se projekti PGD – PZI in PZR ter investicijski program, opravi se odmera in parcelacija zemljišč, pridobivajo
se zemljišča in objekti. Izvajajo se arheološka izkopavanja,
opravi se plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Prične se postopek razpisa za
izvajanje gradbenih del.
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12. Arja vas – Vransko, dolžina 20,9 km
predan prometu: 19. 9. 1997
Dokončujejo se dela na meritvah vpliva avtoceste na
okolje, izvede se dokončna ureditev zemljiško-knjižnih zadev, opravi se plačilo odškodnine za zemljišča in plačilo
odvzetih zemljišč po dokončni izmeri. Dokonča se dodatne
protihrupne zaščite.
13. Blagovica – Šentjakob, dolžina 20,2 km
Na celotnem odseku Blagovica – Šentjakob se pridobijo vsa potrebna zemljišča, dokonča se prestavitev in zaščita
plinovoda, nadaljuje se z usposabljanjem obstoječih cest, ki
so potrebne zaradi gradnje avtoceste Blagovica – Šentjakob.
13.1. Šentjakob – Krtina (8,1 km)
predvidena predaja prometu: december 2000
Na etapi Šentjakob – Krtina se izvede vsa pripravljalna
dela, zemeljska dela in dela na zgornjem ustroju. Zgradijo
se premostitveni objekti in izvedejo se ureditve regulacij
vodotokov ter prestavitve elektrovodov. Nadaljuje se z gradnjo nadomestnih objektov ter izvede se vodni rov Drtijščica
in zadrževalnik Drtijščica. Nadaljuje se z arheološkimi izkopavanji v okolici Dragomlja in Podrečja.
13.2. Krtina – Lukovica (CP Kompolje; 6,2 km)
predvidena predaja prometu: december 2001
Na etapi Krtina – Lukovica in delu etape Lukovica –
Blagovica (do CP Kompolje) se izvedejo vsa pripravljalna
dela, nadaljuje se z zemeljskimi deli, gradnjo premostitvenih
objektov in regulacij vodotokov. Izvede se prestavitev elektrovodov in vodovoda. Gradi se čistilna naprava Lukovica ter
gradi se zbiralnik za odpadno vodo.
13.3. Lukovica (CP Kompolje) – Blagovica (5,9 km)
predvidena predaja prometu: december 2002
Opravijo se prestavitve komunalnih vodov.
14. Zadobrova – Tomačevo, dolžina 4,3 km
predana prometu: 31. 10. 1996 in 27. 8. 1999
Izvede se dokončna ureditev premoženjsko pravnih
zadev.
15. Malence – Šentjakob, dolžina 10,7 km
predvidena predaja celotnega odseka prometu: 2000
Odkupi se kmetija Samec, dokonča se leva polovica
avtoceste med priključkom Zasavske ceste in razcepom
Zadobrova ter dokonča se obrabni sloj na celotnem odseku
od stika avtocestnega odseka Šentjakob – Krtina s priključkom Zasavske ceste. Dokončno se uredijo premoženjskopravne zadeve.
17. Čebulovica – Divača, dolžina 5,1 km
predan prometu: 12. 7. 1995
Izvede se dokončna ureditev premoženjskopravnih zadev in ureditev dostopnih poti.
18. Divača – Dane, dolžine 8,4 km
predan prometu: 8. 12. 1995
Uredi se dokončna ureditev premoženjskopravnih zadev ter ureditev dostopnih poti po dokončani premoženjskopravni obravnavi. Izvede se izgradnja daljnovoda do počivališča Povir.
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19. Dane – Fernetiči, dolžine 3,8 km
predan prometu: 14. 11. 1997
Dokonča se ureditev premoženjskopravnih zadev ter
ureditev dostopnih poti po dokončani premoženjskopravni
obravnavi.
20. Divača – Kozina, dolžina 6,7 km
predan prometu: 27. 3. 1998
Dokonča se ureditev premoženjskopravnih zadev. Dokonča se dela na ABC sistemu pobiranja cestnine na CP
Divača.
21. Kozina – Klanec, dolžina 4,8 km
21.1. Kozina – Klanec od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km)
predvidena predaja prometu: oktober 2000
Dokonča se vsa zemeljska dela in dela na vseh objektih, v celoti se izvede dela na zgornjem ustroju, dela na
odvodnjavanju in opremi ceste ter dela na deviacijah in
hortikulturni ureditvi. Zgradi se čelna cestninska postaja Kozina in cestninska postaja v območju priključka Kozina,
vključno z ABC sistemom pobiranja cestnine. Zgradi se
avtocestna baza Kozina.
21.2. Kozina – Klanec od km 7,5 do km 11,5 (4 km)
predvidena predaja prometu: oktober 2000
Dokončajo se vsa zemeljska dela, dela na zgornjem
ustroju in dela na vseh objektih. Izvedejo se vsa dela na
deviacijah, odvodnjavanju, opremi ceste in hortikulturni ureditvi.
22. Klanec – Ankaran, dolžina 14,6 km
22.1. Srmin – Socerb (10,1 km)
predvidena predaja prometu: december 2003
Prične se z začetnimi gradbenimi deli na trasi, na posameznih deviacijah in na posameznih prestavitvah vodov. Prične se izvajati zemeljska dela. Prične se s pripravljalnimi deli
za gradnjo viaduktov Črni kal in Bivje. Prične se s pripravljalnimi deli na portalih predora Dekani.
22.2. Socerb – Klanec (4,5 km)
predvidena predaja prometu: december 2003
Prične se z začetnimi gradbenimi deli na trasi, na posameznih objektih in deviacijah in na posameznih prestavitvah
komunalnih vodov. Prične se s pripravljalnimi deli na portalih
predora Kastelec.
23. Škofije – Srmin, dolžina 3,1 km
predvidena predaja prometu: december 2001
Prične se izvajati gradbena dela na trasi, na posameznih deviacijah in na posameznih prestavitvah vodov. Prične
se z izvajanjem zemeljskih del in z deli na pokritem ukopu
Škofije.
25. Izola – Jagodje, dolžina 3,6 km
predan prometu: 10. 6. 1999 (dograditev dveh pasov
na dolžini 2,3 km)
Dokončno se uredijo premoženjskopravne zadeve.
27. Razdrto – Vipava, dolžina 15,8 km
27.1. HC razcep Razdrto – km 1,3 (1,3 km)
predvidena predaja prometu: november 2000
Dokonča se vsa dela na zgornjem ustroju in opremi
ceste. Zgradi se nova cestninska postaja Razdrto, vključno
z avtomatskim sistemom pobiranja cestnine (ABC).
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27.2. Rebernice (10,7 km)
predvidena predaja prometu: november 2003
Izdela se dokumentacija PGD – PZI, izvede se parcelacija in odkup zemljišč. Izvede se postopek razpisa za oddajo
gradbenih del.
27.3. Vipava – Podnanos, dolžina 3,8 km
predvidena predaja prometu: december 2000
Prične se izvajati pripravljalna dela in zemeljska dela,
vzporedno z zemeljskimi deli se opravijo dela na odvodnjavanju, izvajajo se dela na objektih, izvedejo se vsa tista dela,
potrebna za predajo ceste prometu.
28. Vipava – Selo, dolžina 11,5 km
predan prometu: 25. 10. 1999
Odpravijo se vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnih pregledih in dokončajo se premoženjskopravne zadeve.
29. Selo – Šempeter, dolžina 11,8 km
predan prometu: 24. 5. 1996
Uredijo se dostopne poti po dokončani obravnavi premoženjskopravnih zadev.
30. Vransko – Blagovica, dolžina 16,8 km
30.1. Vransko – Trojane (8,6 km)
predvidena predaja prometu: november 2002
Na trasi avtoceste se nadaljuje z zemeljskimi deli, z deli
na zgornjem ustroju in odvodnjavanju. Nadaljuje in dokončuje se z deli na premostitvenih objektih, opornih in podpornih zidovih ter kamnitih zložbah in na izgradnji viadukta Ločica. V predorih Ločica in Jasovnik se opravi izkop predorske
cevi s podgradnjo in notranjo oblogo. Izvedejo se gradbiščni
priključki, zaplavno uvajalni objekti in regulacije vodotokov.
Opravijo se dela na deviacijah.
30.2. Trojane – Blagovica (8,2 km)
predvidena predaja prometu: november 2004
Začne se izkop predorske cevi predora Trojane s podgradnjo.
34. Naklo – Kranj, dolžina 8,7 km
predvidena predaja prometu: november 2000
Izvede se hidroizolacija in voziščna konstrukcija z obrabnim slojem na viaduktu Rupovščica in mostu Kokra, končajo
se vsa dela na trasi in deviacijah.
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36. Višnja gora – Bič, dolžina 11,2 km
predvidena predaja prometu: september 2000
Pridobijo se še manjkajoča zemljišča, zaključijo se arheološke preiskave. Dokončajo se: hortikulturne ureditve,
protihrupni ukrepi, prestavitve komunalnih vodov, zemeljska
dela na drugi polovici trase, zgornji ustroji z obrabnim slojem, dela na odvodnjavanju. Izvedejo se regulacije in deviacije. Zgradijo se mostovi, podvozi in nadvozi. Zgradi se leva
polovica viadukta Ivančna Gorica. Gradi se cestninska postaja z izpostavo avtocestne vzdrževalne baze v Dobu.
Nadaljevanje gradnje se v letu 2000 opravi na:
– 118,8 km novih odsekih štiripasovnih avtocest, od
katerih bo 34,8 km v letu 2000 tudi predanih prometu,
– 0,9 km Zrkovske ceste v Mariboru in na dograditvi
dveh pasov na 8,7 km dolgem odseku Naklo – Kranj, ki
bosta v letu 2000 tudi predana prometu,
– 5,3 km obvoznice Pragersko,
– 3,1 km priključka Lopata,
– 2,4 km hitre ceste –2B (Maribor) in
– 10,2 km dvopasovnice Gorišnica – Ormož.
Izvajanje zaključnih del se v letu 2000 opravi na:
– 98,5 km štiripasovnih avtocest,
– 49,3 km dograditev dveh pasov k obstoječi dvopasovni avtocesti,
– 0,8 km priključka Sl. Bistrica – sever,
– obvoznicah Ormoža (3,8 km) in Lendave (6,8 km) ter
– 3,5 km rekonstrukcije med priključkom Sl. Bistrica in
obvoznico Pragerskega.
Investicijske vrednosti del na odsekih:
– ki so bili predani prometu pred letom 2000 in na
katerih se opravijo zaključna dela;
– za gradnjo katerih je pridobljeno enotno dovoljenje
za gradnjo in se gradnja nadaljuje,
– za katere je predviden sprejem uredbe o lokacijskem
načrtu v letu 2000 in se bodo zanje v letu 2000 izvajala le
premoženjsko pravna opravila in pripravljalna dela,
so podane v Tabeli A.
Investicijske vrednosti odsekov, na katerih se gradnja v
letu 2000 nadaljuje ali dokončuje, so podane v Tabeli B, ki
prikazuje stare in nove ocene investicijskih vrednosti ter razlike med njimi s predvidenimi viri sredstev za pokritje teh razlik.
Podani so tudi razlogi za spremembe investicijske vrednosti.
Investicijski vrednosti odsekov, na katerih je ugotovljena prekoračitev investicijskih vrednosti, sta podani v Tabeli C.
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SN = sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč (povečanje deleža odškodnine, ki ga je bil DARS doslej oproščen)
(1) Vse investicijske vrednosti v zgornji tabeli so navedene brez upoštevanja vpliva DDV, saj dela še niso oddana. Morebitni vpliv bo upoštevan, ko bo na osnovi
oddanih del ta vpliv znan.
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1.3.2. Pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov
V letu 2000 se pričnejo naslednja dela na novih odsekih oziroma pododsekih (etapah):
3. Pesnica – Slivnica, dolžine 20,7 km
3.3. AC Zrkovska – priključek Pesnica (6,3 km)
predvidena predaja prometu: december 2004
Izdeluje se projektna dokumentacija PGD – PZI za
celotno drugo etapo. Na delu 2. etape od Zrkovske c. do
priključka Pesnica se opravi odkup zemljišč in nepremičnin.
V celoti se izvedejo geološko – geomehanska dela. Izvedejo
se razpisni postopki za: gradnjo mostu čez reko Dravo,
oddajo gradbenih del na deviacijah lokalnih cest, oddajo
gradbenih del za dokončanje rondoja v Pesnici in oddajo
gradbenih del za gradnjo viaduktov na trasi. Pridobijo se
enotna dovoljenja za gradnjo za celotno traso oziroma za
posamezne pododseke in objekte, skladno z dinamiko pridobivanja zemljišč in objektov. Opravijo se arheološko raziskovalna dela. Izvedejo se pripravljalna dela za gradnjo mostu čez Dravo. Prične se z zemeljskimi deli in temeljenjem,
gradbenimi deli na deviacijah lokalnih cest in z deli na dograditvi rondoja v Pesnici.
10. Hajdina – Ormož, dolžine 30 km
10.4. Markovci – Gorišnica (5,6 km)
predvidena predaja prometu: oktober 2002
Po reviziji se dopolni idejni projekt, izdeluje se osnutek
lokacijskega načrta in opravi se njegova javna razgrnitev ter,
izvajajo se aktivnosti za pridobitev uredbe o lokacijskem
načrtu. Izdela se projektna dokumentacija PGD – PZI ter
investicijska dokumentacija. Izvede se parcelacija in odkup
zemljišč.
16a. Priključek Razdrto, dolžine 0,9 km
predvidena predaja prometu: maj 2001
Začne se z gradbenimi deli na trasi in objektih.
33. Podtabor – Naklo, štiripasovna avtocesta, dolžine
4,3 km
predvidena predaja prometu: maj 2002
Izdeluje se projektna dokumentacija PGD–PZI in PZR,
opravijo se prenosi parcel na teren, odkupi zemljišč in nadomestne gradnje. Pridobijo se potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo, izvede se javni razpis za izvedbo del, prične
se s pripravljalnimi deli.
Zgoraj navedena dela se v letu 2000 opravijo na:
– 10,6 km novih štiripasovnih avtocestah,
– 5,6 km dvopasovnice med Markovci in Gorišnico,
– priključku Razdrto.
Vrednost teh del v letu 2000 je 1.912 mio tolarjev.
Ocena investicijskih vrednosti navedenih odsekov pa
je podana v Tabeli D, v kateri so podane ocene investicijskih
vrednosti odsekov po stalnih cenah (september 1997), predvideni viri sredstev in skladnost planiranih investicij z veljavnim nacionalnim programom.
V letu 2000 se prične gradnja na odsekih v skupni
dolžini 17,1 km in v skupni investicijski vrednosti
31.900,492.000 tolarjev (cene september 1997).
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1.3.3. Zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred
letom 1994
Na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani
prometu že pred letom 1994 (pred ustanovitvijo družbe za
avtoceste), se izvedejo zaključna in dodatna dela, ki so bila
zahtevana ob izdaji lokacijskih odločb in so posledica meritve hrupa, ali pa so bila zahtevana pri tehničnih pregledih in
jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov ni bilo mogoče
zaključiti hkrati z ostalimi deli. V sredstvih namenjenih za ta
dela, so zajeta tudi sredstva za dokončno premoženjskopravno ureditev zadev na teh avtocestnih odsekih.
Zaključna dela se opravijo na naslednjih odsekih:
Razcep Razdrto, Razdrto – Čebulovica, Koper – Ankaran, Šempeter – Vrtojba, Malence – Šmarje Sap in Šmarje
Sap – Višnja Gora.
Za ta namen je določeno 495 mio tolarjev.
V letu 2000 se zaključujejo zemljiško – knjižne zadeve
na naslednjih odsekih:
Kozarje – Malence, Koseze – Kozarje, Črnuče – Tomačevo, Vrhnika – Postojna, Hrušica – Vrba, Predor Karavanke in Kranj vzhod – Šentvid.
Za ta namen je določeno 44,8 mio tolarjev.
2.0 Vzdrževanje in upravljanje avtocest
2.1. Redno vzdrževanje avtocest
V letu 2000 se za dela rednega vzdrževanja nameni
3.200 milijonov tolarjev.
Vrednost del za izvedbo rednega vzdrževanja je določena na osnovi porabe v preteklih letih z upoštevanjem
vpliva DDV in odprtjem novih odsekov (Razdrto-Vipava (del),
Vipava-Selo, Kozina-Klanec, Višnja Gora-Bič, Naklo-Kranj,
Zadobrova-Šentjakob-Blagovica, Pesnica-Slivnica (del)), ki
bodo v letu 2000 povečali obseg del rednega vzdrževanja.
Vrednosti posameznih del:
– dela na rednem vzdrževanju
(plačila po pogodbi z JPVAC)
2.250 mio tolarjev,
– nabava posipnih materialov
230 mio tolarjev,
– krpanje asfaltov, rezkanje,
zalivanje rež, talne označbe
390 mio tolarjev,
– vzdrževanje servisnih con
80 mio tolarjev,
– električna energija
110 mio tolarjev,
– vzdrževanje MMP Karavanke
40 mio tolarjev,
– dodatna ozelenitev, manjša
popravila objektov
100 mio tolarjev.
S tem obsegom sredstev bodo zagotovljeni naslednji
cilji rednega vzdrževanja:
– prometna varnost,
– prevoznost,
– ohranjanje in varstvo avtocest,
– varovanje okolja in
– urejen videz avtoceste.
Zimska služba
V okviru zimske službe se izvajajo redni pregledi, postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov
za izvajanje zimske službe, postavitev palisad za obrambo
pred snežnimi zameti ter preprečevanje in odpravljanje poledice in odstranjevanje snega z vozišča.
V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih materialov za preprečevanje poledice.
Letna služba
V času izven zimske službe poteka letna služba, ki
zajema naslednja večja redna vzdrževalna dela: redni pregledi cestišč, obnavljanje talnih označb, košnja trave, čišče-
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nje cestišča, kanalizacije in jarkov, postavljanje in odstranjevanje signalizacije za prometne zapore in drugo.
2.2. Obnavljanje avtocest
V letu 2000 se nadaljujejo obnovitvena dela dotrajanih
vozišč, objektov in opreme, zato obseg zapor še ne bo
bistveno zmanjšan. Večja obnovitvena dela se bodo opravljala izven turistične sezone razen obnovitev objektov, ki jih
ni možno prekiniti. Organiziranje obnavljanja avtocest je gospodarska javna služba v pristojnosti DARS d.d.
Za obnovo vozišč, objektov in opreme se v letu 2000
nameni 2.030 milijonov tolarjev za naslednja dela v vrednosti:
– obnova vozišč (odseki:
Vrhnika – CP Log,
viadukt Verd – Vrhnika,
Goli vrh – Bandera,
Ravbarkomanda – Unec,
izvoz in uvoz Hrušica – Petrol,
Dramlje – viadukt Žepina – Celje)
930 mio tolarjev,
– obnova objektov
(Štampetov most ca. 150 mio tolarjev)
300 mio tolarjev,
– popravila cestne opreme
150 mio tolarjev,
– obnova sistema klic v sili na
AC Ljubljana – Postojna
180 mio tolarjev,
– obnova AC baz Postojna
in Slov. Konjice
300 mio tolarjev,
– zamenjava odbojnih ograj
in zaščitnih mrež
100 mio tolarjev,
– zagotavljanje prometne varnosti
na območju Brezovice
40 mio tolarjev,
– ukrepi za zagotovitev prometne
varnosti na območju cestninske
postaje Logatec
30 mio tolarjev.
2.3. Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
Za zagotavljanje enake stopnje opremljenosti je potrebno stare avtoceste opremi s sodobno elektrostrojno
opremo, mehanizacijo za vzdrževanje in s protihrupnimi ograjami.
Za naložbe v osnovna sredstva se v letu 2000 nameni
1.390 milijonov tolarjev. Izvršijo se naslednja dela in nabave:
– nabava nove mehanizacije
in opreme kot nadomestitev dotrajane
mehanizacije in opreme za vzdrževanje 330 mio tolarjev,
– izgradnja protihrupnih ograj
(na območjih: Brezovica, Vrhnika,
Kozarje)
540 mio tolarjev,
– nabava »ABC« elektronskih tablic 180 mio tolarjev,
– oprema za prenos podatkov
ob AC Lj.-Fernetiči in AC Maribor-Vransko 220 mio tolarjev,
– nadaljnja razširitev ABC sistema 110 mio tolarjev,
– izdelava dokumentacije
za razširitev AC baze Ljubljana
10 mio tolarjev.
2.4. Upravljanje in stroški pobiranja cestnin
Za naloge s področja upravljanja avtocest se nameni
2.880,8 mio tolarjev. Skladno z ZJC in zakonom o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) se
opravijo naslednje naloge:
– strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravljalne naloge, ki so povezane z vzdrževanjem in varovanjem
avtocest,
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– organiziranje pobiranja cestnine,
– pobiranje nadomestil za površine servisne dejavnosti,
– zagotovitev čim višjega priliva virov sredstev z naslova upravljanja (optimizacija cestninskega sistema, trženje
obcestnega prostora ipd.),
– optimizacija vzdrževalnih del s ciljem zmanjševanja
stroškov,
– nadzor nad varovalnim pasom,
– zagotavljanje pogojev za varno vožnjo, skladno z veljavnimi predpisi,
– stroški, vezani na delo zaposlenih v DARS d.d. ter
strokovnih in nadzornih organov družbe in stroški odnosov z
javnostmi.
Z izjemo stroškov pobiranja cestnin, se vsi navedeni
stroški pretežno nanašajo na stroške v zvezi z izgradnjo
novih avtocest, v manjši meri pa izhajajo iz nalog vzdrževanja
in upravljanja avtocest.
3.0 Državne ceste v okviru avtocestnega
programa
V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se
nadaljuje izgradnja nekaterih državnih cest, ki omogočajo
potek V. in X. koridorja (tudi obvoznice), oziroma navezujejo
širša urbana območja na sistem avtocest.
1.1 Maribor: Levi breg
V letu 2000 se izvedejo odkupi zemljišč po dokončni
odmeri. Na celotni trasi se dokonča odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na tehničnem pregledu.
1.2 Maribor: most – Erjavčeva
Izvedejo se odkupi zemljišč in objektov za rušenje,
rešijo premoženjskopravne zadeve rušencev, pridobijo se
upravna soglasja in dovoljenja (dopolnilno gradbeno dovoljenje), plača se odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, dokonča se projektna dokumentacija
in izvede razpisni postopek za oddajo del za gradnjo podhoda na rondo križišču z Goposvetsko. Izvajajo se zemeljska
dela, dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju, deviacijah in
priključkih, komunalni in energetski infrastrukturi ter premostitvenem objektu (galerija), deviaciji železniške proge in
podhodu.
1.3 Maribor: Erjavčeva – Proletarskih brigad
Sklene se sporazuma z občino o financiranju izgradnje, izdela in potrdi se investicijski program, izvede se meritve vplivov na okolje. Opravijo se odkupi zemljišč, pridobijo
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se upravna soglasja in dovoljenja, plača se odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, dokonča
se projektna dokumentacije in izvede se razpisni postopek
za oddajo del za gradnjo. Izvedejo se zemeljska dela, dela
na zgornjem ustroju in odvodnjavanju.
2 Celje Magistrala S: rekonstrukcija Mariborske ceste
Za III. etapo rekonstrukcije se izdela projekt PZR, izdela se investicijski program, odkupuje se zemljišča, plača se
odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč, pridobi se enotno dovoljenje za gradnjo ter izvede
razpisni postopek za oddajo del. Opravijo se gradbena dela
na III. in IV. etapi.
3.1 Želodnik – Vodice: Obvoznica Mengeš
Izdela se idejni projekt, lokacijski načrt ter investicijski
program.
3.3 Želodnik – Vodice (brez odseka Obvoznica Mengeš – Preserje)
Izdela se idejni projekt, lokacijski načrt ter investicijski
program.
4.1 Šmarje – Dragonja (III. pas)
Izvedejo se dela na dograditvi pasu za počasni promet
od km 6,60 do km 7,22 in od km 7,80 do km 9,12 na
G1-11
4.2 Slavček – Tomos
Izdela se projektna in investicijska dokumentacija, odkupujejo se zemljišča ter prične se z gradbenimi deli.
5.1 Obvoznica Novo mesto: Muhaber – Bučna vas
Dokončajo se dela na prestavitvi električnih prostozračnih vodov, dokonča se pejsažne ureditve, odkupijo se
zemljišča po dokončni odmeri ter plača odškodnina.
5.2 Obvoznica Novo mesto: Bučna vas – Ločna
Pridobijo se še nepridobljena zemljišča in delna gradbena dovoljenja. Nadaljujejo se dela na trasi, gradnji opornih zidov ter prestavitvi komunalnih in energetskih vodov.
Gradi se nadvoz.
6 Mele – Šratovci – Radenci
Odkupijo se zemljišča po dokončni odmeri, odpravijo
pomanjkljivosti na celotni trasi, ki so bile ugotovljene na
tehničnem pregledu.
Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih
prikazuje Tabela E:
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Postavka »rehabilitacije« iz tabele E je namenjena za
preplastitve in popravila tistih državnih cest, na katerih je
povečan tovorni promet zaradi izvajanja nacionalnega programa izgradnje avtocest. Te ceste so obvozne ceste za V.
koridor v času intenzivne gradnje in planiranih zapor ter v
primeru prometnih nesreč in druge višje sile.
V letu 2000 se nadaljuje intenzivna izgradnja avtocestnega odseka Vransko – Blagovica preko Trojan, pri čemer
se promet na glavni cesti v času zgostitve in prometnih zapor
preusmerja na vzporedne smeri: Debro – Laško, Marija
Reka – Podmeja, Trbovlje – Hrastnik, nadvoz za železnico v
Zidanem mostu, Šempeter, Šentjakob – Dolsko, ki se ustrezno usposobijo.
Z izgradnjo odseka hitre ceste Razdrto – Vipava in
povečanjem gradbiščnega prometa na G1-12 po Rebernicah se del prometa preusmeri na ceste: Hrušica – Kalce –
Podkraj in AC Razdrto – Divača –Sežana.
Zaradi vzpostavitve V. koridorja v smeri Maribor – Lendava se pristopi k sanaciji nekaterih cestnih odsekov na G13: Lenart – Radgona (plaz pod Elblom), Šikole – Pragersko,
križišče pri Gerečji vasi in Hodoš – Martjanci.
Zaradi izgradnje avtocestnih odsekov med Hrušico in
Obrežjem, se sanira odseke v Jesenicah (R3-637), Brezovici (R2-409) in Trebnjem (H1).
Stroški inženiringa so vključeni v vrednost izvedbe navedenih del.
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Opomba:
V zgornji tabeli so našteti odseki cest, ki so določeni za usposobitev za večje obremenitve zaradi predvidenih obvozov in
ukrepi za zagotovitev varnosti zaradi povečanega prometa.
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Opomba:
V Tabeli G je določen odsek ceste iz programa državnih cest, ki se izvajajo v okviru nacionalnega avtocestnega programa. V nacionalnem programu je za te odseke navedena
vrednost (kvota), v višini katere DARS d.d. sofinancira izvedbo del oziroma ukrepov na teh odsekih. Zaradi prerazporeditve obveznosti med DARS d.d. in MO Maribor kot
sofinancerjema v tabeli navedenega odseka, je vrednost, ki jo financira DARS povečana za 20%, to je za obseg, ki ga dopuščajo tolerance, predvidene v nacionalnem
programu.
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4.0 Program ukrepov na železnicah v okviru
avtocestnega programa
V letu 2000 je v nacionalnem programu izgradnje avtocest predvideno, da se del sredstev, zbranih iz “bencinskega tolarja” nameni za urejanje cestno železniških prehodov
na železniških progah, ki predstavljajo V. prometni koridor
na področju Republike Slovenije.
Tako bodo urejeni naslednji železniški prehodi:
– podvoz Debro
50,000.000 tolarjev,
– povezovalna cesta
Stopče-Grobelno
40,000.000 tolarjev,
– izvedba enega avtomatskega
cestnega prehoda in ukinitev drugega
na progi Ponikva-Pragersko
z izvedbo obvozne ceste
50,000.000 tolarjev,
– nadvoz Zamušani
85,000.000 tolarjev,
– podhod Ješenca
51,000.000 tolarjev,
– podvoz Okroglica-proj.
dokumentacija
20,000.000 tolarjev,
– Ivančna Gorica – ureditev
nivojskega prehoda
20,000.000 tolarjev,
– železniški prehod Ivanjkovci 40,000.000 tolarjev,
– nadvoz Lipa – Štore
20,000.000 tolarjev,
– avtomatski cestni prehod
Osluševci
40,000.000 tolarjev
in
– odkup zemljišč in izgradnja
povezovalne poti v Podlogu
34,000.000 tolarjev.
Preko teh cestnih prehodov potekajo obvozne poti v
času zapor obstoječih poti v V. koridorju med gradnjo avtoceste in v izrednih razmerah tudi na glavnih obvoznih smereh.
5.0 Stroški za pripravo investicij in nadzor izvajanja
(inženir)
V letu 2000 predstavlja delo Inženirja organizacijo in
nadzor nad 44 velikimi investicijami na področju avtocest in
ostalih cest. Poleg tega se intenzivirajo dela na 8 investicijah
na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa.
V letu 2000 strokovne ekipe Inženirja nadaljujejo organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli in pripravo projektne
dokumentacije na 16 odsekih avtocest, katerih gradnja je
predvidena po letu 2000. Inženir v letu 2000 nadzira tudi
dela na vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina teh cest
se bo v letu 2000 še povečala.
Za opravljanje del inženirja so v letu 2000 predvidena
finančna sredstva v višini 2.100 mio tolarjev.
Delež stroška inženirja v letu 2000 predstavlja 2,5% od
celotne porabe, predvidene s planom razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2000.
Dela inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge:
– pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične dokumentacije,
– izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti,
deviacije, regulacije, nadomestni objekti, elektrovodi, plinovodi in druge komunalne naprave),
– skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in
napak v garancijski dobi, ter investicijsko vzdrževanje zgrajenih objektov,
– priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov
potrebnih za gradnjo in vzdrževanje AC,
– pridobivanje tehnične dokumentacije za vse objekte
in strokovno svetovanje (objekti, mostovi, viadukti, podvozi,
nadvozi),
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– vodenje postopkov pri pridobivanju zemljišč in reševanje druge pravne problematike,
– vodenje postopkov za vse razpise, kalkulacije in preverjanje ponudbenih cen in vrednosti vseh ponujenih del,
– računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim službam,
– odnosi z javnostmi in pridobivanje strokovne literature,
– pridobivanje celotne tehnične dokumentacije in izvajanje nadzora nad gradnjo predorov,
– tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih rešitev,
– razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z
izgradnjo AC,
– planiranje in nadzor rednega vzdrževanja AC,
– storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize.
DARS d.d. ima z organizacijami, ki opravljajo delo inženirja, sklenjene dolgoročne pogodbe, ki so potekle konec
leta 1999 za izvajanje strokovnih in svetovalnih storitev v
zvezi z graditvijo avtocest in drugih cest, predvidenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest. Z aneksi so podaljšane pogodbe že v preteklih letih za dokončanje prevzetih in
nedokončanih del po pogodbah z izbranimi izvajalci za izvajanje teh storitev na avtocestnih odsekih, katerih priprava ali
gradnja se je pričela do konca leta 1999 in jih je skladno z
zakonom o obligacijskih razmerjih izbrani izvajalec dolžan
dokončati.
Za vsa tista dela, ki se do konca leta 1999 še niso
pričela, kot tudi za avtocestne in cestne odseke, oziroma
etape, katerih gradnja se bo pričela v letu 2000 in kasneje,
pa se strokovne in svetovalne storitve oddajo po postopku
oddaje javnih naročil.
6.0 Financiranje plana razvoja in vzdrževanja
avtocest, programa razvoja ostalih cest in programa
ukrepov
na železnicah
6.1. Sredstva na osnovi zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest določenih
v nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji
Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji so sredstva, ki se
zagotavljajo na osnovi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC
Uradni list RS, št. 57/98). Po NPIA je za leto 2000 iz tega
naslova predviden priliv v višini 45.190,942.000 tolarjev.
Proračun Republike Slovenije za leto 2000 je omejil priliv iz
tega vira na 29.605,011.000 tolarjev. Zmanjšan priliv namenskih sredstev (bencinski tolar) vpliva na finančno konstrukcijo in spreminja razmerje med temeljnimi viri programa.
6.2. Cestnine in najemnine
6.2.1. Prihodki iz cestnin
Na dan 1. 1. 2000 se pobira cestnina za 222,7 km
avtocest. (Skupna dolžina avtocest, ki jih DARS, d.d. upravlja in vzdržuje, pa znaša 299,525 km cest in 94,831 km
priključkov.)
Za leto 2000 se pobere cestnina v obsegu ca. 17.098
mio tolarjev. Za dosego te višine priliva se cestnina za prvi
najnižji cestninski razred poveča marca 2000 za 9% na
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9,2 tolarjev za prevoženi km avtoceste oziroma hitre ceste.
Glede na dokončanje odsekov avtocest se odprejo tudi
nove cestninske postaje Bič, Kozina (čelna), priključki Kozina, Divača in Razdrto.
6.2.2. Prihodki iz povračil za spremljajoče dejavnosti
ob avtocestah
V letu 2000 se iz naslova nadomestil za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah zbere skupno
240 mio tolarjev.
V uporabi bodo naslednje večje površine s spremljajočimi objekti ob avtocestah: Postojna, Lom, Tepanje, Voklo,
Jesenice, Barje, Dobrenje, Fernetiči – sever in jug, Lopata,
Vogrsko in Kozina.
6.2.3. Drugi prihodki
Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju in varstvu
avtocest v Republiki Sloveniji je izvajalec Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, dolžan vse prilive na svoj račun iz
naslova storitev tretjim osebam (npr. izterjane odškodnine
od zavarovalnic, cestne zapore za druge izvajalce idr.) sproti
evidentirati, mesečno poročati o realizaciji in jih nakazati na
račun DARS, d.d.
V letu 2000 se iz naslova drugih prihodkov predvidoma
skupno zbere 150 mio tolarjev.
6.3. Posojila
Za vse cestne odseke, na katerih se je pričela gradnja
v letu 1999 in prej, so kreditna sredstva skladno z nacional-
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nim programom zagotovljena z zakoni o soglasju in zakoni o
poroštvu, ki omogočajo črpanje kreditov v skupni višini
1.415,4 mio USD.
Pred oddajo del za odsek AC Zrkovska – priključek
Pesnica (del odseka Pesnica – Slivnica) Vlada Republike
Slovenije predloži v sprejem Državnemu zboru predlog zakona o soglasju in predlog zakona o poroštvu za 70 mio
USD kreditov. V letu 2000 je predviden manjši obseg gradnje novih cestnih odsekov, kot jih predvideva NPIA za leto
2000, zato je v celoti predvideno črpanje kreditov v skupni
višini 198,10 mio USD ali 36,916 mlrd tolarjev.
Črpani bodo naslednji tuji krediti:
– kredit Evropske investicijske
banke EIB II
6.000,000.000 tolarjev,
– kredit Evropske investicijske
banke EIB III
1.800,000.000 tolarjev,
– kredit Evropske investicijske
banke EIB IV
837,658.000 tolarjev,
– kredit banke Kreditanstalt
fur Wiederaufbau KfW II
17.107,329.000 tolarjev,
– kredit Autovie Venete
AUV ali TFK
887,904.000 tolarjev.
Prav tako bo črpan tudi kredit konzorcija slovenskih
bank KB IV v višini 6.316,793.000 tolarjev. Predvideno je
tudi črpanje novega finančnega kredita v višini
3.966,316.000 tolarjev.
V primeru, da sredstva iz kredita Autovie Venete (AUV) v
letu 2000 še ne bodo operativna, se sredstva za izvedbo
investicije zagotovijo iz novega finančnega kredita (TFK).

7.0 Primerjava obsega letnega plana razvoja
in vzdrževanja avtocest za leto 2000 z obsegom
predvidenim v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2000
Tabela H v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega
virov in porabe predvidenega v veljavnem nacionalnem programu za leto 2000 z obsegom predvidenim v planu razvoja
in vzdrževanja avtocest za leto 2000.
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V nacionalnem programu je za leto 2000 predvideno črpanje kreditov v skupni vrednosti 283 mio USD, po usklajevanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 pa je možno črpanje kreditov le v višini 200 mio USD. Plan črpanja kreditov za
prihodnje leto je usklajen s to vrednostjo.
8.0 Ocena potrebnih virov za realizacijo avtocestnega
programa v letu 2001
Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000
je osnova za intenzivno nadaljevanje gradnje v prihodnjem
letu na nekaterih najtežjih in najdražjih avtocestnih in drugih
cestnih odsekih v smeri vzhod – zahod: Lenart – Beltinci,
Slivnica – Pesnica, Hajdina – Ormož, Vransko – Blagovica,
Blagovica – Šentjakob, Klanec – Srmin in Razdrto – Vipava.
Poleg tega bo gradnja v polnem teku na odsekih Podtabor –
Naklo in Krška vas – Obrežje v smeri sever jug. Skupno se v
letu 2001 nadaljuje gradnja na 20 avtocestnih in cestnih
odsekih in etapah, dokonča se pet odsekov in etap, zaključna dela se izvajajo na šestih avtocestnih odsekih, na novo
pa se prično graditi trije odseki. Skupno se v letu 2001
gradi 34 odsekov in etap. Izvajajo se tudi ukrepi na železnicah.
Na državnih cestah se nadaljujejo dela na petih odsekih in dokončajo se dela na sedmih. En odsek se prične
graditi na novo.
Za realizacijo navedenih gradenj se v letu 2001 zagotovi 446,7 mio USD, oziroma 83.243 mio tolarjev. Za interkalarne obresti za najete kredite, obveznosti iz investicij

(plačilo obresti in glavnic najetih kreditov) ter upravljanje in
vzdrževanje že zgrajenih avtocest se zagotovi dodatnih 94,3
mio USD, oziroma 17.572 mio tolarjev. Skupaj se za leto
2001 zagotovi 541 mio USD, oziroma 100.815 mio tolarjev.
Za nadaljevanje in dokončanje gradnje za sprejete pogodbene obveznosti za zaključna dela na avtocestah in državnih cestah v letu 2001 se zagotovi najmanj 426,5 mio
USD, oziroma 79.478 mio tolarjev, od tega polovica iz
sredstev bencinskega tolarja in polovica iz kreditov. S tema
viroma se pokrijejo obveznosti, ki jih določajo pogodbe iz
preteklih let in leta 2000.
V prvi polovici leta 2000 Vlada Republike Slovenije
posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije predlog
zakona o ratifikaciji poroštvene pogodbe za kredit EIB IV
(160 mio EUR) za gradnjo odseka Klanec – Ankaran in
predlog zakona o ratifikaciji poroštvene pogodbe za italijanski kredit AVV S.p.A. v višini 92,5 milijard lir za gradnjo
odseka Razdrto – Vipava ter predlog zakona o poroštvu za
novi finančni kredit v višini 110 mio EUR za gradnjo več
drugih avtocestnih odsekov.
Avtocestni program prehaja letos in naslednje leto v
obdobje najintenzivnejše gradnje, zato se v letu 2001 zagotovi finančne vire najmanj v višini predvideni v NPIA.
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Št. 321-10/89-2/402
Ljubljana, dne 12. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA
2393.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata
Federativne republike Brazilije v Republiki
Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s
častnim konzulom

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

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Federativne
republike Brazilije v Republiki Sloveniji s
sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
na čelu s častnim konzulom.
2. člen
Konzularno območje Konzulata Federativne republike
Brazilije obsega ozemlje Republike Slovenije.
3. člen
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem mag.
Hermana Rigelnika za častnega konzula Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-13/99-5
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
2394.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu POMOČNIK MESARJA

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
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ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu POMOČNIK MESARJA
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
pomočnik mesarja, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija v mesarstvu
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije.
2. Osnove ekonomike
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela.
3. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz živilstva po zakonu o poklicnem
in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja mesarstva.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, živilski delavec (II/3) – poklic C, ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in
triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena
po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
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8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa živilski
delavec (II/3) – poklic C, ki ga je sprejel Strokovni svet RS
za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0097/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2395.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu POMOČNIK PEKA IN
SLAŠČIČARJA

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu POMOČNIK PEKA
IN SLAŠČIČARJA
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
– pomočnik peka in slaščičarja, ki ga je sprejel minister za
šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija v pekarstvu in slaščičarstvu
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije.
2. Osnove ekonomike
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela.
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3. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz živilstva po zakonu o poklicnem
in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja pekarstva ali slaščičarstva.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu živilski delavec (II/3), poklica A in B, ki ga
je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in
triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa programu živilski delavec (II/3), poklica A in B, ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0107/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2396.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednje poklicno-tehniškega izobraževanja živilski tehnik operater, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal srednjo strokovno
izobrazbo iz živilstva ali kemije.
2. Mikrobiologija s higienskim minimumom
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije, mikrobiologije, veterinarstva
ali medicine.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali kemije.
3. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije ali medicine.
4. Analiza živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije ali enopredmetne univerzitetne študijske programe iz kemije ali kemijske tehnologije ali
kemijskega inženirstva.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali kemije.
5. Regulacija in krmiljenje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali strojništva ali kemije.
6. Socialna psihologija
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz sociologije ali
univerzitetni študijski program iz psihologije.
7. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela.
8. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali kemijske
tehnologije ali visokošolske strokovne programe iz kemijske
tehnologije.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima višješolski študijski program iz kemijske tehnologije ali je končal
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz živilstva
po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju
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Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja živilstva.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0108/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2397.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu AVTOKLEPAR (dualna
organizacija)

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu AVTOKLEPAR
(dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 49/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
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4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Tehnika motornih vozil
Za 1. letnik je učitelj lahko, kdor je končal visokošolski
strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali
elektrotehnike.
Za 2. in 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu avtoklepar/avtokleparka.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0102/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2398.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu KLEPAR – KROVEC (dualna
organizacija)

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu KLEPAR – KROVEC
(dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-

Uradni list Republike Slovenije
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja klepar krovec – dualna organizacija, ki ga je sprejel
minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št.
69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Tehnologija kleparskih del
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
3. Tehnologija krovskih del
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva.
4. Praktični pouk
Za 1. in 2. letnik je učitelj praktičnega pouka lahko,
kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva
po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ali ima
srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva.
Za 3. letnik je učitelj praktičnega pouka lahko, kdor je
končal višješolski študijski program iz strojništva ali gradbeništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz
strojništva ali gradbeništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ali ima srednjo strokovno izobrazbo iz
strojništva ali gradbeništva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu klepar/kleparka.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0092/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije

2399.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu ZLATAR (dualna
organizacija)

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu ZLATAR (dualna
organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja zlatar – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za
šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
3. Tehnologija zlatarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz zlatarstva.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz zlatarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu zlatar/zlatarka.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
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na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0098/200.
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2400.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu URAR (dualna organizacija)

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu URAR (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja urar – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za
šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Tehnika urarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali elektrotehnike.
3. Tehnologija urarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali program za pridobi-
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tev višje strokovne izobrazbe iz strojništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz urarstva.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz urarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu urar/urarka.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0099/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2401.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu FINOMEHANIK (dualna
organizacija)

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu FINOMEHANIK
(dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovnoteoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja finomehanik – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Tehnika v finomehaniki
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali elektrotehnike.
3. Tehnologija v finomehaniki
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali elektrotehnike ali
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva
ali elektrotehnike po zakonu o poklicnem in strokovnem
izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo
iz finomehanike.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva ali elektrotehnike in
ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz finomehanike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu finomehanik/finomehaničarke.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0100/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2402.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v PROGRAMU TEHNIK OPTIK

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v PROGRAMU TEHNIK OPTIK

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovnoteoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednje tehniškega in drugega
strokovnega izobraževanja – TEHNIK OPTIK.
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija materialov
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz kemije ali visokošolski strokovni oziroma univerzitetni študijski program iz
kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program kemijskega inženirstva.
2. Osnove tehnike
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske
tehnologije ali univerzitetni študijski program kemijskega inženirstva.
3. Optika z meritvami
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike ali visokošolski strokovni študijski program iz fizikalne merilne tehnike.
4. Optični instrumenti
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike, visokošolski strokovni študijski program iz fizikalne merilne tehnike,
strojništva ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
5. Osnove poslovanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela ali visokošolski
strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali podjetništva ali visoko poslovno šolo ali organizacije in managementa ali upravljanja in poslovanja ali managementa.
6. Očalna optika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
program iz fizikalne merilne tehnike ali strojništva ali univerzitetni študijski program iz fizike ali strojništva.
7. Anatomija in fiziologija očesa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz medicine ali enopredmetni oziroma dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije.
8. Osnove elektronike
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor si je pridobil naziv strokovne izobrazbe tehnik optik/tehnica optičarka ali mojster/mojstrica
očesne optike. Če učiteljev z navedeno izobrazbo ni, lahko
uči, kdor si je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz steklarstva in ima predhodno poklicno izobrazbo iz optike (strojništvo – finomehanik z izbirnimi vsebinami iz optike ali steklar – optik).
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Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v optični delavnici.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, steklar IV/11 (poklic: optik) ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni
programi poklicnih šol, Ljubljana 1991 ali 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost tudi po
uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena
po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa steklar
IV/11 (poklic: optik), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0093/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2403.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu AVTOMEHANIK (dualna
organizacija)

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu AVTOMEHANIK (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževa-
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nja avtomehanik – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 49/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Tehnika motornih vozil
Za 1. in 2. letnik je učitelj lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali elektrotehnike.
Za 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal visokošolski
strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali tehnologije prometa
ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva ali prometa po zakonu o poklicnem in strokovnem
izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo
iz avtomehanike ali avtoelektrike.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva ali prometa in ima
predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz avtomehanike ali
avtoelektrike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu avtomehanik/avtomehaničarka.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0101/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije

2404.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu POMOČNIK ELEKTRIKARJA

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu POMOČNIK ELEKTRIKARJA
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
pomočnik elektrikarja, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
2. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz elektrotehnike ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja elektroenergetike.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu monter električnih omrežij in instalacij (II/9),
ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje
na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in
triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
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na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa programu monter električnih omrežij in instalacij (II/9), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0095/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2405.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu STAVBNI STEKLAR (dualna
organizacija)

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu STAVBNI STEKLAR
(dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja stavbni steklar – dualna organizacija, ki ga je sprejel
minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št.
69/98.
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
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tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski programa iz matematike – smeri računalništvo z
matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi,
kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemije (enodpredmetni ali dvopredmetni) ali kemijskega inženirstva in je imel v študijskem
programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski
program izpopolnjevanja iz računalništva.
2. Umetnost z risanjem
Učitelj umetnosti z risanjem je lahko, kdor je končal
enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine ali univerzitetni študijski program iz likovne pedagogike ali oblikovanja.
3. Tehnično risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske
tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemijskega
inženirstva.
4. Tehnologija stekla in materialov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali
univerzitetni študijski program iz kemijskega inženirstva ali
kemije (enopredmetni ali dvopredmetni).
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz steklarstva ali kemije.
5. Tehnologija poklica
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali strojništva
ali univerzitetni študijski program iz kemijskega inženirstva.
6. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo
iz steklarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz proizvodnje stekla in steklenih izdelkov.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0094/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport
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2406.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu OSKRBNIK

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu OSKRBNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja oskrbnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove ekonomike in prava
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz ekonomije, prava, organizacije dela ali politologije ali visokošolski strokovni študijski program iz poslovne
ekonomije ali visoke poslovne šole.
2. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
oziroma univerzitetni študijski program iz računalništva in
informatike ali univerzitetni študijski program iz računalništva
z matematiko, matematike – smeri računalništvo z matematiko ali uporabne matematike, organizacije dela – smer organizacijska informatika, ekonomije – informacijsko-upravljalska smer ali matematike in računalništva.
3. Kultura bivanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz biologije in gospodinjstva ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege.
4. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije ali biologije in gospodinjstva.
5. Poznavanje tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz tekstilne tehnologije ali tekstilstva (smer tekstilna
tehnologija) ali visokošolski strokovni program iz tekstilne
tehnike ali konfekcijske tehnike ali tekstilstva.
6. Praktični pouk
6.1. Priprava in serviranje jedi
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske programe iz gostinstva ali gospodinjstva ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz gostinstva oziroma gospodinjstva
po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
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Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva ali gospodinjskih storitev.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva ali gospodinjstva – priprave in serviranja
jedi.
6.2. Oblikovanje tekstilij
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske
programe iz tekstilne tehnologije I ali gospodinjstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tekstilstva
oziroma gospodinjstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz tekstilstva ali gospodinjskih storitev.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja oblikovanja tekstilij ali gospodinjstva.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, gospodinjske storitve (IV/37), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in
triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena
po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa gospodinjske storitve (IV/37), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0111/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2407.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu POMOČNIK STEKLARJA

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

Uradni list Republike Slovenije
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ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu POMOČNIK STEKLARJA

5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
– pomočnik steklarja, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).

6. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, pomožni steklar II/7 ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne
23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi
poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost tudi po uveljavitvi te
odredbe.

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Umetnost z risanjem
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine ali univerzitetni študijski program iz likovne pedagogike ali oblikovanja.
2. Strokovno risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske
tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemijskega
inženirstva.
3. Tehnologija v steklarstvu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali
univerzitetni študijski program iz kemijskega inženirstva ali
kemije (enopredmetni ali dvopredmetni).
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz steklarstva ali kemije.
4. Tehnologija steklopihaštva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske
tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemijskega
inženirstva.
5. Tehnologija brušenja in slikanja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske
tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemijskega
inženirstva.
6. Praktični pouk steklopihaštva
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo
iz steklarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz steklopihaštva.
7. Praktični pouk brušenja in slikanja
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo
iz steklarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz brušenja ali slikanja stekla.

7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa pomožni
steklar II/7, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in
izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0104/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2408.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu MONTER ELEKTRIČNIH
NAPRAV

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu MONTER ELEKTRIČNIH NAPRAV
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
monter električnih naprav, ki ga je sprejel minister za šolstvo
in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
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2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0105/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
2. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz elektrotehnike ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja elektronike.
5. člen
Vsi strokovni delavci morajo imeti opravljen ustrezen
študijski program za izpopolnjevanje iz specialne pedagogike (za motnje v telesnem in gibalnem razvoju).
6. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
7. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu monter elektronskih sklopov (p), ki ga je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Programi
srednjega izobraževanja za učence z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne
predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
8. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
9. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa programu monter elektronskih sklopov (p), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5.
1991.

2409.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
POKLICNEM TEČAJU TURISTIČNI TEHNIK

Na podlagi petega odstavka 92. in 93. 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 smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM
TEČAJU TURISTIČNI TEHNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v poklicnem
tečaju turistični tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo (Uradni list RS, št. 45/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali organizacije in managementa ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
2. Gastrokultura
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije.
3. Turizem
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali enopredmetni oziroma dvopredmetni
univerzitetni študijski program iz geografije.
4. Tuj jezik III
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz tujega jezika.

Uradni list Republike Slovenije
5. Osnove knjigovodstva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
6. Gostoljubje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
7. Praktični pouk (strežba)
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske
programe iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – strežbe.
5. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena
po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0132/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2410.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
POKLICNEM TEČAJU PREDŠOLSKA VZGOJA

Na podlagi petega odstavka 92. in 93. 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 smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM
TEČAJU PREDŠOLSKA VZGOJA
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v poklicnem
tečaju predšolska vzgoja, ki ga je sprejel minister za šolstvo
in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 1/00).
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2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
S to odredbo se določajo tudi predmeti, pri katerih se
za strokovne delavce zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Predmeti in programi iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
Strokovni delavci se spopolnjujejo v skladu s pravilnikom o stalnem strokovnem spopolnjevanju.
4. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
5. člen
1. Otroška in mladinska književnost
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz slovenščine.
2. Športna vzgoja z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz športne vzgoje
3. Glasba z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kompozicije in glasbene teorije ali glasbene pedagogike ali instrumenta ali muzikologije.
4. Instrument
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kompozicije in glasbene teorije ali glasbene pedagogike ali instrumenta ali muzikologije.
5. Likovna kultura z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, ali oblikovanja.
6. Ples z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz športne vzgoje ali univerzitetni študijski program
iz pedagogike in ima predhodno končano srednjo baletno
šolo ali umetniško gimnazijo, plesni modul.
7. Psihologija
Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz psihologije.
8. Pedagogika
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski programe iz pedagogike.
9. Higiena z gospodinjstvom
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije in gospodinjstva ali visokošolski strokovni študijski program iz
zdravstvene nege.
10. Tečaji s področja športa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz športne vzgoje ali katerikoli univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in ima vaditeljske tečaje:
učitelj smučanja III ali učitelj plavanja ali vaditelj kotalkanja.
11. Hospitacije
Učitelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje
kateregakoli strokovno teoretičnega predmeta programa
predšolska vzgoja ali je končal visokošolski študijski program iz predšolske vzgoje.
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Uradni list Republike Slovenije

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja predšolske vzgoje.
6. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0106/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA: Predmeti pri katerih se zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja
Predmet

Program

Kdo

ples z metodiko

program za učitelje
plesa z metodiko

vsi učitelji plesa
z metodiko

2411.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu FRIZER (dualna
organizacija)

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega
odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo
morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu FRIZER (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja frizer – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za
šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98 in
programu srednjega poklicnega izobraževanja frizer (si) –
dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi

strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija frizerstva
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz kemije ali biologije ali visokošolski strokovni oziroma univerzitetni študijski
program iz kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski
program iz kemijskega inženirstva ali biokemije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kemije ali srednjo izobrazbo.
2. Estetika in umetnost
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine.
3. Organizacija in ekonomika obratovalnic
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz ekonomije, organizacije dela ali visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali managementa ali organizacije in managementa ali visoko poslovno
šolo.
4. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz pedagogike ali sociologije ali psihologije ali komunikologije.
5. Psihologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz psihologije.
6. Zdravstvena vzgoja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
program iz zdravstvene nege ali enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije ali univerzitetni študijski program iz medicine.
7. Praktični pouk
7.1. Frizerstvo
Učitelj je lahko, kdor ima katerokoli srednjo strokovno
izobrazbo s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v frizerstvu.
7.2. Lasničarstvo
Učitelj je lahko, kdor ima katerokoli srednjo strokovno
izobrazbo s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v lasničarstvu.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena
po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
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Na podlagi petega odstavka 92. in 93. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport
izdaja

dijski program iz zdravstvene nege ali enopredmetni oziroma dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije
ali medicine ali veterine.
5. Praktični pouk
5.1. Kuharstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske
programe iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – kuharstvo.
5.2.Strežba
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske
programe iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – strežbe.

ODREDBO
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM
TEČAJU GOSTINSKI TEHNIK

5. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v poklicnem
tečaju gostinski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo (Uradni list RS, št. 45/97).

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0103/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2412.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
POKLICNEM TEČAJU GOSTINSKI TEHNIK

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.

7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0131/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Gostinsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali organizacije in managementa ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
2. Hrana in pijača
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz živilske tehnologije.
3. Osnove knjigovodstva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
4. Zdravstvena vzgoja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski študijski
program iz zdravstvene vzgoje ali visokošolski strokovni štu-

2413.

Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA

Na podlagi petega odstavka 92. in 93. 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 smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v PROGRAMU
PREDŠOLSKA VZGOJA
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
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tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja – predšolska vzgoja, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih
(Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa
tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
S to odredbo se določajo tudi predmeti, pri katerih se
za strokovne delavce zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Predmeti in programi iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
Strokovni delavci se spopolnjujejo v skladu s pravilnikom o stalnem strokovnem spopolnjevanju.
4. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden
dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na
to, na katerem mestu je predmet naveden.
5. člen
1. Glasba z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kompozicije in glasbene teorije ali glasbene pedagogike ali instrumenta ali muzikologije.
2. Instrument
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz kompozicije in glasbene teorije ali glasbene pedagogike ali instrumenta ali muzikologije.
3. Likovna kultura z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, ali oblikovanja.
4. Ples z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz športne vzgoje ali univerzitetni študijski program
iz pedagogike in ima predhodno končano srednjo baletno
šolo ali umetniško gimnazijo, plesni modul.
5. Psihologija
Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal univerzitetni
študijski program iz psihologije.
6. Pedagogika
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski programi iz pedagogike.
7. Higiena z gospodinjstvom
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije in gospodinjstva ali visokošolski strokovni študijski program iz
zdravstvene nege.
8. Tečaji s področja športa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz športne vzgoje ali katerikoli univerzitetni ali viso-
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košolski strokovni študijski program in ima vaditeljski tečaj:
učitelj smučanja III ali učitelj plavanja ali vaditelj kotalkanja.
9. Hospitacije
Učitelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje
kateregakoli strokovno teoretičnega predmeta programa
predšolska vzgoja ali je končal visokošolski študijski program iz predšolske vzgoje.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja predšolske vzgoje.
6. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih
programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št.
22/99, 33/99 in 57/99).
7. člen
Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, predšolska vzgoja (V/35), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je
bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, druga dopolnjena izdaja,
lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost
za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te
odredbe.
8. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.
9. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati
določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa predšolska vzgoja (V/35), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0096/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

PRILOGA: Predmeti pri katerih se zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja
Predmet
ples z metodiko

Program
program za učitelje
plesa z metodiko

Kdo
vsi učitelji plesa
z metodiko

Uradni list Republike Slovenije

2414.

Pravilnik o štipendiranju za delovanje na
področju športa

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/99) in točke 5.1 Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 24/00) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o štipendiranju za delovanje na področju športa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje
kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa (v nadaljnjem besedilu: štipendij), višino štipendij in druge stroške
študija, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.
2. člen
(komisija)
Postopek dodeljevanja štipendij vodi komisija za štipendiranje (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki šteje pet
članov. Člane in predsednika imenuje minister, pristojen za
šport (v nadaljnjem besedilu: minister) izmed delavcev ministrstva in ustreznih strokovnjakov s področja športa izven
ministrstva. Komisija je imenovana za dobo 4 let.
3. člen
(naloge komisije)
Komisija pripravi letni program štipendiranja in javni
razpis, vodi postopek izbora štipendistov ter vodi vse druge
dejavnosti skladno s tem pravilnikom. Letni program sprejme minister.
4. člen
(program štipendiranja)
Letni program štipendiranja vsebuje:
– navedbo študijskih programov in smeri za katere se
razpisujejo štipendije,
– predvideno število prejemnikov štipendij,
– čas štipendiranja,
– vire financiranja,
– obseg in razporeditev načrtovanih finančnih obveznosti po koledarskih in študijskih letih od začetka do konca
financiranja.
5. člen
(upravičenci)
Pravico do štipendije ima kandidat, ki je državljan Republike Slovenije in se obveže, da bo po končanem študiju
sklenil delovno razmerje z delodajalcem, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje projekta “Panožne športne šole nacionalnega
pomena“ ali drug projekt, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) oziroma s katerim
drugim delodajalcem na področju športa ali bo opravljal delo
kot zasebni športni delavec, vendar le v soglasju z ministrstvom.
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Štipendija se lahko po tem pravilniku podeli študentu,
ki ni v rednem delovnem razmerju in ni prijavljen kot iskalec
zaposlitve na ZRS za zaposlovanje.
Štipendija po tem pravilniku se dodeli za dodiplomski
študij v Republiki Sloveniji, izjemoma tudi za dodiplomsko
izobraževanje v tujini, kadar v Republiki Sloveniji ni ustreznega študijskega programa, praviloma študentom 3. ali 4. letnika.
II. POSTOPEK IN MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen
(javni razpis)
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi
javnega razpisa.
Vsebino javnega razpisa iz prvega odstavka tega člena
določi komisija in ga predlaga v sprejem ministru.
V javnem razpisu se navede:
a) študijski program,
b) smer,
c) število razpisanih štipendij,
d) čas trajanja štipendiranja,
e) rok za vložitev prijave na javni razpis,
f) podatki o prostih zaposlitvenih mestih pri izvajalcih
letnega programa športa v RS s katerimi razpolaga MŠŠ,
g) dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na razpis, in
sicer dokazilo o vpisu, dokazilo o študijskem uspehu v predhodnem študijskem letu, priporočilo panožne športne zveze, življenjepis, potrdilo o državljanstvu RS,
h) pogoj, da bo štipendist po končanem študiju sklenil
delovno razmerje z delodajalcem na področju športa v soglasju z ministrstvom.
7. člen
(prijava)
Prijava na javni razpis obsega:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik študija,
b) dokazilo o študijskem uspehu predhodnega študijskega leta,
c) priporočilo nacionalne panožne športne zveze,
d) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
e) življenjepis,
f) predpisani obrazec za pridobitev štipendije, ki je
priloga tega pravilnika.
8. člen
(izbira)
Pri izbiri prijavljenih kandidatov komisija upošteva zlasti
naslednje kriterije:
a) za katere kandidate izvajalci letnega programa športa v RS izjavijo, da jih bodo zaposlili,
b) študijski uspeh v predhodnem študijskem letu,
c) priporočila kandidata s področja športa (aktivni športnik, dosedanje delo v športu),
d) letnik študija, pri čemer imajo prednost študentje
višjih letnikov.
Če se za razpisane štipendije prijavi manj kandidatov,
kot je razpisanih štipendij, lahko komisija, glede na ugotovljene kadrovske potrebe in zagotovljena sredstva v državnem proračunu, ponovi javni razpis.
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9. člen
(sklep o izbiri)
Na podlagi predloga komisije minister izda sklep, s
katerim vsakega izmed prijavljenih kandidatov na razpis obvesti o svoji odločitvi v 30 dneh od preteka roka za oddajo
prijav na razpis.
10. člen
(ugovor zoper sklep)
Zoper sklep iz 9. člena ima kandidat, ki ni izbran,
pravico do sodnega varstva pred sodiščem za delovne in
socialne spore v 30 dneh od prejema sklepa.

III. VIŠINA ŠTIPENDIJ IN DRUGI STROŠKI
IZOBRAŽEVANJA
11. člen
(kriteriji)
Višina štipendije za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji ali tujini se določi na podlagi študijskega uspeha, kraja
bivanja in stroškov izobraževanja, skladno s 13. členom
tega pravilnika.
12. člen
(vrednost točke)
Višina štipendije se določi v točkah. Za izračun štipendije po tem pravilniku se uporablja vrednost točke, ki jo
določi komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in
administrativne zadeve glede na rast izhodiščne plače za
prvi tarifni razred (količnik 1,00) v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Štipendija za študente ne sme biti nižja od 30% zajamčene plače, določene z zakonom, zmanjšane za davke in
prispevke.
13. člen
(vrednotenje)
Študijski uspeh, kraj bivanja in stroški izobraževanja se
ovrednotijo:
študijski uspeh
povprečje ocen v
preteklem šolskem letu

od 6,0 do 7,0
od 7,1 do 7,3
od 7,4 do 7,6
od 7,7 do 7,8
od 7,9 do 8,1
od 8,2 do 8,3
od 8,4 do 8,6
od 8,7 do 8,9
od 9,0 do 10,0

v kraju bivanja
št. točk

zunaj kraja bivanja
št. točk

570
685
775
835
920
980
1070
1155
1465

1040
1155
1245
1305
1390
1450
1540
1625
1935

Stroški izobraževanja:
študentom pedagoške usmeritve se prizna 400 točk
študentom trenerske usmeritve se prizna
500 točk
Število točk za posameznega štipendista se določi vsako študijsko leto tako, da se upošteva doseženi študijski
uspeh v preteklem študijskem letu.

Študentom, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega prebivališča in se do mesta izobraževanja vsakodnevno vozijo,
se mesečno povrnejo tudi potni stroški na podlagi potrdila
višine mesečne vozovnice za javni prevoz.
Absolventom se potni stroški ne povrnejo.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN
ŠTIPENDISTA
14. člen
(podpis pogodbe)
Štipendijsko razmerje se podrobneje uredi s pisno pogodbo. Pogodbo o štipendiranju v skladu z določili tega
pravilnika podpišejo minister, delodajalec, s katerim bo štipendist po študiju sklenil delovno razmerje ter kandidat,
izbran na javnem razpisu in njegov porok.
15. člen
(trajanje štipendiranja)
Trajanje štipendiranja je odvisno od izpolnjevanja študijskih obveznosti štipendista. Štipendistu se štipendija izplačuje za čas, ko redno opravlja študijske obveznosti.
Štipendijsko razmerje preneha ali se izplačevanje štipendije lahko začasno prekine v skladu z določili tega pravilnika.
16. člen
(nagrada štipendistu)
Štipendistu, ki konča študij vsaj 30 dni pred rokom,
določenim s študijskim programom oziroma statutom visokošolskega zavoda, se preostali znesek štipendije, ki bi mu
pripadala po štipendijski pogodbi, izplača naenkrat. Poleg
tega se izplača še enomesečna štipendija kot enkratna nagrada. Osnova za izračun višine enkratne nagrade je višina
štipendije za mesec, v katerem je končal študij.
17. člen
(spremembe pri štipendistu)
Štipendist je dolžan komisiji takoj sporočiti vsako spremembo, ki lahko vpliva na štipendijsko razmerje, zlasti pa:
a) odhod na služenje vojaškega roka,
b) porodniški dopust in dopust za nego ter varstvo
otroka,
c) diploma,
d) sprememba stalnega prebivališča,
e) sklenitev delovnega razmerja.
18. člen
(potrdila)
Štipendist mora v času študija vsako leto do 15. oktobra predložiti komisiji:
a) potrdilo o vpisu v višji letnik ter
b) potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem
letu.
19. člen
(izplačilo)
Štipendistom se štipendija plačuje mesečno do
10. dne v mesecu za pretekli mesec do konca rednega
izobraževanja.
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20. člen
(neizplačilo štipendije)
Izplačevanje štipendije se začasno ustavi, če komisija
ugotovi, da štipendist ni pravočasno opravil študijskih obveznosti in ni napredoval v višji letnik.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko komisija na podlagi štipendistovega zaprosila izplačevanja štipendije ne ustavi, določi pa mu rok, v katerem mora opraviti
študijske obveznosti, če ugotovi, da tega ni storil iz opravičljivih razlogov. V tem primeru se štipendija izplača od datuma predložitve vseh potrebnih dokazil.
Zaprosilo iz prejšnjega odstavka mora biti dano v pisni
obliki.
21. člen
(prenehanje štipendijskega razmerja)
Štipendistu preneha štipendijsko razmerje, če:
a) brez soglasja štipenditorja spremeni program oziroma smer študija,
b) po svoji volji ali krivdi opusti študij,
c) brez opravičljivih razlogov (kot npr. slab gmotni položaj, bolezen, nosečnost in podobno) ne dokonča študija v
roku določenim s študijskim programom, oziroma brez opravičljivih razlogov ne izpolni študijskih obveznosti v podaljšanem roku, ki ga je določil štipenditor na podlagi 19. člena
tega pravilnika,
d) je izključen iz izobraževalnega zavoda,
e) navaja neresnične podatke,
f) ravna v nasprotju s 17. členom tega pravilnika,
g) med študijem pisno sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o
štipendiranju,
h) se redno zaposli v nasprotju s tem pravilnikom oziroma pogodbo o štipendiranju.
22. člen
(dolžnost dela pri delodajalcu)
Štipendist po tem pravilniku, je dolžan ostati v delovnem razmerju pri delodajalcu iz pogodbe o štipendiranju
najmanj toliko časa, kolikor znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.
Štipendist lahko tudi pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena sklene s soglasjem ministrstva in delodajalca delovno razmerje pri drugem delodajalcu.
V pogodbi o zaposlitvi se določi tudi obveznosti štipendista, ki jih je imel v skladu s pogodbo o štipendiranju in tem
pravilnikom.
23. člen
(odlog sklenitve delovnega razmerja)
Minister lahko na predlog komisije štipendistu izjemoma odobri odlog sklenitve delovnega razmerja in mu določi
rok, v katerem se mora zaposliti pri izbranem delodajalcu,
oziroma rok, v katerem se mora vrniti k delodajalcu v skladu
s pogodbo o štipendiranju.
24. člen
(vračilo štipendije)
V primeru prenehanja štipendijskega razmerja mora
štipendist vrniti vse prejete štipendije in druge stroške študija z revalorizacijskimi obrestmi R in realnimi 2,5% obrestmi
(R + 2,5%) v enkratnem znesku.
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Minister lahko štipendistu na njegovo prošnjo omogoči obročno vračanje prejetih štipendij in drugih stroškov
študija.
V izjemnih primerih lahko minister na prošnjo štipendista za določen čas odloži obveznosti štipendista iz prvega
odstavka tega člena.
25. člen
(sorazmerno vračanje štipendije)
Štipendist mora povrniti sorazmerni del prejetih štipendij in drugih stroškov študija, izračunanih v skladu s 24. členom tega pravilnika, če:
a) ne opravi strokovnega izpita v skladu s pravilnikom o
pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v
športu,
b) ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša
doba, za katero je prejemal štipendijo.
26. člen
(oprostitev štipendista pogodbenih obveznosti)
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) mu štipenditor v 90 dneh po prejemu pisnega obvestila o zaključku izobraževanja ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja v skladu s tem pravilnikom in pogodbo o
štipendiranju,
b) mu štipenditor po opravljenem strokovnem izpitu ne
zagotovi zaposlitve v skladu s pogodbo o štipendiranju,
c) mu štipenditor po odlogu iz 23. člena tega pravilnika
ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja,
d) štipenditor neredno izplačuje štipendije in sicer zamudi z izplačilom za več kot tri mesece,
e) postane trajno nezmožen za šolanje oziroma delo.
27. člen
(pravica do sodnega varstva)
O pravicah in obveznostih štipendistov po tem pravilniku odloča minister, in sicer o vsakem primeru posebej s
sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ima štipendist pravico do sodnega varstva pred sodiščem za delovne in socialne spore v 30 dneh od prejema sklepa.
28. člen
(dokazila)
V zvezi z izvajanjem štipendijskega razmerja lahko komisija poleg dokazil iz 18. člena tega pravilnika zahteva tudi
druge listine, dokazila, podatke in dokumente.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0086/2000
Ljubljana, dne 5. junija 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport
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Vloga za pridobitev štipendije
za delovanje na podroèju porta

I. PODATKI O KANDIDATU-KI ZA TIPENDIJO
1. Priimek in ime
Enotna matièna tevilka:
Davèna tevilka:
Spol 1 moki 2 enski
tudij A) redni B) izredni
Datum rojstva

Smer A) trenerska

B) pedagoka

kraj rojstva

..

2. Naslov stalnega prebivalièa(obèina, kraj, ulica in hina tevilka )
pota:

..

3. Naslov zaèasnega prebivalièa(obèina, kraj, ulica in hina tevilka )
pota:

.

Uradni list Republike Slovenije
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II. PODATKI O IZOBRAEVANJU KANDIDATA-KE
1. Naziv in kraj izobraevalne ustanove

..
.

2. Poklic za katerega se bo olal-a
3. Letnik tudija: 1. Prvi letnik

2. Drugi letnik

3. Tretji letnik

4. Èetrti letnik

5. Absolvent

Priloga: originalno potrdilo o vpisu za olsko leto 2000/2001

4. Uspeh v preteklem tudijskem letu (ustrezno obkroi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6,0-7,0
7.1-7,3
7,4-7,6
7,7-7,8
7,9-8,1
8,2-8,3
8,4-8,6
8,7-8,9
9,0-10,0

Priloga: potrdilo o opravljenih izpitih

III. STANOVANJE V ÈASU TUDIJA
1. Stanujem doma
2. Vozim se in uporabljam:
a) mestni promet
b) primestni promet
tevilo km

.vstop.postaja

...izstop.postaja

c) medkrajevni promet

tevilo km

.vstop.postaja

..izstop.postaja

d) vlak

tevilo km

.vstop.postaja

...izstop.postaja

3. Stanujem v tudentskem domu (ime in naslov doma)

...
..
..

4. Stanujem drugje (naslov)
Med izobraevanjem sem zaradi morebitnega posredovanja dodatnih pojasnil dosegljiv po telefonu:

.
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IV TEKOÈI RAÈUN ALI HRANILNA KNJIICA KANDIDATA-KE
tevilka

odprt pri banki

.poslovna enota

Priloga: fotokopija banène kartice, tekoèega raèuna ali prve strani hranilne knjiice kandidata-ke

V. IZJAVA KANDIDATA-KE ZA TIPENDIJO
Izjavljam, da:
1. nisem v delovnem razmerju,
2. ne opravljam dejavnosti kot samozaposlena oseba,
3. nisem lastnik ali solastnik gospodarske drube,
4. nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
5. sem seznanjen s pogoji razpisa,
6. so vsi podatki, navedeni v vlogi resnièni, toèni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko
odgovornost.
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri
upravljalcih zbirk osebnih podatkov.
Zavezujem se, da bom vse spremembe, ki vplivajo na upravièenost tipendije sporoèil v petnajstih dneh
po nastali spremembi in sem seznanjen s pravico zahteve za vrnitev sredstev, èe kandidat sprememb ne
sporoèi.
Datum
Podpis kandidata-ke

.Podpis zakonitega zastopnika

VI. PRILOGE
1.
2.
3.
4.
5.

dokazilo o vpisu v tekoèi letnik tudija,
dokazilo o tudijskem uspehu predhodnega tudijskega leta,
priporoèilo nacionalne panone portne zveze,
potrdilo o dravljanstvu Republike Slovenije,
ivljenjepis.
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Na podlagi 29. člena zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 49/98) izdaja minister za notranje zadeve

9. člen
Policisti morajo pri uporabi policijskih pooblastil upoštevati načelo izvzetosti (imunitete) določenih oseb od določenih uradnih dejanj.

PRAVILNIK
o policijskih pooblastilih

10. člen
Policisti morajo prenehati z izvajanjem policijskega
pooblastila takoj, ko prenehajo razlogi za njegovo uporabo.

Pravilnik o policijskih pooblastilih

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje način izvajanja in razčlenjuje
uporabo posameznih policijskih pooblastil, ki so določena v
zakonu o policiji in drugih zakonih, če drugi zakoni opredeljujejo istovrstna pooblastila.
2. člen
Policijska pooblastila so z zakonom določeni ukrepi, ki
policistom omogočajo opravljanje njihovih nalog.
3. člen
Posamezno policijsko pooblastilo se sme uporabiti samo ob pogojih, določenih v zakonu, in na način, ki ga
določa zakon, ta pravilnik ali drug podzakonski akt, ki se
nanaša na uporabo policijskih pooblastil.
4. člen
Izvrševanje policijskih pooblastil ne sme povzročiti škode, ki ni v sorazmerju z njihovim namenom in zastavljenimi
cilji njihove uporabe.
Policisti morajo uporabiti tisto pooblastilo, ki posameznika in javnost najmanj prizadene.
5. člen
Prisilna sredstva je dopustno uporabljati samo tako
dolgo, dokler njihov namen še ni dosežen ali dokler se ne
izkaže, da namena ne bo mogoče doseči.
Če je pri izvrševanju policijskih nalog v določenem
primeru možno uporabiti več prisilnih sredstev hkrati, morajo policisti uporabiti milejše.
Hujše prisilno sredstvo se sme uporabiti le, če je bila
uporaba milejšega prisilnega sredstva neuspešna ali če zaradi okoliščin in razlogov za varnost življenja, osebno varnost in premoženje ljudi ni bila mogoča.
6. člen
Policijsko pooblastilo se izvede strokovno in odločno,
vendar obzirno, tako da brez potrebe ne prizadene osebnega dostojanstva oseb v postopku.
Pri izvajanju policijskih pooblastil ne sme biti nihče
podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju.
7. člen
V postopkih z otroki ali mladoletniki morajo policisti
ravnati še zlasti obzirno. Upoštevati morajo njihovo osebnost, občutljivost in morebitne druge lastnosti, ki jih je mogoče opaziti.
Pojma otrok in mladoletnik po tem pravilniku se uporabljata v kazenskopravnem pomenu.
8. člen
Policijsko pooblastilo se izvede tako, da se ne ogroža
življenja in varnosti oseb, ki niso v postopku, da se teh oseb
po nepotrebnem ne vznemirja in se jim ne nalaga nepotrebnih obveznosti.

11. člen
Policist je dolžan povedati svoj priimek in naziv enote,
ki ji pripada, če oseba, zoper katero se uporabi policijsko
pooblastilo, to zahteva in če to ne ovira izvršitve naloge.
12. člen
O uporabi policijskega pooblastila mora policist poročati v poročilu o opravljenem delu, če svojega dela ne beleži
v poročilu, pa v uradnem zaznamku, razen, če zakon ali ta
pravilnik ne predpisujeta drugačne oblike dokumentiranja.
13. člen
Pri opravljanju nalog smejo policisti na podlagi zakona:
– opozarjati,
– ukazovati,
– ugotavljati identiteto in izvajati identifikacijske postopke,
– varnostno preverjati osebe,
– vabiti,
– opraviti varnostni pregled,
– prepovedati gibanje,
– opraviti protiteroristični pregled prostorov, objektov,
naprav in območij,
– prijeti in privesti osebo,
– pridržati osebo,
– odrediti strožji policijski nadzor,
– zaseči predmete,
– vstopiti v tuje stanovanje in tuje prostore,
– uporabiti najbližje dosegljiva prevozna in komunikacijska sredstva,
– uporabiti tajne policijske ukrepe,
– uporabiti prisilna sredstva,
– preverjati zastavo plovila,
– ustaviti, pregledati in preiskati plovilo,
– pregledati listine plovila, članov posadke in potnikov,
– zasledovati, zajeti in odpeljati plovilo k pristojnemu
organu,
– uporabiti druga pooblastila, določena v zakonih.
II. SPLOŠNA POLICIJSKA POOBLASTILA
1. Opozorilo
14. člen
Policisti opozarjajo ustno, pisno ali s primernimi sredstvi, lahko tudi preko javnih občil.
15. člen
Opozorila morajo biti jasna in kratka ter nedvoumno
izražena. Vsebovati morajo navedbo okoliščin ali ravnanj, ki
ogrožajo življenje ljudi, njihovo osebno varnost ali premoženje, ali predstavljajo splošno nevarnost.
16. člen
Kadar gre za državne organe, gospodarske družbe,
organe, organizacije in samoupravne lokalne skupnosti, policisti opozarjajo odgovorno osebo ali zaposleno osebo, ki je
tedaj prisotna.
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2. Ukaz

17. člen
Policisti ukazujejo posameznikom.
Policisti ukazujejo tudi državnim organom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom – posameznikom,
organom, organizacijam in skupnostim.
V primerih iz prejšnjega odstavka se ukazi dajejo odgovorni osebi ali zaposleni osebi, ki je tedaj prisotna.
18. člen
Ukaz mora vsebovati, kaj mora kdo storiti ali opustiti in
kateri ukrepi bodo uporabljeni zoper tistega, ki se ne bo
ravnal po ukazu.
Ukazi se dajejo praviloma neposredno in ustno, po
potrebi pa tudi pisno ali preko javnih občil.
19. člen
Če se oseba, ki ji je policist ukazal izvajanje ali opustitev določenih ukrepov ali dejavnosti, iz neupravičenih razlogov ne ravna po policistovem ukazu in zaradi tega zakonite
naloge ni mogoče opraviti, sme policist zoper tako osebo
uporabiti prisilna sredstva.
Če odgovorna oseba ali zaposlena oseba ne izvrši
ukaza, policist ukrepa v skladu z zakonskimi pooblastili, da
zagotovi izvedbo ukaza. O tem obvesti nadrejeno odgovorno osebo ali drug odgovoren organ.
3. Ugotavljanje identitete in identifikacijski
postopek
20. člen
O upravičenosti zahteve za ugotavljanje identitete in
posredovanje podatkov uradnim osebam državnih organov
in drugih subjektov z javnimi pooblastili odloča policist.
21. člen
Na upravičeno zahtevo druge osebe sme policist ugotavljati identiteto določene osebe, če je očitno, da je uveljavljanje pravice druge osebe odvisno od ugotovljene identitete
določene osebe.
22. člen
Policist ugotavlja identiteto tako, da od osebe zahteva,
da mu izroči na vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno
javno listino, opremljeno s fotografijo, ki jo je izdal državni
organ, na podlagi katere lahko ugotovi njeno identiteto.
Policist je dolžan obrazložiti razloge za ugotavljanje
identitete, če oseba to zahteva.
23. člen
Tujci dokazujejo svojo identiteto s tujo potno listino (s
tujo osebno izkaznico, s tujim potnim listom, s potnim listom
za tujca, s potnim listom za begunca, z dovoljenjem za vstop
in osebno listino, na podlagi katere je bilo dovoljenje izdano,
z osebno izkaznico za tujca) ali z drugo javno listino, opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti
njegovo istovetnost.
24. člen
Če oseba, katere identiteto policist ugotavlja, pri sebi
nima listine iz 22. oziroma 23. člena tega pravilnika, policist, če okoliščine to dopuščajo, ugotavlja njeno identiteto
po obstoječih evidencah ali s pomočjo drugih oseb, katerih
identiteta je ugotovljena. Policist si lahko pomaga tudi z
drugimi listinami, ki vsebujejo podatke o osebi, katere identiteto ugotavlja.
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Če policist ne more ugotoviti identitete osebe na način
kot določa prejšnji odstavek, oseba katere identiteto policist
ugotavlja, pa prebiva v bližini, lahko policist preveri njeno
identiteto na njenem domu.
25. člen
Če policist ne more na drug način ugotoviti identitete
osebe, jo privede v policijske prostore in opravi identifikacijski postopek, tako da v skladu z določili zakona osebi odvzame prstne odtise, jo fotografira in zabeleži njen osebni
opis. Fotografija in osebni opis se lahko tudi objavita.
4. Vabljenje
26. člen
Policisti lahko v skladu z določili zakona, pisno ali ustno vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale koristne
podatke za izvrševanje nalog, določenih z zakonom.
27. člen
Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek, rojstne
podatke ter kraj prebivanja vabljene osebe, čas, kraj in
razlog, zaradi katerega je oseba vabljena, v kakšni vlogi je
vabljena ter opozorilo, da bo prisilno privedena, če se vabilu
ne bo odzvala.
Pri določanju datuma, časa in kraja morajo policisti
paziti, da vabljena oseba zaradi tega ne bo imela nepotrebnih težav.
28. člen
Če policist vabi mladoletnika, mora o tem obvestiti tudi
njegove starše oziroma zakonitega zastopnika.
Otroka ali osebo, za katero policist ugotovi, da ji je
popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, sme policist vabiti le preko staršev oziroma zakonitega zastopnika.
Če policist ugotovi, da bi bilo vabljenje iz prvega in
drugega odstavka v nasprotju s pravico ali interesom vabljene osebe, opravi vabljenje z vednostjo pristojnega organa
socialnega varstva.
29. člen
Če je potrebno podatke ali obvestila, ki naj bi jih dala
oseba, pridobiti nujno in takoj, lahko policist osebo vabi tudi
ustno. Ob tem ji mora sporočiti razlog, zaradi katerega je
vabljena, jo opozoriti na možnost prisilne privedbe in ji hkrati
sporočiti razlog, zaradi katerega je vabljena na tak način.
Tako vabljeno osebo lahko policist ob njenem soglasju sam
pripelje na kraj, kamor je vabljena.
Kadar je oseba vabljena ustno, mora policist to zabeležiti v uradnem zaznamku.
30. člen
Če je bila oseba pravilno pisno ali ustno vabljena in
opozorjena na možnost prisilne privedbe, pa se brez upravičenega razloga vabilu ni odzvala, jo lahko policisti prisilno
privedejo.
5. Varnostni pregled
31. člen
Varnostni pregled osebe opravi policist tako, da z rokami pretipa površino njenih oblačil.
Policist lahko opravi tudi varnostni pregled stvari in
prevoznega sredstva, ki so v neposredni bližini in pod nadzorom osebe, katero varnostno pregleduje.
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Če policist pri varnostnem pregledu otipa oziroma najde orožje ali drug nevaren predmet, ga zaseže.
32. člen
Pri opravljanju varnostnega pregleda se lahko policisti
poslužujejo tudi tehničnih sredstev in službenih psov.
33. člen
Če policist med varnostnim pregledom najde predmete, ki se smejo odvzeti po kazenskem zakoniku, ali predmete, ki utegnejo biti pomembni za kazenski postopek ali postopek o prekršku, policist po opravljenem varnostnem pregledu nadaljuje postopek po določilih zakona o kazenskem
postopku ali zakona o prekrških.
34. člen
Varnostni pregled osebe praviloma opravlja oseba istega spola, razen kadar varnostnega pregleda ni mogoče
odložiti.
35. člen
Določila o načinu izvajanja varnostnega pregleda
osebe in njenih stvari se smiselno uporabljajo tudi v primeru, kadar policisti ukrepajo po določilih tretjega odstavka 10. člena zakona o začasnem zatočišču (Uradni
list RS, št. 20/97).
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– sodelovanje osebe, pristojne za infrastrukturo pregledovanega prostora, objekta oziroma območja (energetska, informacijska, telekomunikacijska infrastruktura, sistemi požarnega in protivlomnega varovanja, klimatski sistemi,
ogrevalna in prezračevalna napeljava, ipd.),
– odstranitev določenih naprav iz prostorov, objektov,
območij in prevoznih sredstev, izključitev določenih sistemov ter kontrolo dostopa ljudi do preiskovanih prostorov,
objektov, prevoznih sredstev in območij.
41. člen
Med posebno nevarna sredstva ali naprave iz tretjega
odstavka 40. člena zakona o policiji sodijo: eksplozivna,
zažigalna, toksična, radioaktivna in druga sredstva oziroma
naprave, namenjene za napad na življenje in zdravje ljudi, na
premoženje ali za razvrednotenje okolja.
42. člen
Najdene naprave in sredstva iz 39. in 41. člena tega
pravilnika policisti identificirajo, nevtralizirajo in odstranijo,
če ni druge možnosti pa tudi uničijo na kraju najdbe.
43. člen
O opravljenem protiterorističnem pregledu se napiše
poročilo ali zapisnik.

6. Prepoved gibanja

8. Prijetje

36. člen
Policisti smejo v skladu z zakonom, izprazniti določeno
območje ali določen objekt, prepovedati dostop, ga pregledati in omejiti gibanje v njegovi neposredni bližini, če je
mogoče pričakovati, da bo ali je že prišlo do ogrožanja
življenja ali osebne varnosti ljudi ali do ogrožanja premoženja večje vrednosti.
Na način iz prejšnjega odstavka, smejo policisti ukrepati tudi iz razlogov zagotavljanja varnosti določenih oseb ali
objektov.

44. člen
Policist mora ugotoviti identiteto osebe, ki jo namerava
prijeti. Če policist med postopkom ugotovi, da ni razlogov za
prijetje ali drug zakonit ukrep, mora s postopkom takoj prenehati in osebi dovoliti, da neovirano odide.

37. člen
Ukrepe iz prejšnjega člena morajo policisti na primeren
način objaviti.
Ukrepi smejo trajati le toliko časa, da se odvrne nevarnost oziroma ogrožanje.
38. člen
Pri izvajanju ukrepov iz 36. člena tega pravilnika smejo
policisti uporabiti tudi primerna sredstva za označitev določenega območja ali objekta, kjer je gibanje omejeno ali
dostop prepovedan.
7. Protiteroristični pregled prostorov, objektov,
naprav, prevoznih sredstev in območij
39. člen
Protiteroristični pregled je iskanje, identificiranje, preučevanje, onesposabljanje in odstranjevanje naprav in sredstev, ki v zakonsko določenih primerih ogrožajo ali bi lahko
ogrozile varnost ljudi in premoženja, varnost določenih oseb,
objektov in tajnih podatkov ali varnost javnih shodov in prireditev. Obsega protibombni, kemijski, bakteriološki, radiološki in protiprisluškovalni pregled.
40. člen
Policisti lahko pri opravljanju protiterorističnega pregleda zahtevajo:

45. člen
Ob prijetju mora policist osebo v njenem materinem
jeziku ali jeziku, ki ga razume, obvestiti o razlogih prijetja in
jo opozoriti na posledice, če se bo upirala ali poskušala
pobegniti.
46. člen
Policist prijeto osebo varnostno pregleda, da ugotovi,
ali je oborožena in ali ima pri sebi ali s sabo druge nevarne
predmete za napad ali samopoškodovanje.
47. člen
Kadar je za preprečitev neposrednega ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali iz drugih razlogov prijetje nujno
potrebno izvesti previdno in brez odlašanja, smejo policisti
prijetje in varnostni pregled osebe opraviti takoj ter šele nato
preveriti njeno identiteto in jo obvestiti o razlogih prijetja.
48. člen
Osebo, ki ji je policist s prijetjem odvzel prostost kot
osumljencu po določilih zakona o kazenskem postopku ali
zaradi izvršitve pridržanja po določilih zakona o prekrških ali
zakona o policiji, mora policist takoj, v njenem materinem
jeziku ali jeziku, ki ga razume, poučiti, da ni dolžna ničesar
izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in da je policist na njeno
zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje.
Obvestilo se glasi:
»Odvzeta vam je prostost. Niste dolžni ničesar izjaviti.
Imate pravico do odvetnika. Na vašo zahtevo bomo o odvzemu prostosti obvestili vaše najbližje.«.
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Če je oseba iz prvega odstavka tega člena tujec, jo
mora policist v njenem materinem jeziku ali jeziku, ki ga
razume, poučiti tudi o tem, da je policist na njeno zahtevo
dolžan o odvzemu prostosti obvestiti diplomatsko-konzularno predstavništvo države, katere državljan je.
49. člen
Pravica do molka, do zagovornika, obveščanja bližnjih
in do obveščanja diplomatsko-konzularnega predstavništva
ima oseba iz prejšnjega člena skozi celoten postopek odvzema prostosti oziroma pridržanja. Osebo pri uveljavljanju
teh pravic v ničemer ne zavezuje njena morebitna predhodna odločitev, da se jim odpoveduje, in ne čas, ko je bila o
njih obveščena.
Če oseba uveljavlja pravico do zagovornika do obveščanja bližnjih ali do obveščanja diplomatsko-konzularnega
predstavništva, to opravi policist.
Če oseba uveljavlja pravico do obveščanja diplomatsko-konzularnega predstavništva in gre za državljana države,
ki v Republiki Sloveniji nima diplomatsko-konzularnega predstavništva, opravi policist obveščanje preko Ministrstva za
zunanje zadeve.
Do prihoda zagovornika mora policist odložiti vsa nadaljnja dejanja, vendar najdlje za dve uri od tedaj, ko je bila
osebi dana možnost, da obvesti zagovornika, razen če bi
odlaganje onemogočilo ali otežilo izvršitev naloge ali bi bilo
nevarno odlašati.
Policist je dolžan zagovorniku omogočiti neoviran stik
in pogovor s prijeto osebo. Zaupnega pogovora med zagovornikom in prijeto osebo, policist, na njuno zahtevo, ne
sme poslušati, lahko pa ju vizualno nadzira.
50. člen
Če je prijeta oseba otrok, mladoletnik ali oseba, za
katero policist ugotovi, da ji je popolnoma odvzeta poslovna
sposobnost, mora policist obvestiti njene starše oziroma
zakonitega zastopnika.
Če policist ugotovi, da bi bilo obveščanje iz prejšnjega
odstavka v nasprotju s pravico ali interesom prijete osebe,
obveščanja ne opravi. V tem primeru o prijetju obvesti organ
socialnega varstva.
51. člen
O prijetju osebe, za katero je razpisano iskanje ali
tiralica, obvesti policist organ, ki je iskanje oziroma tiralico
razpisal.
O prijetju osebe, ki je na begu iz zavoda za prestajanje
zaporne kazni, obvesti policist zavod, iz katerega je oseba
pobegnila.
52. člen
Osebe, ki uživa diplomatsko imuniteto in se nanjo sklicuje, policist ne sme prijeti.
Osebe, ki uživajo konzularno imuniteto in se nanjo
sklicujejo, smejo policisti prijeti samo na podlagi odredbe
sodišča.
53. člen
Če je prijeta oseba, ki uživa poslansko imuniteto in se
nanjo sklicuje, zalotena pri storitvi kaznivega dejanja, za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora policist o prijetju takoj obvestiti pristojnega državnega tožilca.
54. člen
Če je prijeta vojaška oseba je treba skladno z določili
zakona o tem takoj obvestiti vojaško policijo.
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55. člen
O vsakem prijetju mora policist sestaviti uradni zaznamek o prijetju, v katerem navede osebne podatke prijete
osebe, zakonske razloge za prijetje, kraj, datum, uro in
minuto prijetja ter kakšen je bil nadaljnji postopek z njo.
Uradni zaznamek vsebuje podatke o pravicah, s katerimi je policist seznanil prijeto osebo, in podatke o njihovem
zagotavljanju.
Uradni zaznamek vsebuje tudi podatke o izvedbi varnostnega pregleda ter o začasno zaseženih ali zadržanih
predmetih ter čas zasega in čas vrnitve začasno zadržanih
predmetov.
9. Privedba
56. člen
Privedba je ukrep, s katerim policisti neposredno na
podlagi zakona ali pisne odredbe pristojnega organa privedejo določeno osebo v uradne prostore policije, v prostore
drugega organa ali na določen kraj.
57. člen
Policist izroči osebi, za katero je privedba odrejena,
pisno odredbo o privedbi in ji ukaže, da naj gre z njim. Ob
tem jo opozori, da bo uporabil prisilna sredstva, če se bo
upirala ali poskušala pobegniti. Če se oseba kljub opozorilu
upira privedbi, jo policist privede prisilno.
58. člen
Policist se mora ravnati po odredbi za privedbo, ki
določa, kdaj in kateremu organu oziroma uradni osebi je
treba privesti osebo.
Policist mora glede časa začetka izvajanja odredbe za
privedbo upoštevati vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na
uspešno izvedbo privedbe, pri čemer od začetka izvajanja
privedbe do izročitve osebe pristojnemu organu oziroma
uradni osebi ne sme preteči več kot 6 ur.
Kadar policist ugotovi, da se oseba, na katero se odredba o privedbi nanaša, skriva ali kako drugače izmika privedbi, obvesti o tem organ, ki je privedbo odredil.
59. člen
Policist sme brez pisne odredbe neposredno na podlagi zakona privesti:
– osebo, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja in
obstajajo razlogi za odvzem prostosti, pridržanje ali pripor,
– osebo, ki jo je zalotil pri storitvi prekrška, če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali nima stalnega prebivališča,
podane pa so okoliščine, ki opravičujejo bojazen, da bo
nadaljevala s prekrškom ali ga ponovila,
– osebo, ki moti ali ogroža javni red, če javnega reda ni
mogoče drugače vzpostaviti ali ogrožanja preprečiti,
– osebo, ki je bila vabljena in opozorjena na možnost
prisilne privedbe, pa se vabilu ni odzvala,
– osebo, ki so jo izročili tuji varnostni organi,
– tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop, tranzit ali
bivanje v Republiki Sloveniji,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
60. člen
Policist ne privede osebe, ki ji je gibanje zelo oteženo
zaradi bolezni, onemoglosti, telesne poškodbe ali nosečnosti, in ne osebe, katere zdravstveno stanje bi se zaradi
privedbe poslabšalo.
Če potrebuje oseba, ki jo je treba privesti na podlagi
tiralice ali oseba, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja,
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ali oseba, ki se izmika kazenskemu postopku ali prestajanju
kazni, nujno medicinsko pomoč, zagotovi policist prevoz
take osebe v zdravstveno ustanovo in poskrbi za njeno zavarovanje.
O okoliščinah iz prvega in drugega odstavka policist
takoj obvesti organ, ki je privedbo odredil.
61. člen
Privedbo osebe, ki opravlja delo, pri katerem bi bila
lahko ogrožena varnost ljudi ali povzročena precejšnja materialna škoda, če bi delo prekinila ali ga zapustila, je dovoljeno odložiti za toliko časa, kolikor je potrebno, da se vzpostavijo razmere za varno in nemoteno delo oziroma prepreči
materialna škoda.
62. člen
Kadar je treba privesti osebo, ki neguje ali skrbi za
otroke ali druge osebe, policist pred privedbo obvesti pristojni organ socialnega varstva ali drugo javno službo, če ni
možnosti, da bi kdo od bližnjih ali sosedov poskrbel zanje.
Policist ravna podobno tudi v drugih primerih, če ugotovi, da je potrebno kaj ukreniti za varnost ljudi ali za preprečitev škode, ki bi lahko nastala zaradi privedbe.
63. člen
Kadar se oseba, ki jo je teba privesti, skriva v stanovanju, zaklenjenem ali drugače zaprtem prostoru, sme policist
skladno z določili zakona, s silo vstopiti v takšen prostor, če
gre za:
– storilca, ki je bil zasačen pri kaznivem dejanju, za
katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in se je
zaradi pregona zatekel v ta prostor,
– obsojenca, ki je na begu,
– osebo, ki jo je treba privesti po odredbi sodišča.
V drugih primerih policist zaradi privedbe osebe ne
sme vstopiti v stanovanje ali drug zaprt prostor brez privolitve stanovalcev. O tem takoj obvesti organ, ki je odredil
privedbo.
64. člen
Če policist pred privedbo oziroma ob prijetju ugotovi,
da ima oseba, ki jo je treba privesti diplomatsko imuniteto,
privedbe ne sme opraviti. Policist je dolžan o tem obvestiti
organ, ki je privedbo odredil, in pojasniti, zakaj privedbe ni
opravil.
Osebo, ki ima konzularno imuniteto, lahko policist privede samo na podlagi odredbe sodišča.
10. Pridržanje
65. člen
Pridržanje je ukrep, s katerim policisti omejijo prostost
osebi iz razlogov, določenih v zakonu.
66. člen
Policist pridrži osebo v uradnih policijskih prostorih za
pridržanje ali v za to določenih prostorih pristojnih organov
pravosodja.
Če je oseba pridržana v prostorih organov pravosodja,
mora biti fizično ločena od priprtih oseb in oseb, ki so na
prestajanju kazni.
Izjemoma smejo policisti pridržati osebo tudi v drugih
prostorih policije ali v posebej prirejenem prostoru vozila,
vendar ne dlje, kot je to nujno potrebno za izvršitev prevoza
ali druge naloge policije.
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67. člen
Policist, ki je odredil pridržanje, je na zahtevo pridržane
osebe dolžan o pridržanju obvestiti njene najbližje.
Na zahtevo pridržanega se o pridržanju obvesti njegovega delodajalca, pristojni organ socialnega varstva pa, če
je treba kaj ukreniti za varstvo ali preskrbo otrok in drugih
oseb, za katere skrbi pridržani.
Če je pridržana oseba tujec, je treba o tem obvestiti
Ministrstvo za zunanje zadeve.
Če je pridržana vojaška oseba, je o tem treba skladno z
določili zakona, takoj obvestiti vojaško policijo.
68. člen
Čas pridržanja se šteje od trenutka, ko je bila oseba
prijeta.
Ko prenehajo razlogi za pridržanje, mora policist pridržano osebo izročiti pristojnemu organu ali jo izpustiti na
prostost.
69. člen
O pridržanju mora policist sestaviti uradni zaznamek, iz
katerega mora biti razvidno:
– osebni podatki pridržane osebe,
– čas in kraj prijetja,
– razlog prijetja in pridržanja,
– seznanitev osebe z razlogi prijetja in pridržanja ter z
njenimi pravicami,
– uresničevanje pravic pridržane osebe in obveščanje
pristojnih institucij (čas, način, kdo),
– privedba pridržane osebe k pristojnemu organu,
– vidne telesne poškodbe ali drugi znaki, ki jih je mogoče opaziti, zaradi katerih bi pridržana oseba potrebovala
zdravstveno pomoč,
– če je bila pridržani osebi zagotovljena zdravstvena ali
prva pomoč (kdo, kdaj in zakaj),
– seznam predmetov, zaseženih zaradi varnosti oseb v
pridržanju,
– prenehanje pridržanja.
Uradni zaznamek podpiše policist, ki je osebo pridržal,
in pridržana oseba.
70. člen
V primerih, ko zakon določa, da je za pridržanje osebe
treba izdati odločbo, pridržanje odredi:
– predstojnik organizacijske enote generalne policijske uprave ali oseba, ki jo pooblasti;
– predstojnik območne organizacijske enote policije
ali oseba, ki jo pooblasti.
Pridržanje odredi predstojnik organizacijske enote, ki
vodi postopek s pridržano osebo.
Pridržani osebi mora policist v roku 6 ur od prijetja
vročiti odločbo iz prvega odstavka v pisni obliki.
Pridržana oseba ima po zakonu pravico do pritožbe
zoper odločbo o pridržanju. Policist mora omogočiti pridržani osebi uveljavitev pravice do pritožbe.
71. člen
Policist mora pridržani osebi zaseči predmete, ki so
primerni za napad, pobeg ali samopoškodovanje. Če ti predmeti niso bili zaseženi ob prijetju, jih mora zaseči policist, ki
izvaja pridržanje, preden gre pridržana oseba v prostor za
pridržanje.
Podatke o zaseženih predmetih iz prejšnjega odstavka
zapiše policist na potrdilo o zasegu ali v uradni zaznamek, ki
ga pridržana oseba podpiše. Po končanem pridržanju se
zaseženi predmeti osebi vrnejo, razen če obstajajo zakoniti
razlogi za njihov nadaljnji zaseg.
Prevzem predmetov potrdi oseba s podpisom.
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72. člen
Če je v enem prostoru za pridržanje pridržanih več
oseb, so lahko hkrati pridržane le osebe istega spola.
73. člen
Policist, ki izvaja pridržanje, poskrbi za varnost pridržane osebe od njene namestitve v prostor za pridržanje do
izpustitve.
Za nadzorovanje pridržanih oseb lahko policisti uporabljajo naprave za prenos zvočnih in slikovnih znakov. Uporaba teh naprav mora biti v prostoru vidno označena.
74. člen
Bolna ali poškodovana oseba, za katero je očitno,
da potrebuje zdravniško pomoč, ali oseba, ki kaže znake
hujše zastrupitve z alkoholom ali kakšnim drugim sredstvom, se ne sme pridržati v prostorih za pridržanje. Taki
osebi mora policist, ki izvaja pridržanje, takoj priskrbeti
prevoz v zdravstveno ustanovo, da se ji zagotovi zdravniška pomoč.
Kadar pridržana oseba sama zahteva zdravniško pomoč, ji policist omogoči ustrezno zdravniško pomoč v prostorih za pridržanje ali zagotovi prevoz v najbližjo zdravstveno ustanovo.
Policist mora ukreniti vse potrebno, da pridržani osebi
med prevozom v zdravstveno ustanovo ali v zdravstveni ustanovi prepreči pobeg.
75. člen
Osebi, ki je pridržana več kot 12 ur, se zagotovi prehrana v treh obrokih dnevno (zajtrk, kosilo, večerja).
Osebi, ki je v prostoru za pridržanje več kot 12 ur, je
potrebno omogočiti gibanje, razen če varnostni razlogi tega
ne dopuščajo.
Pridržana oseba ima pravico do osemurnega nepretrganega počitka v štiriindvajsetih urah.
Če je oseba pripeljana v prostore za pridržanje v mokrih ali kako drugače za njeno zdravje neustreznih oblačilih,
se ji za čas pridržanja zagotovi primerno oblačilo.
11. Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom
76. člen
Policist odredi bivanje pod strožjim policijskim nadzorom za čas, ki je nujno potreben za odstranitev tujca iz
države, vendar ne več kot za šest mesecev.
77. člen
Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom pomeni omejitev svobode gibanja na prostore, določene v ta namen.
78. člen
Postopek v zvezi z omejitvijo gibanja se izvaja v skladu z
določbami 58., 59., 60., 61. in 62. člena zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 61/99).
12. Zaseg predmetov in ravnanje z zaseženimi
predmeti
79. člen
Pri opravljanju nalog sme policist skladno z določili
zakona zaseči predmete:
– da prepreči ogrožanje varnosti življenja, zdravja, osebne varnosti in premoženja ljudi, hujše ogrožanje javnega
reda in splošne varnosti,
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– ki jih ima pri sebi oseba v postopku in so namenjeni
za napad ali samopoškodovanje, ali so kot pripomoček lahko uporabljeni pri njenem pobegu,
– ki so bili uporabljeni, pridobljeni oziroma so nastali s
prekrškom ali kaznivim dejanjem.
Policist sme zaseči tudi predmete, za katerih varnost
ne more poskrbeti lastnik ali zakoniti posestnik sam, zato da
prepreči nadaljnjo škodo, njihovo uničenje ali njihov protipravni odvzem.
80. člen
O zaseženih predmetih policist izda potrdilo o zasegu,
v zakonsko določenih primerih pa napiše tudi zapisnik.
81. člen
Policist poskrbi za primerno ravnanje z zaseženimi predmeti ter jih mora v skladu z zakonom takoj izročiti pristojnemu organu.
82. člen
V izjemnem primeru, ko zaseženih predmetov ni mogoče takoj izročiti pristojnemu organu ali upravičeni osebi, se
lahko ti predmeti začasno hranijo v prostorih policije.
V tem primeru se o začasni hrambi zaseženih predmetov vodi poseben seznam, ki mora vsebovati:
– priimek in ime osebe, ki so ji bili predmeti zaseženi,
– čas, kraj in razloge zasega,
– vidne poškodbe in posebne oznake zaseženih predmetov,
– oznako zadeve, v kateri so bili predmeti zaseženi,
– podatke o obveščanju v zvezi z zasegom,
– razloge, zaradi katerih zaseženi predmeti niso bili
takoj izročeni pristojnemu organu,
– podatke o nadaljnjem postopku z zaseženimi predmeti,
– priimek in ime ter podpis policista, ki je predmete dal
v hrambo.
83. člen
Zasežene predmete, ki so nevarni (orožje, eksplozivne
snovi, razstrelilne naprave, vnetljive snovi, radioaktivne in
druge nevarne snovi), mora policist izročiti strokovno usposobljeni osebi.
Predmeti iz prejšnjega odstavka se hranijo po predpisih, ki urejajo njihovo hrambo.
84. člen
Če zoper osebo, ki so ji bili predmeti zaseženi, ni bil
uveden postopek pred pristojnim organom oziroma so razlogi za zaseg prenehali pred uvedbo postopka pri pristojnem
organu in ni drugih zakonskih razlogov za njihov zaseg, je
treba predmete osebi vrniti. Prevzem predmetov oseba potrdi s podpisom.
Zaseženi nevarni predmeti, ki niso bili izročeni pristojnemu organu ali vrnjeni osebi, se komisijsko uničijo, če
poseben predpis ne določa drugače. O komisijskem uničenju je treba napisati zapisnik.
85. člen
Arhiva, dokumentov in uradnih dopisov diplomatskih
misij in konzulatov ter po predpisih označene diplomatske
pošte ni dovoljeno zaseči.
Izjemoma sme policist, ko obstaja utemeljen sum, da
so v diplomatski pošti tudi predmeti, ki nimajo statusa diplomatske pošte, zahtevati, naj diplomatsko pošto v njegovi
navzočnosti odpre pooblaščeni predstavnik države. Če tega
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noče storiti, se diplomatska pošta vrne tja, od koder je bila
poslana.
Policist o postopku napiše poročilo, v katerem opiše
utemeljen sum ter potek dogodka.

objektu ogroženo življenje ali osebna varnost ljudi ali premoženje večje vrednosti oziroma je do tega že prišlo.
Sredstva smejo policisti uporabiti le, če naloge ne morejo opraviti drugače.

13. Vstop v tuje stanovanje in druge prostore

93. člen
Pred uporabo najbližjega dosegljivega tujega prevoznega sredstva ali sredstva za zvezo mora policist posestniku
sredstva, sporočiti razloge za uporabo, razen če zaradi okoliščin to takoj ni mogoče.

86. člen
Policisti lahko brez odločbe sodišča vstopijo v tuje
stanovanje in druge prostore ob pogojih iz zakona o kazenskem postopku, ali če je to, skladno z določili zakona o
policiji, potrebno zaradi preprečitve samomora, preverjanja
okoliščin, ki kažejo na smrt določene osebe v tem prostoru,
ali preprečitve konkretne nevarnosti za ljudi in premoženje.
87. člen
Za drug prostor se po tem pravilniku štejejo vsi zaprti
objekti, ograjeni zasebni prostori in zaprti bivalni prostori
prevoznega sredstva, ki niso namenjeni javni uporabi.
88. člen
Pred vstopom v tuje stanovanje ali druge prostore sporoči policist osebi, ki se v prostoru nahaja, razloge, zaradi
katerih vstopa, razen v primerih, ko tega ni mogoče storiti,
ker je treba ukrepati takoj in nepričakovano.
Policist sme, kadar ni mogoče drugače, za vstop v tuje
stanovanje ali tuje prostore uporabiti tudi silo. Pri tem se
mora izogibati nepotrebnim poškodbam.
89. člen
Policist se sme zadrževati v tujem stanovanju ali drugih
prostorih samo toliko časa, dokler so podani razlogi, zaradi
katerih je vanj vstopil.
90. člen
Policist o vstopu v tuje stanovanje in druge prostore
izda potrdilo. V potrdilu navede razloge za vstop in morebitne poškodbe, ki so nastale pri vstopu.
91. člen
Policist ne sme vstopiti v prostore diplomatskih misij ali
mednarodnih organizacij, ki imajo status diplomatskih misij,
in tudi ne v konzularne prostore.
Izjemoma sme policist vstopiti v prostore diplomatske
misije, če to zahteva šef misije, in v konzularne prostore, če
to zahteva šef konzulata, oseba, ki jo on določi, ali šef
diplomatske misije države imenovanja. V tem primeru policist zahteva, naj mu tisti, ki je zahteval vstop, to pisno potrdi.
Ob požaru ali drugi nesreči, ki zahteva nujne varnostne
ukrepe in ni mogoče čakati na poziv za vstop v konzularne
prostore, sme policist vstopiti v konzularne prostore tudi
brez poprejšnje privolitve oseb iz prejšnjega odstavka.
14. Uporaba tujega prevoznega in komunikacijskega
sredstva
92. člen
Policisti imajo pravico skladno z zakonskimi pogoji uporabiti najbližje dosegljivo tuje prevozno sredstvo ali sredstvo
za zvezo, če je to potrebno za prijetje storilca kaznivega
dejanja, prevoz osebe, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč, v najbližji zdravstveni zavod ali izvršitve druge nujne
naloge.
Za druge nujne naloge se štejejo primeri, ko je mogoče
pričakovati, da bo na določenem območju ali v določenem

94. člen
Kljub obstoju razlogov iz 92. člena tega pravilnika policisti brez posestnikovega soglasja ne smejo uporabiti prevoznih sredstev in sredstev za zveze diplomatsko-konzularnih predstavništev in Slovenske vojske.
95. člen
O uporabi prevoznega sredstva ali sredstva za zvezo
izda policist osebi, katere sredstvo je uporabil, potrdilo, iz
katerega je razvidno, katero sredstvo je bilo uporabljeno,
kdaj in za koliko časa je bilo uporabljeno, za prevozna sredstva število prevoženih kilometrov, razlog uporabe in morebitne poškodbe, ki so nastale ob uporabi.
Ob izdaji potrdila policist pouči osebo, da ima kot
lastnik prevoznega sredstva oziroma sredstva za zvezo, pravico do povračila stroškov in morebitne škode, ki mu je bila
povzročena z uporabo.
III . TAJNI POLICIJSKI UKREPI
96. člen
Če obstajajo razlogi za sum, da je oseba izvršila kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ga izvršuje ali
pripravlja, oziroma organizira njegovo izvršitev in policisti
tega dejanja ne morejo drugače odkriti, preprečiti ali dokazati, ali pa bi bilo to povezano z nesorazmernimi težavami,
lahko policisti, skladno z določili zakona uporabijo tajno
opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih sredstev za
dokumentiranje, tajno policijsko delovanje, tajno policijsko
sodelovanje in prirejene listine in identifikacijske oznake.
Uporabo tajnih policijskih ukrepov predlaga kriminalistična policija, služba, pristojna za notranjo zaščito ali služba, pristojna za varovanje oseb in objektov.
Tajne policijske ukrepe izvaja kriminalistična policija z
usposobljenimi policisti.
97. člen
Tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje je ukrep, s katerim kriminalistična
policija opazuje ali sledi osebi iz 96. člena tega pravilnika.
Pri tem lahko kriminalistična policija za dokumentiranje gibanja osebe uporablja tehnična sredstva za foto in video dokumentiranje.
98. člen
Ukrep iz prejšnjega člena se sme izvajati samo na
odprtih ali javnih prostorih. Izjemoma se sme ukrep izvajati
tudi v zaprtih oziroma zasebnih prostorih, če v to privoli
imetnik prostora, ki je med izvajanjem ukrepa udeležen v
pogovoru oziroma dejavnosti z osebo, zoper katero se ukrep
izvaja. Če imetnik prostora ni tajni policijski delavec, je treba
predhodno pridobiti njegovo pisno soglasje, ki mora biti
priloženo predlogu za uvedbo oziroma podaljšanje ukrepa
tajnega opazovanja in sledenja.
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99. člen
Tajno policijsko delovanje je ukrep, s katerim kriminalistična policija s tajnim delovanjem policista zbira podatke o
kriminalni dejavnosti oseb iz 96. člena tega pravilnika.
100. člen
Tajno policijsko sodelovanje je ukrep, s katerim kriminalistična policija s tajnim delovanjem osebe, ki ni policist,
znotraj hudodelske združbe organizirano in pod vodstvom
ter nadzorom policista zbira podatke o kriminalni dejavnosti
osebe iz 96. člena tega pravilnika.
Tajno policijsko sodelovanje se uporabi samo v primerih, ko tudi z uporabo tajnega policijskega delovanja ne bi
bilo mogoče zbrati podatkov, oziroma bi bilo to povezano z
nesorazmernimi težavami.
101. člen
Ukrep prirejene listine in identifikacijske oznake pomeni pridobivanje in uporabo prirejenih listin in identifikacijskih
oznak, s katerim kriminalistična policija izvaja naloge na
podlagi in v okviru zakona.
102. člen
Pri izvajanju tajnih policijskih ukrepov se ne sme izzvati
kriminalne dejavnosti.
103. člen
Uporabo tajnih policijskih ukrepov predlaga predstojnik kriminalistične policije ali vodja službe iz drugega odstavka 96. člena tega pravilnika, v okviru katere naj bi se ukrep
izvajal, ali oseba, ki predstojnika ali vodjo nadomešča.
Predlog mora biti v pisni obliki in mora vsebovati podatke o osebi, zoper katero se predlaga izvajanje ukrepa, opis
kaznivega dejanja, način, obseg, trajanje ukrepov ter navedbo in utemeljitev razlogov.
Če za osebo, zoper katero se predlaga izvajanje ukrepa, ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov o njeni identiteti,
je potrebno navesti vse druge razpoložljive podatke o njej.
104. člen
Uporabo ukrepov tajnega opazovanja in sledenja z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje, tajno policijsko
delovanje in tajno policijsko sodelovanje ter uporabo prirejenih listin in identifikacijskih oznak, razen v primerih iz drugega odstavka tega člena, pisno odobri generalni direktor
policije oziroma njegov namestnik.
Uporabo prirejenih listin in identifikacijskih oznak pri
izvajanju ukrepov tajnega policijskega delovanja oziroma tajnega policijskega sodelovanja, pisno odobri pristojni državni
tožilec.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora kriminalistična
policija, poleg predloga za uporabo ukrepa prirejenih listin
in identifikacijskih oznak, pristojnemu državnemu tožilcu priložiti tudi odobritev generalnega direktorja policije za uporabo ukrepov tajnega sodelovanja oziroma tajnega delovanja
in v zapečateni ovojnici fiktivne identifikacijske podatke osebe, ki bo listine in identifikacijske oznake uporabljala.
105. člen
Izvajanje tajnega policijskega ukrepa lahko traja največ
tri mesece od dneva, ko je bil odobren.
Iz utemeljenih razlogov se njegovo izvajanje lahko podaljša vsakič za tri mesece.
Predlog za podaljšanje izvajanja tajnega policijskega
ukrepa mora vsebovati:
– podatke iz drugega odstavka 103. člena tega pravilnika,

Uradni list Republike Slovenije
– poročilo o opravljanju ukrepa in pridobljenih izsledkih,
– navedbo in utemeljitev razlogov za podaljšanje.
Predlogu za podaljšanje izvajanja ukrepa je potrebno v
zapečateni ovojnici priložiti tudi identifikacijsko številko prirejene listine oziroma oznake, če to ni bilo storjeno že prej.
Podaljšanje izvajanja tajnega policijskega ukrepa odobri organ, ki je odobril pričetek izvajanja ukrepa.
106. člen
Z izvajanjem tajnega policijskega ukrepa je treba prenehati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil uveden.
107. člen
Če šest mesecev po koncu izvajanja ukrepov ni podana kazenska ovadba, je treba pristojnemu državnemu tožilcu
poslati poročilo. Vsi podatki, zbrani z uporabo tajnega policijskega ukrepa, se komisijsko uničijo, o čemer mora biti
oseba, zoper katero so se ukrepi izvajali, seznanjena.
Izjemoma se sme rok iz prejšnjega odstavka podaljšati
za čas, dokler trajajo razlogi iz 159. člena zakona o kazenskem postopku.
Podaljšanje iz prejšnjega odstavka odobri generalni direktor policije na obrazložen predlog, ki mora vsebovati
utemeljitev razlogov iz 159. člena zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 25/96 – odl. US,
2/98 – odl. US in 72/98).
IV . PRISILNA SREDSTVA
108. člen
Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti
zakonsko določena prisilna sredstva, če v zakonsko določenih primerih ne morejo drugače obvladati upiranja osebe,
vzpostaviti javni red, ki je huje ali množično kršen, ali odvrniti
napada.
109. člen
Upiranje je vsako ravnanje, s katerim določena oseba
policistu onemogoča izvršitev zakonite policijske naloge.
Upiranje je lahko pasivno ali aktivno.
Za pasivno upiranje gre, kadar kdo ne upošteva policistovega poziva ali njegovega zakonitega ukaza ali pa s svojim ravnanjem onemogoča izvršitev policijske naloge. Za
pasivno upiranje se šteje tudi beg osebe.
Aktivno upiranje je upiranje z orožjem, orodjem in drugimi predmeti ali s fizično silo, pri čemer ima oseba, ki se
upira, namen policistu preprečiti izvršitev policijske naloge.
Za aktivno upiranje se šteje tudi pozivanje k upiranju.
110. člen
Napad je vsak protipraven, neposreden napad z orožjem, orodjem in drugimi predmeti ali s fizično silo, s katerim
kaže napadalec namen, da bi policista, osebo, ki jo policist
varuje ali koga drugega onesposobil, poškodoval ali mu vzel
življenje. Za napad se šteje tudi napad na objekt, ki ga
policist varuje.
111. člen
Policist, ki opravlja delo in naloge pod neposrednim
vodstvom policijskega vodje, sme uporabiti prisilna sredstva
samo po njegovem ukazu, razen v primeru, ko je napaden
ali ko je napaden drug policist ali oseba.
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Za policijskega vodjo se šteje policist, ki je po položaju
višji ali je določen za vodenje enega ali več policistov pri
opravljanju policijskih nalog, ali tisti, ki je pooblaščen za
vodenje konkretne naloge.
112. člen
Policist je dolžan opozoriti osebo, da bo uporabil prisilno
sredstvo, razen če bi takšno opozorilo onemogočalo izvršitev
uradne naloge ali če okoliščine opozorila ne dopuščajo.
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122. člen
Palica in plinski razpršilec se ne smeta uporabiti proti
otrokom, vidno bolnim, starim in onemoglim osebam, vidno
težkim invalidom in vidno nosečim ženskam, razen če ti
neposredno ogrožajo življenje koga drugega ali življenje policista.
3. Uporaba plinskih sredstev, drugih sredstev
za pasivizacijo, vodnega curka, konjenice
in posebnih motornih vozil

1. Uporaba sredstev za vklepanje in vezanje
113. člen
Sredstva za vklepanje in vezanje sme policist uporabiti,
če obstaja sum, da se bo oseba upirala, ali samopoškodovala, oziroma če obstaja sum, da bo oseba izvedla napad ali
pobegnila.
114. člen
Sredstva za vklepanje in vezanje so lisice, plastična
zatega, vrvica in druga primerna sredstva.
115. člen
Policisti praviloma ne smejo uporabljati sredstev za
vklepanje in vezanje proti otrokom, vidno bolnim, starim in
onemoglim osebam, vidno težkim invalidom in vidno nosečim ženskam, razen če ti neposredno ogrožajo svoje življenje, življenje koga drugega ali policista.
2. Uporaba plinskega razpršilca, fizične sile in palice
116. člen
Plinski razpršilec, fizično silo in palico lahko policist
uporabi, če ne more drugače obvladati upiranja osebe, ki ne
izpolnjuje zakonitih ukazov, moti javni red, ali osebe, ki jo je
treba prijeti, privesti ali ji odvzeti prostost, kot tudi, če mora
odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih varuje, ali napad
na sebe ali koga drugega.
117. člen
Za uporabo plinskega razpršilca se šteje uporaba plinskega sredstva, ki s pritiskom na prožilec sprosti utekočinjen plin.
Za varno uporabo plinskega razpršilca je treba ravnati v
skladu z navodili proizvajalca.
118. člen
Za uporabo fizične sile se štejejo strokovni prijemi,
udarci in meti ter druga individualna ali skupinska uporaba
fizične sile (na primer: prenašanje oseb, ki se pasivno upirajo, potiskanje in razdvajanje množice in podobno).
119. člen
Za uporabo palice se šteje uporaba gumijevke, zložljive
in druge palice, ki je predpisana za uporabo v policiji.

123. člen
Za vzpostavitev javnega reda v primerih, ko je ta huje ali
množično kršen, smejo policisti uporabiti:
– plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo,
– vodni curek,
– konjenico in
– posebna motorna vozila.
Plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo se
lahko uporabijo tudi v primerih terorističnih dejanj in ugrabitev ali za prijetje osebe, ki se upira, napada, zabarikadira ali
drugače onemogoča izvršitev naloge ali neposredno ogroža
življenje policista ali koga drugega.
124. člen
Plinska sredstva so: plinska pištola in puška za izstreljevanje plinskih nabojev ali snovi, plinska ročna bomba in
druga sredstva, namenjena za razprševanje plinskih snovi.
Druga sredstva za pasivizacijo so sredstva za omamljanje,
bomba z zvočnim, svetlobnim ali dimnim efektom, gumijasti
izstrelek in druga sredstva, namenjena za pasivizacijo oseb.
Za uporabo vodnega curka se šteje usmerjen vodni
curek pod večjim pritiskom, ki se uporablja za neposredno
delovanje na ljudi z namenom preprečitve dostopa, razganjanja, usmerjanja, označevanja ali za pasivizacijo. Uporablja se lahko iz posebno prirejenega vozila, vodne črpalke, ali
iz vodnega omrežja.
Za uporabo konjenice se šteje postopek treh ali več
konjenikov, in sicer za neposredno delovanje na ljudi z
namenom potiskanja ali razganjanja.
Za uporabo posebnih motornih vozil se šteje uporaba
motornih vozil, opremljenih s posebno opremo, za neposredno delovanje na ljudi z namenom potiskanja in razganjanja.
125. člen
Sredstva iz prvega odstavka 123. člena tega pravilnika
se smejo uporabiti samo z dovoljenjem generalnega direktorja policije, direktorja policijske uprave ali delavca, ki ga
generalni direktor policije ali direktor policijske uprave za to
pooblasti.
V primerih iz drugega odstavka 123. člena tega pravilnika smejo policisti uporabiti plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo po lastni presoji, če ugotovijo, da z milejšim prisilnim sredstvom zakonite naloge ni mogoče opraviti.
4. Uporaba službenega psa

120. člen
Policist uporabi strokovne prijeme, kadar ne more drugače obvladati upiranja osebe ali odvrniti napada, plinski
razpršilec, strokovne udarce in mete ter palico pa, če ugotovi, da s strokovnimi prijemi ne bo dosegel namena uporabe.

126. člen
Policist sme uporabiti kot prisilno sredstvo službenega
psa z nagobčnikom na vrvici ali brez in brez nagobčnika na
vrvici ali brez vrvice.

121. člen
Proti osebi, ki se pasivno upira, se palica in plinski
razpršilec uporabita le v primeru, če ni drugih možnosti, da
bi policist obvladal takšno upiranje.

127. člen
Službenega psa z nagobčnikom in na vrvici sme policist uporabiti v vseh primerih, ko je dovoljena uporaba plinskega razpršilca, fizične sile ali palice.
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Službenega psa z nagobčnikom in brez vrvice sme
policist uporabiti za preprečitev bega in prijetje storilca
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za
preprečitev bega osebi, ki je storila prekršek zoper javni
red, za odvrnitev napada nase, na koga drugega ali na
objekt, ki ga varuje, in za vzpostavitev javnega reda, če je
huje kršen.

133. člen
Uporabo sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev odredi vodja izmene operativno komunikacijskega centra policijske uprave ali generalne policijske uprave ali oseba, ki jo pooblasti generalni direktor policije.

128. člen
Službenega psa brez nagobčnika in na vrvici sme policist uporabiti za vzpostavitev javnega reda, če je z dejanji
skupine ljudi ogroženo življenje ali osebna varnost ljudi ali
premoženje večje vrednosti, in za prijetje storilca kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Službenega psa brez nagobčnika in brez vrvice sme
policist uporabiti, če ne more drugače:
– zavarovati življenja ljudi,
– preprečiti bega osebi, ki je zalotena pri kaznivem
dejanju, za katero je po zakonu mogoče izreči kazen zapora
3 let ali več,
– preprečiti bega osebi, ki ji je odvzeta prostost ali
osebi, za katero je izdan nalog za odvzem prostosti, ker je
storila kaznivo dejanje, za katero je po zakonu mogoče
izreči kazen zapora 3 let ali več,
– odvrniti napada na varovano osebo ali objekt,
– odvrniti od sebe neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo življenje.

134. člen
Pri opravljanju nalog sme policist, skladno z določili
zakona, uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače:
1. Zavarovati življenja ljudi;
Policist sme uporabiti strelno orožje, če je v neposredni nevarnosti življenje ene ali več oseb, da odvrne ali prepreči začeti protipravni napad napadalca.
Neposredna nevarnost se presoja po načinu in sredstvu napada ter po fizični moči in številu napadalcev.
2. Preprečiti bega osebi, ki je zalotena pri kaznivem
dejanju, za katero je po zakonu mogoče izreči kazen zapora
8 let ali več;
Zalotitev pri kaznivem dejanju po tem pravilniku je zalotitev osebe na kraju kaznivega dejanja ali v njegovi neposredni bližini ob storitvi ali takoj po storitvi kaznivega dejanja.
3. Preprečiti bega osebi, ki ji je vzeta prostost ali osebi,
za katero je izdan nalog za odvzem prostosti, ker je storila
kaznivo dejanje iz druge točke, če je v nalogu za prijetje,
privedbo oziroma spremljanje osebe izrecno določeno, da
sme policist uporabiti strelno orožje, če bi taka oseba skušala pobegniti;
V primerih, ko sme policist uporabiti strelno orožje proti
osebi, ki jo vodi ali spremlja, če ta poskuša pobegniti, jo
mora pred privedbo oziroma spremljanjem opozoriti, da bo v
takem primeru uporabil orožje.
4. Odvrniti napada na varovano osebo ali varovani objekt;
Napad na varovano osebo je vsak neposreden napad s
strelnim orožjem, nevarnim orodjem ali drugimi sredstvi, s
katerimi se spravi v nevarnost življenje te osebe, ali pa
napad več napadalcev oziroma enega napadalca, ki je močnejši ali uporablja pri napadu posebne spretnosti.
Napad na varovani objekt je vsako dejanje, ki ima namen huje poškodovati ali uničiti objekt, njegov posamezni
del ali pa huje poškodovati ali uničiti naprave v objektu.
5. Odvrniti od sebe neposredni protipravni napad, s
katerim je ogroženo njegovo življenje;
Neposreden napad, s katerim je ogroženo policistovo
življenje, je napad s strelnim orožjem, nevarnim orodjem ali
drugimi predmeti, s katerimi se lahko ogrozi njegovo življenje, ali napad dveh ali več napadalcev, napad na kraju in v
času, ko policist ne more pričakovati pomoči, ter napad
fizično močnejšega ali koga, ki uporablja pri napadu posebne spretnosti.
Za napad s strelnim orožjem se šteje tudi poteg ali
poskus potega strelnega orožja.

129. člen
Preden policist uporabi službenega psa, mora, kadar
okoliščine to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi službenega psa uporabil, opozoriti na uporabo.
130. člen
Pri uporabi službenega psa je policist dolžan paziti, da
pes osebo, proti kateri se uporablja, po nepotrebnem ne
poškoduje.
5. Uporaba sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih
sredstev

6. Uporaba strelnega orožja

131. člen
Sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev se
smejo uporabiti:
– za preprečitev bega s prevoznim sredstvom osebi,
zaloteni pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– za preprečitev bega s prevoznim sredstvom osebi, ki
ji je bila vzeta prostost ali za katero je bil izdan nalog za
odvzem prostosti,
– za preprečitev nezakonitega prehoda s prevoznim
sredstvom čez državno mejo,
– za preprečitev nadaljnje vožnje s prevoznim sredstvom osebi, ki je bila pred tem najmanj dvakrat pravilno
ustavljana in ni upoštevala zakonitega policistovega ukaza,
– za preprečitev nedovoljenega dostopa s prevoznim
sredstvom do objekta ali na območje, kjer se zadržuje ali
biva varovana oseba.

135. člen
Pod pogoji za uporabo strelnega orožja se sme uporabljati tudi orožje s tetivo.

132. člen
Sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev so
bodičasti trakovi, ki se položijo na vozišče in so prirejeni
tako, da se ob navozu prevoznega sredstva nanje predrejo
in izpraznijo pnevmatike, kakor tudi druga sredstva, ki voznika prisilijo k ustavitvi prevoznega sredstva.

136. člen
Preden policist izstreli strel proti osebi, zoper katero
naj bi uporabil strelno orožje, mora, kadar okoliščine to
dopuščajo, skladno z zakonskimi določili, osebo opozoriti s
klicem: “STOJ, POLICIJA, STRELJAL BOM!” in z opozorilnim strelom.
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137. člen
Opozorilni strel, uporaba orožja proti živali, predmetu
ali za vadbo, se ne šteje za uporabo strelnega orožja kot
prisilnega sredstva.
Policist sme uporabiti opozorilni klic in opozorilni strel
le v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za uporabo strelnega
orožja kot prisilnega sredstva.

143. člen
Če oseba na plovilu ne pokaže zastave ali ne sporoči
zahtevanih podatkov ali če so razlogi za sum, da je bilo na
plovilu ali s plovilom storjeno kaznivo dejanje ali prekršek,
da policist poveljniku plovila znak, naj ustavi.

138. člen
Če oseba, zoper katero se sme uporabiti strelno orožje, beži proti skupini ljudi in je nevarnost, da bi bil lahko
zadet kdo izmed njih, policist ne sme streljati.
Če oseba, zoper katero se sme uporabiti strelno orožje, beži proti državni meji, sme policist streljati le tako, da
izstrelek ne preleti državne meje.

144. člen
Ustavitev plovila pomeni zmanjšanje hitrosti ustavljanega plovila na hitrost, ki še zagotavlja njegovo varno plovbo,
na policistov ukaz pa tudi izključitev pogonskega sistema.

7. Poročanje o uporabi prisilnih sredstev
139. člen
Uporabo prisilnega sredstva in izstrelitev opozorilnega
strela mora policist opisati v poročilu o opravljenem delu, če
svojega dela ne beleži v poročilu, pa v uradnem zaznamku.
140. člen
V poročilu ali uradnem zaznamku policist navede datum in čas uporabe prisilnega sredstva oziroma izstrelitve
opozorilnega strela, vrsto uporabljenega prisilnega sredstva, proti komu in zakaj je uporabil prisilno sredstvo, posledico uporabe, način uporabe in druge okoliščine, ki so pomembne za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnega sredstva.
Neposredni predstojnik mora vsako uporabo prisilnega
sredstva oziroma izstrelitev opozorilnega strela preveriti in
oceniti, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno zakonito in
strokovno, razen če je za presojo zakonitosti in strokovnosti
uporabe ustanovljena posebna komisija.
141. člen
Kadar policist uporabi strelno orožje ali s prisilnim
sredstvom povzroči komu hude ali posebno hude telesne
poškodbe ali smrt, kadar je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, mora generalni direktor policije oziroma direktor policijske uprave, v kateri dela policist,
ki je uporabil prisilno sredstvo, določiti najmanj tričlansko
komisijo, ki razišče okoliščine uporabe prisilnega sredstva,
sestavi zapisnik in da mnenje o tem, ali je bilo prisilno
sredstvo zakonito in strokovno uporabljeno.
Predstojnika organizacijskih enot iz prejšnjega odstavka, lahko določita komisijo tudi za razjasnitev drugih primerov uporabe prisilnega sredstva, če ocenita, da je to potrebno.
V. POLICIJSKA POOBLASTILA NA VODAH
1. Preverjanje zastave plovila
142. člen
Kadar policist pri opravljanju nalog na morju opazi plovilo brez zastave ali s sumljivo zastavo, osebo na plovilu na
primeren način pozove, naj pokaže zastavo, če je treba, pa
tudi sporoči ime plovila, pristanišče, v katerem je prijavljeno,
pristanišče, iz katerega prihaja, in smer plovbe.

2. Ustavitev plovila

145. člen
Znak za ustavitev plovila se daje z vidnim ali zvočnim
signalom (znaki mednarodnega signalnega kodeksa, naprava za dajanje zvočnih znakov, modra rotacijska luč, megafon
ali piščalka) z razdalje, ki omogoča, da ga s plovila lahko
vidijo oziroma slišijo.
Ustni ukazi morajo biti jasni in kratki, in sicer: »Zaustavite plovilo, policijska kontrola!«. Ustni ukazi morajo biti v
slovenskem in v angleškem jeziku, obvezno se trikrat ponovijo.
146. člen
Preden policist da znak, naj se plovilo ustavi, mora
ugotoviti zemljepisni položaj plovila.
Zemljepisnega položaja ni treba ugotavljati, kadar policist ustavi čoln v priobalnem pasu. Tedaj se položaj plovila
določi opisno.
3. Pregled listin plovila, članov posadke
in potnikov
147. člen
Ko plovilo na dane znake ali pozive ustavi, policist
pregleda njegove listine in knjige ter listine članov posadke
in potnikov.
148. člen
Policist sme ukazati poveljniku ustavljenega plovila, da
prinese listine in knjige plovila ter listine oseb na policijsko
plovilo ter jih izroči policistu na vpogled.
4. Pregled in preiskava plovila
149. člen
Če so podani razlogi za sum, da je bilo na plovilu ali s
plovilom storjeno kaznivo dejanje ali prekršek in pregled
listin in knjig ne zadošča za ugotovitev dejstev, ki so v zvezi s
kaznivim dejanjem ali prekrškom, lahko policist opravi pregled ali preiskavo plovila.
Za pregled plovila se šteje vizualni pregled zunanjega
dela plovila in notranjih prostorov, ki so namenjeni za vkrcavanje in izkrcavanje oseb, prtljage in tovora, ter prostorov, ki
so namenjeni za upravljanje s plovilom. Pregled plovila zajema pregled naprav, opreme plovila, prtljage in tovora, ki je
na plovilu.
150. člen
Preiskavo naprav, pomembnih za varnost plovila, sme
opraviti za to usposobljen policist oziroma se sme opraviti
ob pomoči za to strokovno usposobljene osebe.
151. člen
Poveljnik plovila oziroma oseba, ki jo on pooblasti, ima
pravico biti navzoč pri pregledu oziroma preiskavi.
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152. člen
Za preiskavo bivalnih prostorov plovila se policist ravna
po določilih o hišni preiskavi zakona o kazenskem postopku
in zakona o prekrških.
153. člen
O opravljeni preiskavi je potrebno sestaviti zapisnik.
Na zahtevo poveljnika plovila se izda potrdilo o pregledu plovila.
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članov posadke in drugih osebah na plovilu, navigacijske
podatke o kraju in vzrokih zaustavitve plovila, meteorološke
podatke, ugotovitve pregleda listin in knjig oziroma pregleda
ali preiskave plovila, čas trajanja zaustavitve plovila, v katero
pristanišče je bilo odpeljano in kateremu organu je bilo
izročeno.
Zapisnik podpišeta policist, ki je plovilo zajel, in poveljnik zajetega plovila. Če poveljnik plovila noče podpisati zapisnika, je potrebno v zapisnik navesti, zakaj tega ni hotel
storiti. Izvod zapisnika se izroči poveljniku plovila.

5. Zasledovanje in zajetje plovila
154. člen
Če se plovilo na dane znake in pozive ne ustavi, obstaja pa sum, da so bili kršeni predpisi Republike Slovenije,
mednarodne pogodbe ali pravila mednarodnega prava, odredi poveljnik policijskega patruljnega čolna zasledovanje plovila.
155. člen
Zasledovanje plovila na morju se sme začeti le v teritorialnem morju Republike Slovenije in se konča, ko zasledovano plovilo vpluje v tuje teritorialne vode.
Zasledovanje, ki ni bilo prekinjeno, se sme nadaljevati
tudi na odprtem morju, dokler zasledovano plovilo ne vpluje
v tuje teritorialne vode.
156. člen
Policist sme pri zasledovanju plovila uporabiti sredstva,
primerna za prisilno zaustavitev, vključno s strelnim orožjem.
Uporaba strelnega orožja je dovoljena le za zaustavitev
plovila in zanjo ne veljajo pogoji za uporabo iz 52. člena
zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98).
157. člen
V primeru uporabe strelnega orožja, policist s patruljnega plovila najprej izstreli najmanj dva opozorilna strela v
zrak. Če se plovilo ne ustavi, izstreli najmanj dva naboja pred
njegov premec, če pa se plovilo niti tedaj ne ustavi, začne
policist streljati v premec ali drug občutljiv del plovila. Če
poskuša plovilo, kljub prej navedenemu postopku, pobegniti v tuje vode, ga sme policist v skrajnem primeru s streli
onesposobiti za plovbo.
Policist s patruljnega plovila sme brez opozorila takoj
streljati po plovilu, katerega posadka ga napade s strelnim
orožjem, ga poskuša potopiti ali kako drugače ogroža življenje posadke patruljnega plovila.
158. člen
Če poveljnik plovila, na katerem se opravlja pregled
oziroma preiskava, policistu noče omogočiti pregleda ali
preiskave plovila (odpreti skladišča, prostorov ipd.), ali če je
bilo s pregledom listin in knjig plovila ali s pregledom oziroma preiskavo plovila ali na drug način ugotovljeno, da gre za
kršitev predpisov Republike Slovenije, mednarodnih pogodb
ali pravil mednarodnega prava, se plovilo zajame in pripelje v
najbližje pristanišče.
Zajetje plovila pomeni ukrep, s katerim policist prevzame nadzor nad plovilom.
159. člen
O tem, da je bilo plovilo zajeto, se sestavi zapisnik, ki
vsebuje: podatke o plovilu, podatke o poveljniku, številu

160. člen
Zaradi pregleda, preiskave ali zajetja sme policist stopiti na plovilo, ki je v postopku.
161. člen
Če tuje vojaško plovilo prekrši slovenske predpise o
obalnem morju, ga policist s patruljnega plovila opozori, naj
zapusti naše vode.
O tujem vojaškem plovilu, ki krši slovenske predpise o
obalnem morju, policist s patruljnega plovila obvesti najbližjo
enoto Slovenske vojske.
Policist mora sestaviti uradni zaznamek, ki vsebuje:
čas, ko je tuja vojna ladja vplula v obalno morje, zemljepisni
položaj, kategorijo in državno pripadnost tuje vojne ladje,
smer plovbe, znake, ki jih je dalo patruljno plovilo, in odgovore, ki jih je dobilo, čas muditve tuje vojne ladje v obalnem
morju in druge okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev
kršitve. Uradnemu zaznamku mora biti priložena skica dogodka.
162. člen
Določila o postopku uporabe policijskih pooblastil na
vodah iz V. poglavja tega pravilnika, veljajo tudi v primeru,
kadar policist uporablja pooblastila za varovanje državne
meje na morju v skladu z določili zakona o nadzoru državne
meje.
VI . KONČNI DOLOČBI
163. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati:
– členi 29 do 35, pravilnika o izvajanju zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 19/91),
– navodilo o uporabi prisilnih sredstev (Uradni list SRS,
št. 25/81 in Uradni list RS, št. 79/94, 3/95 in 22/98).
164. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0050-1-221/12-00
Ljubljana, dne 2. junija 2000.

Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve
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2416.

Pravilnik za izračun matematičnih rezervacij

Na podlagi 22. člena zakona o prvem pokojninskem
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih
investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za delo, družino in
socialne zadeve

PRAVILNIK
za izračun matematičnih rezervacij
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejša pravila za izračun matematičnih rezervacij v zvezi z zavarovanji, ki jih krije prvi
pokojninski sklad.
2. člen
Matematične rezervacije se prvič izračunajo za vsako
posamezno zavarovalno polico dodatnega pokojninskega
zavarovanja prvega pokojninskega sklada iz 32. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID;
Uradni list RS, št. 50/99) (v nadaljevanju: polica), ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pravice do mesečne
pokojninske rente v skladu s sklenjeno polico.
3. člen
(1) Matematične rezervacije prvega pokojninskega sklada se računajo po prospektivni aktuarski metodi in so odvisne od višine rente, ki izhaja iz posamezne police, od starosti imetnika zavarovalne police na dan izračuna matematične
rezervacije, ustreznih tablic umrljivosti, diskontne stopnje in
predvidenih stroškov poslovanja.
(2) Tablice umrljivosti za izračun matematičnih rezervacij določi uprava kapitalskega sklada invalidskega in pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: kapitalski sklad) s soglasjem nadzornega organa, pristojnega za nadzor nad zavarovalnicami.
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(3) Diskontna stopnja iz prvega odstavka tega člena je
enaka obrestni meri, ki se uporablja za izračun pokojninske
rente.
4. člen
Višina matematičnih rezervacij se izračunava na zadnji
dan v mesecu za vsako posamezno zavarovalno polico in
kot vsota matematičnih rezervacij posameznih zavarovalnih
polic, na podlagi katerih se izplačuje mesečna pokojninska
renta.
5. člen
Če so matematične rezervacije prvega pokojninskega
sklada za vse police skupaj ob zaključku vsakega trimesečja
višje od njegovega kritnega sklada, kapitalski sklad oblikuje
rezervacije iz naslova izplačevanja pokojninskih rent zavarovancem prvega pokojninskega sklada, ki so enake razliki
matematičnih rezervacij prvega pokojninskega sklada in kritnega sklada prvega pokojninskega sklada.
6. člen
Kapitalski sklad mora nadzornemu organu, pristojnemu za nadzor nad zavarovalnicami, najkasneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta posredovati zahtevane podatke na obrazcih MR-PPS, MRs1-PPS in MRs-PPS, ki so
sestavni del tega pravilnika. Obrazcem mora biti priloženo
poročilo pooblaščenega aktuarja.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-24/2000
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Soglašam!
Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
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2417.

Pravilnik o načinu izračuna čiste vrednosti
premoženja in vrednosti enote premoženja
prvega pokojninskega sklada

Na podlagi 2. točke 31. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja minister za finance v sodelovanju z ministrom za delo,
družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja
in vrednosti enote premoženja prvega
pokojninskega sklada
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način izračuna čiste vrednosti
premoženja, vrednosti enote premoženja in povprečne letne čiste vrednosti premoženja prvega pokojninskega sklada, ustanovljenega z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99; v nadaljevanju:
ZPSPID).
(2) Premoženje prvega pokojninskega sklada iz tega
pravilnika obsega premoženje, ki pripada policam dodatnega pokojninskega zavarovanja prvega pokojninskega sklada
v obdobju, preden zavarovanci izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do mesečne pokojninske rente.
2. člen
(1) Čista vrednost premoženja prvega pokojninskega
sklada se izračuna enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu,
tako da se od vrednosti sredstev odšteje obveznosti in rezervacije prvega pokojninskega sklada.
(2) Čista vrednost premoženja prvega pokojninskega
sklada se prvič izračuna na dan, ko Vlada Republike Slovenije opravi vsa ustrezna razpolagalna pravna dejanja, ki so
potrebna za prenos dodatnega in dopolnilnega premoženja
na prvi pokojninski sklad zaradi zamenjave za lastniške certifikate v skladu s 14. členom ZPSPID.
3. člen
(1) Sredstva prvega pokojninskega sklada se vrednotijo v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija za trg
vrednostnih papirjev na podlagi 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1; Uradni list RS,
št. 106/99).
(2) Do sprejetja predpisa iz prvega odstavka tega člena
se sredstva prvega pokojninskega sklada vrednotijo v skladu s predpisi, ki določajo vrednotenje sredstev pooblaščenih investicijskih družb.
4. člen
Obveznosti prvega pokojninskega sklada iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika obsegajo obveznosti iz naslova izplačil zavarovalnih vsot v višini odkupnih vrednosti polic,
obveznosti izplačila provizije za upravljanje prvega pokojninskega sklada ter druge obveznosti prvega pokojninskega
sklada.
5. člen
(1) Rezervacije prvega pokojninskega sklada iz prvega
odstavka 2. člena tega pravilnika obsegajo rezervacije za
predvidene kapitalske izgube.
(2) Rezervacije za predvidene kapitalske izgube iz predhodnega odstavka se oblikujejo v skladu z računovodskim
standardom SRS 38.

Št.

51 / 9. 6. 2000 / Stran 6887

6. člen
(1) Premoženje prvega pokojninskega sklada je razdeljeno na enake enote.
(2) Zajamčena vrednost enote premoženja je enaka
začetni vrednosti točke iz 1. točke drugega odstavka 32.
člena ZPSPID, povečani nominalno za 1% letno od uveljavitve ZPSPID dalje.
(3) Dejanska vrednost enote premoženja (v nadaljevanju: vrednost enote premoženja) prvega pokojninskega sklada je enaka skupni čisti vrednosti premoženja prvega pokojninskega sklada, deljeni z vsoto števila pokojninskih bonov v
obtoku in točk, na katere se glasijo izdane police, na podlagi katerih se še ne izplačuje pokojninska renta.
(4) Postavke iz zgornje enačbe se izkazujejo na štiri
decimalna mesta natančno in so izražene v tolarjih in stotinih.
(5) Vrednost enote premoženja se izračunava enkrat
mesečno na zadnji dan v mesecu.
(6) Vrednost enote premoženja se prvič izračuna na
dan, ko Vlada Republike Slovenije opravi ustrezna razpolagalna pravna dejanja iz drugega odstavka 2. člena tega
pravilnika.
7. člen
Vrednost enote premoženja iz šestega odstavka 6. člena tega pravilnika je osnova za obračun terjatev kapitalskega
sklada invalidskega in pokojninskega zavarovanja do prvega
pokojninskega sklada iz naslova zavarovalnih vsot v višini
odkupnih vrednosti polic, izplačanih pred prvim izračunom
vrednosti enote premoženja.
8. člen
Povprečna letna čista vrednost premoženja prvega pokojninskega sklada se izračunava mesečno kot aritmetična
sredina mesečnih čistih vrednosti premoženja v obračunskem letu in služi kot osnova za obračun provizije kapitalskega sklada za upravljanje prvega pokojninskega sklada.
9. člen
Kapitalski sklad v dnevnem časopisju mesečno objavlja vrednost točke police prvega pokojninskega sklada.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-25/2000
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Soglašam!
Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

2418.

Mitja Gaspari l.r.
Minister za finance

Pravilnik o podrobnejših lastnostih naložb
premoženja prvega pokojninskega sklada ter o
podrobnejših pravilih za razpršitev teh naložb in
njihovo usklajenost

Na podlagi 2. točke 22. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za delo, družino
in socialne zadeve
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PRAVILNIK
o podrobnejših lastnostih naložb premoženja
prvega pokojninskega sklada ter o podrobnejših
pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo
usklajenost
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše lastnosti naložb premoženja prvega pokojninskega sklada, pravila za razpršitev
teh naložb in pravila za usklajenost teh naložb z obveznostmi
iz naslova zavarovanj.
2. člen
Premoženje prvega pokojninskega sklada obsega:
1. premoženje, ki pripada policam dodatnega pokojninskega zavarovanja prvega pokojninskega sklada v obdobju, preden zavarovanci izpolnijo pogoje za pridobitev
pravice do mesečne pokojninske rente;
2. kritni sklad prvega pokojninskega sklada.
3. člen
Kritni sklad prvega pokojninskega sklada je ločeno
premoženje, namenjeno kritju obveznosti prvega pokojninskega sklada iz naslova izplačil mesečnih pokojninskih rent,
ki se oblikuje z izločitvijo iz premoženja iz prve točke 2.
člena tega pravilnika, ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev mesečne pokojninske rente.
4. člen
(1) Premoženje iz 1. točke 2. člena tega pravilnika
lahko predstavljajo naslednje vrste naložb:
1. vrednosti papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država članica EU, država članica
OECD ali mednarodna finančna organizacija, oziroma vrednostne papirje, za katere jamči ena od teh oseb;
2. vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi
članici EU ali državi članici OECD;
3. investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve
tveganj;
4. ustrezno zavarovane terjatve iz naslova upravljanja s
premoženjem;
5. naložbe v depozite pri banki;
6. sredstva na vpoglednem denarnem računu.
(2) Naložbe iz 4. točke prvega odstavka tega člena
obsegajo predvsem ustrezno zavarovane terjatve, nastale v
primeru dogovorjenega obročnega odplačevanja kupnine iz
naslova prodaje premoženja.
5. člen
(1) Premoženje iz prve točke 2. člena tega pravilnika
obsega tudi lastniške certifikate, prenesene z računov lastniških certifikatov posameznih pooblaščenih investicijskih
družb, in uslužbenske certifikate, dokler se ti ne zamenjajo
za dodatno in dopolnilno premoženje.
(2) Premoženje iz prve točke 2. člena tega pravilnika
lahko predstavljajo tudi naslednje vrste naložb, pridobljene
iz naslova zamenjave lastniških in uslužbenskih certifikatov
prvega pokojninskega sklada za dodatno in dopolnilno premoženje:
1. vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev;
2. kapitalski deleži v gospodarskih družbah;
3. nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini (naprimer stavbna pravica),
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– če so vpisane v zemljiški knjigi oziroma drugi javni
knjigi v Republiki Sloveniji,
– če dajejo donos oziroma je v zvezi z njimi mogoče
pričakovati donos, in
– je bila nakupna cena določena na podlagi cenitve
cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način.
6. člen
Kapitalski sklad prilagaja vrsto, razpršenost, ročnost,
likvidnost in valutno strukturo premoženja iz prve točke
2. člena tega pravilnika, tako da sta izpolnjeni naslednji
zahtevi:
1. prvi pokojninski sklad je sposoben tekoče poravnavati obveznosti iz naslova izplačil zavarovalnih vsot v višini
odkupnih vrednosti polic;
2. z vsakim prenosom premoženja na kritni sklad je leta usklajen z določbo 8. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Iz premoženja iz 1. točke 2. člena se na kritni sklad
prenese sorazmerni del sredstev, ki ustreza čisti vrednosti
premoženja, ki pripada polici v trenutku, ko imetnik police
izpolni pogoje za pridobitev pravice do mesečne pokojninske rente.
(2) Ob prenosu na kritni sklad mora vrednost prenesenega premoženja za posamezno polico ustrezati prvemu
izračunu matematičnih rezervacij, določenih v pravilniku za
izračun matematičnih rezervacij.
8. člen
Za naložbe kritnega sklada se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja zavarovalništvo, o naložbah kritnega sklada.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-26/2000
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Soglašam!
Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

2419.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

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

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

DOPOLNITEV SEZNAMA
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 11. 1999 izdano
dovoljenje za promet
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Št. 512-8/00-103
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

2420.

Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Ustanove za podjetništvo – Enterprise Institute

Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95), 16. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95, 29/95 in 80/99), v zadevi izdaje soglasja k
aktu o ustanovitvi Ustanova za podjetništvo – Enterprise
Institute, izdaja

V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve uprave:
dr. Ljubo Sirc iz Kranja, Vodopivčeva ulica 11, Matej Kovač
iz Ljubljane, Kotnikova ulica 24 in Elizabeth Ursula Mary
Biggs-Davidsson iz Londona, Old Church Street (Rectory
Chambers).
Št. 3/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

ODLOČBO
o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove
za podjetništvo – Enterprise Institute
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi Ustanove za podjetništvo – Enterprise Institute, s katerim je ustanovitelj CRCE
Centre for Research into Post-Communist Economies, 57
Tufton Street, London SW1P 3QL, Velika Britanija, ki ga
zastopa dr. Ljubo Sirc, Vodopivčeva ulica 11, 4000 Kranj,
ustanovil Ustanovo za podjetništvo – Enterprise Institute, s
sedežem v Kranju, Vodopivčeva ulica 11, o čemer je notar
Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3, dne 17. 4. 2000
izdal notarski zapis, opr. št. SV 641/2000.

2421.

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

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

Od 30. maja 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.351 SIT;
– študentom 19.147 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 47.475 SIT;
– za 20 let delovne dobe 71.213 SIT;
– za 30 let delovne dobe 94.951 SIT;
3. kilometrina 49,02 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 24,51 SIT;
5. terenski dodatek 812 SIT.

Št. 0102-9-142-03-1/00-7
Ljubljana, dne 30. maja 2000.

Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2422.

Aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje
1999-2001

ANEKS
k dogovoru o politiki plač za obdobje
1999-2001
I
Vlada Republike Slovenije, predstavniki delojemalcev
in predstavniki delodajalcev (v nadaljevanju: socialni partnerji) smo se dogovorili, da sklenemo ta aneks in z njim na
novo določimo spodnjo raven regresa za letni dopust v
zasebnem sektorju.
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II
Socialni partnerji se strinjamo, da se v prvem odstavku
5. točke dogovora o politiki plač za obdobje 1999-2001
znesek 102.000 SIT nadomesti z zneskom 107.712 SIT.
Delavci, ki so regres za letni dopust za leto 2000 že
prejeli v nižjem znesku, imajo na podlagi tega aneksa
pravico do dodatnega izplačila do višine iz prejšnjega
odstavka.
III
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 060-03/95-5
Ljubljana, dne 6. junija 2000.

za Vlado Republike Slovenije
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.

Delojemalci:
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije Slovenije
Predsednik
mag. Dušan Semolič l. r.

Delodajalci:
Gospodarska zbornica

Konfederacija sindikatov ’90
Slovenije
Predsednik
Boris Mazalin l. r.

Združenje delodajalcev
Slovenije
Predsednik
Jože Stanič l. r.

Konfederacija sindikatov
PERGAM Slovenije
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.

Obrtna zbornica
Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.

Predsednik
Jožko Čuk l. r.

KNSS - Neodvisnost,
Združenje delodajalcev
Konfederacija novih sindikatov
obrtnih dejavnosti
Slovenije
Slovenije
Predsednik
Predsednik
Drago Lombar l. r.
Dare Stojan l. r.
Neodvisni sindikati
Slovenije
Predsednik
Rastko Plohl l. r.
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OBČINE

BLOKE
2423.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 6. člena statuta Občine Bloke, je Občinski svet
občine Bloke na 12. redni seji dne 17. 5. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola
Toneta Šraja Aljoše Nova vas
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Bloke, s sedežem Nova vas 4a,
Nova vas (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše Nova vas (v nadaljevanju:
zavod), v čigar sestavo sodijo:
– matična šola Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše
Nova vas,
– enota Vrtec Nova vas.

vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na
registrskem vložku št. 1/01735/00 in prevzema vse pravice in obveznosti navedenega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: osnovna šola Toneta
Šraja Aljoše Nova vas.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše.
Sedež zavoda: Nova vas 4b, Nova vas.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Toneta Šraja Aljoše.
V sestavo OŠ Toneta Šraja Aljoše sodijo:
– matična šola Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše
Nova vas,
– enota Vrtec Nova vas.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične šole (enote) v pravnem prometu nimajo
pooblastil.
4. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega Zavoda Osnovna šola Tone Šraj – Aljoša, ki je

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj za organizacijo vzgojnega dela.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe šole.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelji in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih
določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju in predšolski vzgoji na območju naselij Občine Bloke:
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“Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, Godičevo,
Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi vrh, Jeršanovo, Kramplje, Lahovo, Lepi vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo
pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nemška vas na Blokah, Nova vas, Ograda, Polšeče, Radlek, Ravne na Blokah,
Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmca, Studenec na
Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, Ulaka, Velike Bloke, Veliki vrh,
Volčje, Zakraj, Zales, Zavrh”.
V Osnovni šoli Nova vas, kjer je sedež zavoda se vpisuje otroke v osnovno šolo in dnevno varstvo in druge oblike
oskrbe otrok za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Kot svojo osnovno dejavnost zavod opravlja:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje, vzgoja v vrtcih za otroke z motnjami v razvoju
– H/55.520 – priprava in dostava hrane
– K/55.51 – storitve šolske kuhinje
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/72.60 – druge računalniške dejavnosti
– K/ 74.83 – druge poslovne dejavnosti
– M/80.422 – drugo izobraževanje
– O/92.511 – knjižničarska dejavnost
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni vzgojno-izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način
in po postopku, določenim z zakonom.
12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu s katerimi dopolnjuje in
izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerim prispeva k popolnejšem izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ŠOLE
14. člen
Organi šole so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev vrtca in šole,
– strokovni organi.
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor,
razrednik in strokovni aktiv, ki opravljajo naloge v skladu z
zakonom.
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Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda: štirje predstavniki OŠ Toneta Šraja Aljoše, en predstavnik enote vrtca Nova
vas,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Bloke.
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev
šole izmed sebe dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev šole in
enote vrtca na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in
na način, ki ga določa zakon, ta odlok in pravila šole.
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda
imajo najmanj 3 delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor
predstavnikov se voli. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v
svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda
po njegovem konstituiranju.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom
dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov
ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega
člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest
mesecev.
Prvi sklic izvoljenih članov sveta opravi predsednik sveta ob izteku mandata. Če pa mu je mandat potekel, opravi
sklic ravnatelj šole.
Novi svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne
komisije in drugih sklepov o imenovanju. S tem dnem prične
teči mandat novemu svetu.
Člani sveta izvolijo na prvi seji predsednika in namestnika.
16. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delavni načrt in poročila o njegovi
uresničitvi,
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– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni in vzgojni
problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in
otroka v vrtcu,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– predlaga ustanovitelju najemanje kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v
skupnost zavodov, za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
2. Ravnatelj
17. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole in je
odgovoren za zakonitost dela šole. Naloge in pristojnosti
ravnatelja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravi program razvoja zavoda, pripravlja predlog
letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter
dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, oblikuje predloge nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev
in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive
in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši kot so roditeljski
sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski
odgovornosti delavcev, imenuje in razrešuje svojega pomočnika in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko
zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
18. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima
naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv
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mentor in opravljen ravnateljski izpit na podlagi javnega razpisa.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
ministrom za šolstvo in šport.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski, vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja
v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet
zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
19. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
3. Vodja enote vrtca
20. člen
Ravnatelj zavoda je istočasno pedagoški vodja enote
vrtca.
Enoto vrtca vodi vodja enote vrtca, ki poleg dela vzgojitelja opravlja še naslednje naloge:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.
4. Strokovni organi
21. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi
učiteljev in strokovni aktivi vzgojiteljev.
22. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
23. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem
oddelku.
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Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,
ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
24. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
25. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, daje
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
5. Svet staršev
26. člen
Za organizirano uresničevanje sveta staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku
oddelka.
Prvi sklic sveta staršev zavoda opravi ravnatelj.
Svet staršev ima naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in
o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim oziroma vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet šole in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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7. Knjižnica
28. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani predstavlja in izposoja ter opravlja informacijskodokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
V knjižnici se lahko ustanovi učbeniški sklad, čigar
upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačevati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega
sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih
določi minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU
29. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za
nemoteno delovanje zavoda.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in
vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in
pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. Strokovni
delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter
opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delavnih mest.
30. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju
katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo
prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

6. Svetovalna služba
27. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,
svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda
pri načrtovanju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela in poklicno
svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

31. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje enote vrtca Nova vas, kateri prehaja
v sestavo tega zavoda. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli
odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s
stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
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Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega
odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s
premoženjem je odgovoren ustanovitelju.
32. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in
izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih
virov.
Z odlokom o proračunu Občine Bloke se določi letna
višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda.
Javni zavodi, ki opravljajo javnoveljavne programe, po
katerih se pridobi javnoveljavna izobrazba, se ne smejo financirati iz sredstev političnih strank.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.
33. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom. Zavod lahko ustanovi
šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, oddelka ali starostne skupine
vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma
se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne
opreme, za zviševanje standarda pouka ali vzgoje in varstva
in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika, šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda
predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
V PRAVNEM PROMETU
34. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu,
povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VIII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
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bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojne institucije, določene z zakonom.
36. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije in ustanovitelj.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
37. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in drugi splošni akti iz drugega odstavka tega
člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
38. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj,
vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
X. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV ZA ZAVOD
39. člen
Zavod se lahko za opravljanje skupnih zadev povezuje
z ostalimi zavodi na območju upravne enote. Za ustanavljanje ali združevanje v Skupnosti vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih zavodov si mora zavod pridobiti soglasje
ustanovitelja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet občine
Loška dolina z dne 24. junija 1996 objavljen v Uradnem listu
RS, št. 38/96 in je vpisan v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1/01735/00.
41. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim s tem odlokom in zakonom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena tega
odloka, je lahko imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 24. člena tega odloka pod
pogojem, kot jih določa zakon.
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42. člen
Novo nastali zavod Osnovna šola Toneta Šraja – Aljoše
mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku
treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je
pristojen po zakonu v sodelovanju z občinsko upravo opraviti prevzem enote vrtca in opraviti vse potrebno, da se bo
nemoteno nadaljevalo izvajanje vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2000.
Vse nepremično in premično premoženje, ki služi namenu izvajanja vzgojno-varstvene dejavnosti, postanejo na
osnovi inventurnega popisa po stanju 31. 12. 1999 osnovna sredstva Osnovne šole Toneta Šraja – Aljoše Nova vas.
Z ustanovitvijo zavoda le-ta prevzame delavce, ki po
normativih in standardih pripadajo za en oddelek vrtca VVZ
Martin Krpan Cerknica oddelek Nova vas. Posebni sporazum o prevzemu delavcev določa poimenski seznam delavcev in mora biti podpisan najkasneje do 30. 6. 2000.
S 1. 9. 2000, ko preide oddelek vrtca pod Osnovno
šolo Toneta Šraja – Aljoše Nova vas, prenehajo ustanoviteljske pravice Občine Bloke pri VVZ Martin Krpan Cerknica.
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Nova vas, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

Zap. št.

Številka ceste

1.
041060
2.
041100
3.
041110
4.
041130
5.
229010
6.
229020
7.
229040
8.
229050
9.
229060
10.
229070
Skupna dolžina cest

2424.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Bloke

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine
Bloke na 12. redni seji dne 17. 5. 2000 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Bloke
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Bloke in
ceste med naselji v Občini Bloke in naselji v sosednjih
občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Začetek ceste na

Potek ceste

R 212
R 643
R 643
Z Sv. Vid
C 041100
C 041060
C 041060
R 212
C 041060
R 212

Velike Bloke–Velike Lašče
R 106
Lovranovo–Velike Bloke–Nova vas R 212
Otonica–Hribarjevo
C 041100
Polšeče–Zavrh–Ravnik
C 041060
Lovranovo–Ravnik
C 041130
Radlek–Studeno–Glina
R 212
Nova vas–Volčje–Kramplje
R 212
Studenec–meja Loški Potok
R 653
Nova vas–Fara–Topol–Ravne
R 653
Benete
R 212

Konec ceste Dolžina ceste v m

Namen uporabe

9624
7144
2497
4734
5543
2804
2960
3515
8166
2200
49.187

Ostalo

MP 15578
MP 8994
MP 3467
MP 2691
MP
–
MP
–
MP
–
MP 6801
MP 3549
MP 2298

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Številka ceste

Začetek ceste na

Potek ceste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

729010
729020
729030
729040
729050
729061
729062
729070
729080
729090

C 041110
C 041100
C 041100
C 229010
C 041130
C 041130
C 0 41130
C 229010
C 041130
C 041130

Rožanče
Jeršanovo
Ograda–Zales–Pajkovo
Hiteno–Pajkovo
Štorovo
Zavrh–Intihar
Zavrh–pri Jurmanu
Gradiško
Lepi vrh
Škufče

Konec ceste

Dolžina ceste
vm

Namen
uporabe

Z Rož 7
Z Jer 1
C 729040
C 041130
Zadnja hiša
Z Zav 4
Z Jurman
Z Gra 1
Z Lep 3
Z Šku 2

310
522
2130
2775
315
150
900
566
1200
630

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
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Zap.
št.

Številka ceste

Začetek ceste na

Potek ceste

Konec ceste

Dolžina ceste
vm

Namen
uporabe

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Skupaj

729100
729110
729120
729130
729141
729142
729143
729150
729160
729171
729172
729181
729191
729192
729201
729202
729203
729204
729205
729211
729212
729220
729231
729232
729233
729234
729240
729250
729261
729262
729270
729280
729290

C 041060
C 041060
C041060
C 041060
C 229060
C 229060
C 729130
C 229060
C 229060
C 229050
C 729160
C 229050
C 212
C 212
C 212
C 229040
C 229060
C229060
C 212
C 229060
C 229060
C 212
C 041100
C 041100
C 041100
C 041100
C 041110
C 041110
C 041100
C229010
C 212
C 229040
C 229040

Sveti duh
Z cerkev
Škrabče
Zadnja hiša
Godičevo
Z God 1
Strmca–Mramorovo pri Lužarjih
Z Mram 4
Fara–Metulje
Zadnja hiša
pokopališče Fara
pokopališče
Resje–Hudi vrh
C 729140
Hudi vrh
Z Hud 27
Topol–k Zbačniku
Z Top 27
Male Ravne–Klun
Z Rav 32
Male Ravne–Ravne
C 229060
Studenec–Anzeljc
Z Stud 10
Runarsko po vasi
C 212
Runarsko–Knavs
Z Run 6
Nova vas–novo naselje
C 229040
Nova vas–bloki
Z Nov 61
Nova vas–k Rotu
Z Nov 55
Nova vas–Ponikvar
Z Nov 38
Nova vas–Mramor
Z Nov 10
Nemška vas–po vasi
Z Nem 7
Nemška vas–Ponikvar
Z Nem 13
Glina
Z Gli 7
Velike Bloke–Klučar
Z Vel 45
Velike Bloke–Stebrovi
Z Vel 62
Velike Bloke–vojašnica
vojašnica
Velike Bloke–novo naselje
Zadnja hiša
Sleme
Z Sle 3
Hribarjevo–Klančar
Z Hri 4
Sveta Trojica–do cerkve
Z cerkev
Sveta Trojica–spodnji konec
z Sve 7
Veliki vrh–pod Hudim vrhom
C 229060
Volčje–Nemška vas
C 229060
Volčje vikend naselje–Švrkec
C 041060

400
800
750
1100
3320
200
900
515
100
650
600
100
380
170
550
100
120
100
70
150
50
300
280
400
200
210
1000
230
175
1000
1685
1200
900
28.203

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 34705-144/98-03 Brank z dne 10. 8. 1999. K spremembi
kategorizacije občinskih javnih cest je bilo pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 347-05-3/00 z dne
28. 3. 2000.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list
RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 12. redni
seji dne 17. 5. 2000 sprejel

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju s cestami, ulicami, trgi, javnimi potmi in drugimi prometnimi površinami v Občini Cerknica (Uradni list
SRS, št. 21/86 in 34/88).

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi
in izdajanju javnega glasila
Občine Bloke

8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Občine Bloke (Uradni list RS, št. 85/99), ki
se glasi: Ime glasila je: Bloški korak.

Št. 34401/0001/00
Nova vas, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

2425.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in
izdajanju javnega glasila Občine Bloke

2. člen
Spremeni se 6. člen odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Občine Bloke, ki glasi:
Naslov uredništva glasila je: Občina Bloke, Uredniški
odbor glasila Bloški korak, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.
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3. člen
Občinski akti (odloki, pravilniki, sklepi) se objavljajo v
Uradnem glasilu občine Bloke, ki je lahko priloga občinskega glasila Bloški korak.
4. člen
Ta odlok začne veljati na dan sprejema na občinskem
svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Nova vas, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r

2426.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za
območje Občine Bloke

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št.
41/99) je Občinski svet občine Bloke na 12. redni seji dne
17. 5. 2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih
pogojev (PUP) za območje Občine Bloke
1. člen
S tem programom se določa priprava sprememb in
dopolnitev PUP za celotno območje Občine Bloke, nosilca
aktivnosti in koordinatorja postopka, subjekte, ki sodelujejo
pri pripravi dopolnitev PUP, roki izdelave ter sredstva potrebna za njihovo izvedbo.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Bloke se pripravijo po
postopku in smiselni vsebini, kot je predpisana z zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor – v nadaljevanju:
ZUNDPP in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag
in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).
3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upoštevati pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP za celotno
območje Občine Bloke so:
– odlok o splošnih ureditvenih pogojih za občino Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška
dolina (Uradni list RS, št. 56/96),
– odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov, urbanističnih načrtov z določili prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje
1986–2000 (Uradni list RS, št. 61/96).
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4. člen
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom se za
izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev PUP za celotno
področje Občine Bloke pripravijo potrebne strokovne podlage.
5. člen
Za nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi in izdelavi
sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine
Bloke se določi strokovna organizacija. Izvajalec naloge bo
določen po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih
ponudb.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo župan Občine Bloke oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
6. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke ter soglasja k
dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana;
2. za področje vodnega gospodarstva: Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava
Ljubljana Vojkova 1, Ljubljana;
3. za področje varovanja okolja: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Ljubljana
Vojkova 1, Ljubljana;
4. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo
za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2,
Ljubljana;
5. za področje varstva naravne dediščine: Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava
Ljubljana Vojkova 1, Ljubljana;
6. za področje rudarstva: Direkcija RS za rudna bogastva Velenje;
7. za področje prometa in zvez: Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana;
8. za področje energetike: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Oddelek za energetiko, Kotnikova ulica 5,
Ljubljana; Eles, Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana; Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11,
Ljubljana;
9. za področje poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 48, Ljubljana;
10. za področje obrambe in zaščite: Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev za celotno področje Občine Bloke ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja, pogoje ali soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteta v prejšnjem odstavku, se
ta pridobijo v postopku.
7. člen
1. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP se
dostavi občinskemu svetu najkasneje v 90 dneh po pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
2. Občinski svet občine Bloke na seji po obravnavi
osnutka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka dopolnitve PUP za celotno področje Občine Bloke.
Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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Št.

3. V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu
Občine Bloke in bo trajala najmanj 30 dni od dneva objave
sklepa o javni razgrnitvi se izvede:
– javna obravnava po vseh vaških odborih.
4. Občani, organi in organizacije, vaški odbori ter drugi
zainteresirani oziroma prizadeti krajani lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
5. Po končani javni razgrnitvi pripomb iz javnih razprav
in obravnav in pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb pripravi izdelovalec strokovno poročilo, ki ga obravnava občinski
svet in odloča o pripombah.
6. Z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga nosilcu strokovnih
aktivnosti, da pripravi usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP za celotno področje Občine Bloke.
7. Občinski svet sprejme predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za celotno področje
Občine Bloke z odlokom.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP za celotno
področje Občine Bloke predvidevamo proračunska sredstva v postavki planska in urbanistična dokumentacija.
9. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05/2/00
Nova vas, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

BREŽICE
2427.

Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2
Slovenska vas

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni Iist RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni Iist
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 59/99 – odločba US) in 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski
svet občine Brežice na 14. seji dne 15. 5. 2000 sprejel
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dograditev potrebne komunalne in prometne infrastrukture.
Sestavni del tega odloka je še:
– tekstualna obrazložitev,
– grafični prikazi,
– soglasja pristojnih služb.
3. člen
Meja – ureditveno območje – zazidalnega načrta (v
tekstu: ZN) zajema parcelne številke: 142, 143, 144,
145/1, 151/3, 151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7,
151/9, 151/10, 151/11, 149/1 in 151/1 vse k.o. Nova
vas.
Dejanska meja v naravi na južni strani je reka Breganica.
4. člen
Pomembnejši kompleksi:
– poslovni objekt sever »A«
– poslovni objekti zahod »B«
– poslovni objekti jug »B1«
– osnovna cesta in postajališče
– plato za odpremni center
– posebni vhod v sever
– rekonstrukcija uvoza vzhod in zahod
– energetski objekt
– rezervoar in cevovod
– površine, predvidene za tlakovanje in zazelenitve
– ureditev parkirišč
– ostalo
– ureditev stičnega območja
– pripadajoča ureditev brežin
– koridor za prometne ureditve.
5. člen
Usmeritve za arhitektonsko urbanistično in krajinsko
oblikovanje
Novogradnje se usmerjajo v zapolnitev prostora med
obstoječi grajeni strukturi naselja Obrežje in GC1. Pri tem
se zagotavlja gradacija vertikalnih in horizontalnih gabaritov
proti sever–jug oziroma vzhod–zahod.
Objekti morajo biti locirani tako, da je možno vzdrževanje objektov in da so upoštevani požarno-varstveni predpisi.
Dograjujejo in prenavljajo se lahko vsi objekti znotraj območja v skladu s tolerancami.
Sprememba namembnosti prostorov oziroma objektov
je možna, če se za to izkaže prostorska ali tehnološka potreba in če ni v nasprotju z dolgoročno rabo prostora (prosto).
Pri vzdrževalnih delih na objektih je potrebno ohraniti
prvotne elemente členitve in obdelave fasade vključno s
koloritom.

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje
Gospodarske cone 2 Slovenska vas, ki ga je izdelal Elite
d.o.o., Krško pod številko 928/U v aprilu 2000.

6. člen
Komunalne naprave in objekti, kot so transformatorske
postaje, vodni zbiralniki ipd. morajo biti postavljeni praviloma v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg
njega ali pod nivojem terena.
Večja reklamna znamenja se postavljajo tako, da ne
kvarijo izgleda okolice in z upoštevanjem prometnih predpisov ter ne smejo ovirati vzdrževanja komunalnih naprav in
objektov.
Pri posegih je treba predvideti in načrtovati ustrezno
zunanjo ureditev.

2. člen
Zazidalni načrt obsega pogoje za graditev na površinah
za gradnjo poslovno-uslužnostnih dejavnosti, ter pogoje za

7. člen
Reka Breganica se vzdržuje v sedanji obliki, ohranja se
obstoječa struga in obrežna vegetacija. Ob potoku se izvaja-

ODLOK
o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2
Slovenska vas
UVODNA DOLOČILA
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jo sanitarne sečnje in utrditvena zavarovanja, pri čemer je
potrebno ohranjati značilno krajinsko sliko naravnega vodotoka s travniškimi površinami.
8. člen
Funkcionalno zemljišče objektov se lahko določi tudi
drugače kot je v grafičnem delu ZN, glede na njegovo namembnost in smiselnost zaključevanja parcelacije ter upošteva faznost izgradnje in pridobivanja dovoljenj. FZ so lahko manjša kot je predvideno v grafičnem delu, vendar pa ne
večja. Vsi objekti (FZ) se navežejo na ob prometno mrežo in
komunalne naprave, s tem da se posebni pogoji in zahteve
izrecno, navedejo in upoštevajo.
SPLOŠNO
Zasnova namembnosti prostora in pogoji za krajinsko
oblikovanje
9. člen
Z novimi ureditvami je namen oblikovanja površine na
obrobju kot zeleno zaledje. Temeljne usmeritve za urejanje:
– povezati vzporedni cesti,
– merilo objektov (hale in platoji) omiliti z oblikovalnimi
ukrepi (členitev fasad, zasaditev dreves na platojih v rastju,
ki ga dopušča bodoča raba teh površin),
– zagotoviti skladnost novih ureditev v stičnih območjih,
– ohranjati Breganico z obrežji in obrežno vegetacijo
ter uvesti rekreacijske ureditve
S kvalitetnim oblikovanjem objektov in odprtih površin
bo celotno območje dobilo bolj urejen in urban značaj.
Obvodni ambient sam po sebi nudi možnosti za kvalitetno
urejanje državne meje.
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Elementi, s katerimi bodo opremljene vstopne točke,
bodo izbrani glede na nivo in namen vstopa in bodo obsegali
označevalne table in napise, tlakovane površine, parkirišča,
zasaditve.
12. člen
Brežine
Breganica pomeni za samo območje povezavo z zeleno bariero in možnost navezave na vodo, ki teče po južnem
robu pozidave. Nanjo se navezujejo pešpoti ipd.
Območje bo urejeno kot zelena površina z večplastno
namembnostjo. Z vidika javne rabe so predvsem pomembne ureditve kot pešpoti, poti za kolesarje, ribiške steze in
počivališča.
Avtohtona vegetacija ob reki se ohranja in nadomešča
z enako. Ob organiziranih počivališčih bo dodana nova vegetacija, ki bo prav tako, avtohtoni v območju.
Na severni strani območja med zelenimi površinami je
predviden koridor za povezovalno cesto.
13. člen
Križišče – vhod na vzhodu
Križišče pred mejnim prehodom Slovenska vas je v
sklopu državne ceste R III 675, ki pa ne sodi v območje ZN,
pač pa določila zazidalnega načrta posredno veljajo do stičnega območja. Urejanje le-tega je možno saj se ohranja
koridor. Konkretneje pa bo prometni režim celostno urejen z
lokacijskim načrtom za mejni prehod Slovenska vas.
14. člen
Stiki s PTC Slovenska vas – vhod za vzhodu
Načini urejanja teh območij bodo prilagojeni glede na
obstoječo in predvideno novo povezavo. Zapiranje ali kakršno koli omejevanje komunikacij ni dovoljeno.
Obnovi se obstoječa cesta JP 525 100 (kot nadaljevanje in se prekategorizira višje) in predvidi nove povezave (na
zahodu) in na občinsko cesto LC 024203 (na severu).

Ožje območje urejanja
10. člen
Pozidava bo z razmestitvijo, merilom objektov in oblikovanjem sledila sosednji organizaciji prostora v neposrednem
območju urejanja. Novi objekti bodo glede na tehnološke
možnosti in omejitve z razmestitvijo in oblikovanjem sledili
značilnostim prostora, tako da bodo prostorske in bivalne
kvalitete širšega območja ohranjene v kar največji meri, ali
pa celo vzpostavljene na novo (sanirane).
Členitev območja na notranje komplekse poteka z linijskimi zavesami dreves (senca, vizualna členitev obsežnih
platojev), kar bo pomenilo lažjo orientacijo v prostoru.
Ob mejah območja se predvidi širša zelena bariera, ki
bo vizualno in prostorsko (psihološko) ločila kompleks od
okolice.
Vse ureditve znotraj območja bodo izvedene tako, da
bo omogočena dobra funkcionalnost vseh objektov in naprav, ob tem pa bodo izboljšani tudi delovni pogoji znotraj
območja.

15. člen
Ureditve Območja ZN
Za vse objekte velja splošna toleranca osnovnih tlorisnih dimenzij do ±10% na kotirane skupne dolžine (širine in
višine), vendar v mejah, ki jih določajo zunanje gradbene
linije (karejev). V ZN določena funkcionalna zemljišča je
možno z izsekom, ali lokacijsko dokumentacijo, tudi zmanjšati, glede na predvideno izgradnjo posameznih objektov,
po fazah. To pomeni, da se lahko določi F.Z. za vsako
lamelo (objekt) posebej. Območje ZN je razdeljena na sedem karejev.
16. člen
Kare »A«
Namembnost in zasnova objektov
Predvidena je izgradnja lokalov za trgovsko in storitveno dejavnost po posameznih lamelah. Lamele je možno
povezovati s pokritimi hodniki za pešce ali pa jih združevati
glede na velikost posameznega lokala.
Osnovni objekti se lahko razširijo do gradbene linije s
ponovitvijo istih gabaritov.

Širša stična območja urejanja
11. člen
Dostopi
Ureditve ob vstopnih točkah bodo zasnovane tako, da
bodo pregledno, poenoteno, hkrati pa nevsiljivo in v skladu
z ostalimi prostorskimi ureditvami označevale vstopne dele v
kompleks.

Velikosti in mere, oblikovne zahteve
Tlorisni gabariti: 80 X 30 m (za posamezno lamelo),
dovoljeno multipliciranje
Višinski gabariti: K.P. ±0=154 m (±0,50 m), višina
kapi max. 15 m nad končno urejenim terenom.
Oblika in naklon strehe: streha je ravna z minimalnimi
nakloni, predvidena kritina je PVC ali večslojna hidroizolacija.
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Fasade: možna je izvedba zidane ali montažne fasade
s tipskimi AL ali betonskimi fasadnimi elementi (ravni oziroma profilirani) s poudarjeno členitvijo. Barve so na topli
osnovi.
Minimalne zahteve za posebno zunanjo ureditev:
– ob vzhodni strani se dostopno pot k objektu in manipulacijski plato dodatno utrdi,
– na brežini se izvede primerna zasaditev, dovoljena je
uporaba izključno udomačenih, običajnih, avtohtonih rastlin,
– parkirišča ob cesti se izvajajo s prilagajanjem obstoječemu terenu s postopnim padcem proti jugu, ob dostopni
cesti do parkirišč se izvede zasaditev.
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo infrastrukturo, ali kasneje obvezno na novo čistilno napravo,
– ohranjajo se koridorji
17. člen
Kare »B«
Namembnost objektov in tehnologija
Standardna tehnologija gradnje, objekte se umešča v
kompleks na zahodni plato in je možna funkcionalna dopolnitev obstoječih gradenj, ki so že v sosednjem kompleksu.
Umestitev na lokacijo: objekte se predvidi v zahodnem
delu kompleksa, na z vzhodno stranico na objekte kareja
»A«.
Vhodi in dovozi: iz obstoječe ceste na severu in jugu,
kot tudi z možnostjo nove prečne povezave ob objektih na
zahodu.
Obvezna gradbena linija: razvidna iz grafične priloge.
Velikosti in mere, oblikovne zahteve
Tlorisni gabariti: širitev objektov je predvidena do gradbene linije, ki jo definira vzhodna fasada hale z zamiki,
razvidnimi iz grafične priloge, predvidena širitev se izvede
tako, da se objekt postopoma odmika od ceste in je ob
zožanju platoja predviden v zamikih, ki bodo definirani naknadno.
Višinski gabariti: K.P. ± 0 = 154 m. (±0,50 m), višina
kapi max. 15 nad končno urejenim terenom, z možnostjo
postopnega znižanja višine objekta proti cesti.
Oblika in naklon strehe: enako kot objekti »A«
Fasade: enako kot objekti »A«.
Minimalne zahteve za posebno zunanjo ureditev:
– okolico objektov se zazeleni z avtohtonimi rastlinami;
posebej vidna vzhodna fasada,
– na brežini na vzhodni strani se izvede primerna zasaditev, dovoljena je uporaba izključno avtohtonih rastlin –
listavcev.
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo in novo infrastrukturo, kasneje obvezno na novo čistilno napravo,
– ohranijo se koridorji.
18. člen
Kare »B1«
Namembnost objektov, tehnologija
Objekte se umešča v odnosu na obstoječi kompleks.
Tlorisni gabariti: 30 x 50 m, dovoljeno, multipliciranje
osnovnih lamel.
Višinski gabariti: K.P. ± 0 = 153 m (±0,50 m) višina
kapi max. 8 m nad končno urejenim terenom
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Oblika in naklon strehe: ravna oziroma dvokapnica,
naklona do 30°,smer slemena V-Z.
Predvidena kritina: PVC ali večslojna hidroizolacija, oziroma pločevina.
Obdelava fasad: posebej oblikovana fasada proti vzhodu in severu.
Minimalne zahteve za posebno zunanjo ureditev
Okolica objektov se zazeleni z avtohtonimi rastlinami;
posebej proti jugu in vzhodu. Dostopno pot k objektom in
manipulacijski plato je potrebno dodatno utrditi.
Dostop in manipulacijske površine
Lokacija je navezana na obstoječo interno cesto, ki se
rekonstruira z že obstoječim dovozom v kompleks.
Komunalna ureditev
– navezava na obstoječo in novo infrastrukturo,
– ohranijo se koridorji.
19. člen
Kare »C«
Namembnost in tehnologija
Objekti se v celoti zgradijo v prvi fazi. Glede na lokacijo
ima prednost uslužnostna dejavnost.
Lega objekta
Objekt je predviden na sredini kareja lociran med predvidenim parkirnim platojem in med obema cestama.
Umestitev na lokacijo: z daljšo stranico v smeri vzhodzahod
Vhodi in dovozi: iz ceste pri energetiki.
Velikost in mere, oblikovne zahteve
Tlorisni gabariti: 36 x 40 m
Višinski gabariti: višina kapi max. 8 m nad končno
urejenim terenom.
Oblika in naklon strehe: ravna ali dvokapnica, naklona
do max. 30°.
Predvidena kritina: PVC ali večslojna hidroizolacija, oziroma pločevina.
Obdelava fasad: posebej oblikovane so vhodne fasade, v topli barvni lestvici.
Zahteve za posebno zunanjo ureditev
Okolica objekta se zazeleni z avtohtonim drevjem.
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo in novo infrastrukturo,
– ohranijo se koridorji.
20. člen
Parkirišča »E«
Parkirišča se umeščajo v območju kot funkcionalna
dopolnitev gradenj posameznih objektov ali lamel.
Umestitev na lokacijo: glavna parkirišča se predvidijo v
vzhodnem delu kompleksa pod oznako E1. Možna je izvedba garažne hiše, ali pa povezovalne ceste, ki deli kompleks
FZ-E1 na zahodni in vzhodni plato. FZ-E2 in FZ-E1 sever
sta predvidena za dostavo in parkiranje zaposlenih.
Vhodi in dovozi: iz obstoječe ceste na S in J in platojev
ob objektu
Obvezna je gradbena linija razvidna iz grafične priloge
in velja tudi za objekt garažne hiše.
Velikosti, mere, oblikovne zahteve »garažna hiša«
Tlorisni gabariti: širitev objekta je predvidena na vzhodni plato do gradbene linije, ki jo definira vzhodna fasada,
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predvidene širitve 80 m od sedanje fasade, predvidena
širitev se izvede tako, da se objekt postopoma spušča proti
cesti in je ob zožanju platoja predviden v zamikih, ki bodo
definirani naknadno.
Višinski gabariti: do P + 1, pohodna streha.
Oblika in naklon strehe: usklajena z ostalimi objekti,
streha ravna predvidena za parkiranje.
Fasade: v osnovi tipska obdelava pretežno odprte izvedbe.
Minimalne zahteve za posebno zunanjo ureditev:
– okolico objekta se zazeleni z avtohtonimi rastlinami;
posebej vidna vzhodna fasada,
– na brežini na severni strani se izvede primerna zasaditev, dovoljena je uporaba izključno avtohtonih rastiin –
listavcev,
– notranje komunikacije in manipulacijske površine se
tlakujejo.
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo in novo infrastrukturo,
– ohranijo se koridorji.
Dodatne zahteve
Predvidijo se: okoljevarstveni ukrepi za zmanjšanje emisij in vplivov v okolje v primeru gradnje garažne hiše, ki naj
bo naravno prezračevana.
21. člen
Avtobusno postajališče
Avtobusno in ostala postajališče se locira tako, da se
izkorišča notranja prometna mreža.
Umestitev na lokacijo: predvidi se na vzhodnem delu
kompleksa, obojestransko ob glavni cesti (FZ). Mikrolokacija se določi na podlagi posebne lokacijske dokumentacije
na podlagi prometne preventive.
Dovozi in postajališče: iz obstoječe ceste, manipulacijske površine se izvedejo v betonski izvedbi
22. člen
Brežine
Ureditev brežin se predvidi v južnem delu kompleksa,
ob reki Breganici, z ureditvijo peš poti in kolesarske steze.
Zadrži se avhtohtona vegetacija. Natančnejše se določi ureditev s posebno lokacijsko dokumentacijo na podlagi idejne
zasnove ureditve.
Vzdržuje jo upravljalec gospodarske cone.
23. člen
Energetski objekt, namembnost objekta, tehnologija
Objekt energetike se v primeru potrebe razširi izven
lamel. Z lokacijskim izsekom se določi tudi mikrolokacija
vodov ali rezervoarjev.
Lega objekta
Lokacija prvega objekta se predvidi v kompleksu »A«, v
ali ob objektu. Drugi objekt se predvidi po potrebi v južnem
delu kompleksa, obvezno upoštevati gradbeno linijo predvideno za objekte. Lokacija je odvisna od vrste energenta
(plin, olje…).
Vhodi in dovozi: iz obstoječe in predvidene ceste in
platojev ob objektu.
Velikosti, mere, oblikovne zahteve
Tlorisni gabariti: znotraj objekta, kapaciteta, ki je v pristojnosti Upravne enote Brežice.
Višinski gabariti: znotraj objekta.
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Dostop iz manipulacijske površine: notranje komunikacije in manipulacijske površine se asfaltirajo.
Energent: plin ali kurilno olje.
Hranjenje: v nadzemnih ali podzemnih rezervoarjih, obvezno se predvidi koridor za kasnejšo priključitev na plinovod (podzemni vod).
Komunalna ureditev:
– navezava na obstoječo in predvideno infrastrukturo,
– ohrani se dostop novi infrastrukturi (koridorji).
ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMREŽIJ
24. člen
Prometna zasnova
Območje se prometno navezuje na zunanji prostor z
obstoječo navezavo na občinsko cestno omrežje:
– z obstoječima cestnima uvozoma za osebni in tovorni
motorni promet in s predvidenimi novimi dovozi,
– možno je prekategorizirati obstoječo cesto (dogovor
z občino).
Predvidena je razširitev ceste LC 024203 v koridorju
6 m za dodatni vozni pas, ki bo omogočal skrajšanje kolon
motornih vozil ob konicah proti mejnemu prehodu Slovenska vas.
Prometna mreža znotraj kompleksa se dopolni in zasnuje kot sistem hierarhijskih komunikacij, ki zagotavlja potrebno preglednost in prerazporeditev notranjega prometa.
Prometno se ločijo uvozi v A, B in C in zagotovi neodvisnost prometnih komunikacij, izvede se obojestransko avtobusno postajališče.
Poleg komunikacij se v območju uredijo vse potrebne
manipulacijske površine in parkirišča za zaposlene ter uredi
plato za odpremni center v severnem delu zazidalnega območja.
Na južni strani območja je predvidena obstoječa povezovalna cesta do vseh parkirnih površin.
25. člen
Vodovod
Napajanje s pitno vodo je preko obstoječega priključka
na primarnem cevovodu. Za potrebe protipožarne zaščite se
dograjuje hidrantno omrežje in razširi črpališče požarne vode ter sprinkler postaja.
26. člen
Kanalizacija
Odvajanje odpadnih voda iz območja ZN se izvaja v
novem ločenem sistemu javne kanalizacije
Za potrebe prve faze (objekti A) se izgradi ena (ali več)
betonska nepretočna greznica.
Sosednji objekti se navezujejo na obstoječo javno
kanalizacijo, ki poteka skozi območje ZN in v katerega ne
posegamo. Postopoma se prehaja na ločen sistem: fekalna za odvod odpadnih vod, meteorna za odvod meteornih
vod s parkirišč in cestišč preko lovilcev olj in maščob v
Breganico.
Po izgradnji čistilne naprave Obrežje je nanjo predvidena obvezna priključitev območja ZN. Po potrebi se v kareju
C predvidi prečrpavališče do čistilne naprave.
Sestavni del tega odloka so tudi pogoji MOP RS izpostave Novo mesto in KOP Brežice, katerim je potrebno
zadostiti pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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27. člen
Električna energija
Območje se z električno energijo napaja preko obstoječih sistemov 20kV daljnovodov, navezanih na RTP. Predvideno je rezervno napajanje za 50% potreb s priključka na
TP.
Za celotno rezervno napajanje je predvidena zanka do
RTP, ki se izvede kabelsko.
Za območje se dogradi in dopolni javna razsvetljava.
Novi priključki, omrežje in javna razsvetljava se izvajajo
kabelsko – v kineto.
Lokacijsko in gradbeno dovoljenje mora upoštevati pogoje elektro soglasja k temu ZN.
Energetika
Celotno območje bo v prihodnosti priključeno na novo
merilno postajo MRP. V lokacijski dokumentaciji se predvidi
nova MRP za široko potrošnjo in potek plinovoda (ali drugega energetskega voda) ob cesti do konca kompleksa. Merilna regulacijska postaja bo reducirala tlak za 20 barov na
delovni tlak 4 bare, ki ga upoštevamo tudi v plinovodnem
razvodu.
Sekundarno plinovodno omrežje se projektira in dograjuje znotraj območja. Pri projektiranju in izvedbi plinovoda se
upoštevajo nemški predpisi DVGW G 472, in sicer za polietilenske cevi. Določi se koridor.
Plinovod se polaga v globino 1,50 m, tako da so mogoča izvennivojska križanja z ostalimi komunalnimi napravami.
28. člen
Telefon
Za območje ZN je predvidena izvedba kabelske kanalizacije v skladu s soglasjem Telekoma Slovenije.
29. člen
Odpadki in sekundarne surovine
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja. Odpadki se redno odvažajo na komunalno
deponijo.
Zbirna mesta se izvedejo tako, da je možno kasneje
pristopiti k ločenemu zbiranju odpadkov.
Investitorji so dolžni pred izdajo gradbenega dovoljenja
skleniti pogodbo z občino (oziroma komunalnim podjetjem).
30. člen
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
in ukrepi s področja varstva okolja
Širitev in urejanje programov je predlagana v okviru
območja in je posledica sedanjega stanja (povpraševanja) in
zahtev po možnostih za nadaljnji razvoj TPC Slovenska vas.
Pri novogradnjah in preureditvah objektov bodo upoštevane sanitarno-higienske in druge zahteve, ki bodo zagotavljale izboljšanje bivalnih in delovnih razmer v območju in
soseščini.
31. člen
Varovanje kulturne in naravne dediščine
Etnološka in naravna dediščina na območju ni evidentirana.
32. člen
Protihrupni ukrepi
Varovanje objektov in območij pred hrupom se bo
izvajalo v skladu z rešitvami iz posebne protihrupne študije,
če bo ugotovljeno, da je hrup prekomeren na stroške
povzročitelja.
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33. člen
Meritve emisije plinov
Varovanje objektov in območij pred škodljivim emisijam
plinov v ozračje se bo izvajalo po potrebi v skladu z rešitvami
iz posebne študije, ki jo je dolžan naročiti investitor.
Posebnih zaščit v zvezi s povečanjem emisij plinov v
ozračje zaradi povečanega promet se ne predvideva. Ob
pričakovani vse večji uporabi neosvinčenega bencina pa se
pričakuje bistveno zmanjšanje emisije škodljivih snovi v
ozračje zaradi prometa.
34. člen
Varstvo pred izlitjem škodljivih snovi
Zaradi izlitja škodljivih snovi je potrebno preventivno
ščititi zlasti tiste dele območja, ki so v bližini vodotoka. V ta
namen se na vseh tlakovanih površinah izvede meteorna
kanalizacija z lovilci olj in maščob. Ob poteku cest v bližini
Breganice se izvede odbojno ograjo, ki preprečuje prevrnitev vozil v vodotok.
35. člen
Zaščita pred požarom
Požarna varnost objektov se bo zaradi posegov izboljšala z namestitivijo in razširitvijo spinkler postaje in dograjevanjem hidrantnega omrežja. Povsod so zagotovljeni dovozi
za intervencijska vozila, tangirani vodovodi pa se prestavijo,
tako da bo preskrba s požarno vodo zadostna. Najbližja
gasilska enota je oddaljena 1 km (Obrežje).
36. člen
Ostali pogoji in zahteve
Poleg nalog iz drugih določb odloka mora investitor
posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta:
– odstraniti in začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina,
– izdelati načrte zunanje ureditve in pravočasno zagotoviti sadilni material za ozelenitev,
– redno vzdrževati lovilce olj in druge naprave, predvidene za zaščito pred emisijami v okolje,
– vzdrževati vse regulacije brežin.
37. člen
Etapnost realizacije posegov v prostor
Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v več fazah:
1. gradnja novogradenj, odvisna od lastništva parcel –
investitorjev,
2. ob izvedbi novogradenj, urejanjem zelenih in odprtih
površin, pešpoti, dostopov do vode s sočasno izvedbo prepustov pod prometnicami,
3. gradnja novih komunalnih, energetskih in prometnih
objektov in naprav.
38. člen
Tolerance
Pri realizaciji tega zazidalnega načrta so dopustna manjša odstopanja, če se poiščejo prostorsko, tehnološko, ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve.
Manjša odstopanja so možna le v območju izključne
rabe, kot jih določa ta načrt, pri čemer pa morajo biti spremembe v skladu s soglasji in pogoji, ki so pridobljeni k temu
zazidalnemu načrtu.
39. člen
Največja dovoljena višina kolenčnega zidu je 1,20 m.
Pri trasah cest je dovoljeno manjše prilagajanje trase v
prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno spreminjati (ožanje) predvidenih širin vozišča in pločnika.
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Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje od
potekov predvidenih tras, če se pojavijo utemeljene zapreke
zaradi lastništva in ustreznejše rešitve trase od predvidene.
KONČNE DOLOČBE
40. člen
S tem odlokom za območje tega ZN preneha veljati
odlok o PUP za Občino Brežice (Uradni Iist SRS, št. 38/87
z dopolnitvami).
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravlja pristojna inšpekcija za urejanje prostora.
42. člen
ZN je na vpogled občanom in pravnim osebam na
Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice.
43. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-105/99-2
Brežice, dne 15. maja 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju (Industrija SEVER
in Industrija JUG) se začne tretji dan od objave sklepa v
Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Gaberje in v
prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in
izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na
javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V
času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
O datumu in kraju javne obravnave bo Mestna četrt Gaberje
obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve
osnutka in o času javne razgrnitve mora mestna četrt na
primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja
stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati tretji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-166/95
Celje, dne 7. junija 2000.

CELJE
2428.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska
cona v Celju (Industrija SEVER in Industrija JUG)

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

MEDVODE
2429.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska
cona v Celju (Industrija SEVER in Industrija JUG)

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 39. seji dne 7. 4. 1998 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju (Industrija SEVER in Industrija JUG), ki
ga je pod št. 31/2000 izdelal Razvojni center – IUP d.o.o.
Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter prostorskimi
sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88).

I
S tem sklepom del zemljišča parc. št. 1058 k.o. Sp.
Pirniče, v izmeri 357 m2, kulturna pot, ki je vpisana kot javno
dobro v splošni rabi – seznam I, preneha biti javno dobro v
splošni rabi in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, in
sicer tisti del, ki poteka med parc. št. 523/1 na severu in
med parc. št. 527 in 526 na južni strani poti.

II
Osnutek spremembe zazidalnega načrta se nanaša na
gradnjo in spremembe namembnosti v območju bivšega
kompleksa tovarne posode EMO Celje.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa se vpiše v zemljiškoknjižni vložek, kjer je vpisana lastninska pravica oziroma
pravica uporabe na Občino Medvode.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

Št. 1447/98
Medvode, dne 7. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

MISLINJA
2431.

MIRNA PEČ
2430.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 – odl. US in
74/99) so Občinski svet mestne občine Novo mesto na
podlagi 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) na 12. seji dne 27. 1. 2000, Občinski
svet občine Dolenjske Toplice na podlagi 7. in 31. člena
statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99)
dne 29. 2. 2000, Občinski svet občine Mirna Peč na podlagi 16. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.
18/99) na 12. redni seji dne 14. 3. 2000 in Občinski svet
občine Žužemberk na podlagi 17. člena statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) na seji dne 21. 2.
2000 sprejeli naslednji

SKLEP
1
Ukine se status javnega dobra (javno posestvo ceste
in pota) zemljišč parc. št. 3485/2, pot v izmeri 210m 2 in
parc. št. 3485/4, travnik v izmeri 53m 2 vl. št. 1143 k.o.
Hmeljčič z dovoljenjem, da se odpišeta od vl. št. 1143
k.o. Hmeljčič, zanju otvori nova vl. št. iste k.o. in pri njej
vknjiži lastninska pravica na pravno osebo Občino Mirna
Peč, Mirna Peč, Trg 2.
2
Sklep je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
občinski sveti občin Dolenjske Toplice, Mestne občine Novo mesto, Mirne Peči in Žužemberk.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boris Dular l. r
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mislinja za leto 1999

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 34. členom statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine
Mislinja na 15. seji dne 19. 4. 2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja
za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja
za leto 1999.
2.člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 1999 so naslednji:
SIT

A)
I.
II.
III.
B)
IV.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki
482,166.501
Skupaj odhodki
502,533.123
Proračunski primanjkljaj (I.–II.)
–20,366.622
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
227.593
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
148.120
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev
79.473
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
0
IX. Odplačilo dolga
319.689
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
–319.689
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (VII.–X.)
–20,606.838
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za leto 1999 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listi RS.
Št. 40303/0001/2000
Mislinja, dne 19. aprila 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.
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MURSKA SOBOTA

za člana: Jožek Horvat-Muc, Murska Sobota, Gregorčičeva 55,
za namestnika člana: Štefan Bajič, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 4,
za člana: Vlado Horvat, Černelavci, Pušča 45,
za namestnika člana: Zdenko Pestner, Černelavci, Pušča 39.

2432.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
ter 11. in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine
Murska Sobota na seji, dne 11. 5. 2000, sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I
V občinsko volilno komisijo Mestne občine Murska
Sobota se imenujejo
za predsednika: Bojan Žunič, M. Sobota, Staneta Rozmana 2,
za namestnico predsednika: Nada Šiftar, Kupšinci 72 a,
za člana: Oskar Šooš, Veščica 4 f,
za namestnico člana: Helena Senčur, Murska Sobota,
Kajuhova 28,
za članico: Martina Bukovec, M. Sobota, Cvetkova 23,
za namestnika člana: Jožef Rituper, M. Sobota, Ledavsko nas. 27,
za članico: Alenka Ratnik, Krog, Trubarjeva 17,
za namestnico člana: Karmen Sekulić-Brišnik, Murska
Sobota, Cankarjeva 48.
II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 00607-1/00
Murska Sobota, dne 11. maja 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

2433.

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne
komisije

Na podlagi 33., 36. in 38. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98) ter 11. in 17. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet
mestne občine Murska Sobota na seji dne 11. 5. 2000
sprejel

SKLEP
o imenovanju posebne občinske volilne komisije
I
V posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine
Murska Sobota za volitve članov mestnega sveta – predstavnikov romske skupnosti se imenujejo
za predsednika: Milan Regvat, Černelavci, Črtomirova 8,
za namestnico predsednika: Miroslava Toplak, Markišavci 36,
za člana: Nikolaj Celec, Černelavci, Dolga 17,
za namestnika člana: Jože Šarkezi, Černelavci, Gorička 110,

II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 00607-2/00
Murska Sobota, dne 11. maja 2000.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

2434.

Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju
lokacijskega načrta plinovodnega omrežja za
naselja Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana,
Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 11. 5.
2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega
načrta plinovodnega omrežja za naselja
Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog,
Satahovci, Bakovci in Markišavci
I
Javno se razgrne odlok o sprejetju lokacijskega načrta
plinovodnega omrežja za naselja Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci, ki ga
je izdelala družba RATING, Ratnik inž. Oto, s.p., Šercerevo
naselje 18, Murska Sobota, pod številko projekta
LN-202/00.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine
Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje)
ter na sedežih tangiranih krajevnih skupnosti. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo določen
naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo
vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali
prizadeti, pisne pripombe. Le-te se naslovijo na Oddelek
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota (III. vhod, 2. nadstropje, soba
št. 20).
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Št.

Št. 35204-3/00
Murska Sobota, dne 11. maja 2000.

– šport v društvih in klubih:
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– športno-rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport in vrhunski šport,
– kategorizirani športniki,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– najemnina športnih objektov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– športne prireditve,
– založništvo,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objek-

Župan
Mestne občine
Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

2435.

Pravilnik za vrednotenje športnih programov v
Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine
Murska Sobota na seji dne 11. 5. 2000 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje športnih programov
v Mestni občini Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna namenjenih za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v mestni občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so
registrirani vsaj dve leti,
– da imajo urejeno evidenco članstva in plačano članarino.
Nosilci in izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih
obrazcih.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva ali klubi za posamezna območja,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih
financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport predšolske, osnovnošolske in srednješolske
mladine,
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tov.
5. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v
4. členu tega pravilnika se zagotavljajo sredstva tudi za
delovanje Športne zveze – strokovne institucije, ki povezuje
in usklajuje programe izvajalcev.
Medsebojne obveznosti med mestno občino in Športno zvezo se uredijo z ustrezno pogodbo.
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v
sredstvih javnega obveščanja, zbrane predloge obdela oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti mestne
uprave, ter pripravi izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki se za sofinanciranje športnih programov
zagotavljajo v proračunu mestne občine. Sklep o delitvi sredstev sprejme župan. Upoštevajo se naslednja merila:
– razvrstitev športnih društev, klubov in drugih nosilcev
športne dejavnosti v razrede, upoštevajoč razširjenost in
uspešnost, ki se po potrebi dopolnjuje z novimi,
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg.
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Župan, v skladu z 11. členom zakona o športu, sklene
pogodbe z izvajalci športnih programov. Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način nadzora nad porabo
sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah
predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor
izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se
jim ukinejo finančna sredstva.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 650-13/99
Murska Sobota, dne 11. maja 2000.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.
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PRILOGA

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
1. Šport predšolskih otrok
– izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček, zagotavljajo se priročniki, športne knjižice in kolajne,
– izvajanje akcije naučimo se plavati, zagotavlja se propagandni material, značke in priponke, diplome.
2. Šport osnovnošolske mladine
– za izvajanje programa Športne značke – se zagotavljajo priročniki, športne knjižice in kolajne,
– za izvajanje akcije Naučimo se plavati se zagotavlja propagandni materisl, značke, priponke in diplome,
– za izvedbo šolskih športnih tekmovanj po programu: atletika, mali nogomet, košarka, odbojka, šah, streljanje,
odbojka na mivki, rokomet se zagotavljajo pokali, oziroma kolajne in diplome. Pokrivajo se stroški organizacije, sodniški
stroški, najem objekta po merilih, ki jih določi odbor za šolska športna tekmovanja pri MŠŠ za osnovne in srednje šole.
3. Šport mladih – redna vadba
Šport mladih zajema naslednje kategorije:
– predšolski otroci,
– mlajši dečki in deklice,
– starejši dečki in deklice,
– mlajše mladinke in mladinci,
– starejši mladinci in mladinke.
Točkovni sistem:

I. nivo
II. nivo
III. nivo
IV. nivo

Predš. otroci

Ml. dečki-ce

St. dečki-ce

Ml. mladinci-ke

St. mladinci-ke

50
50
50

200
100
100
50

200
200
100
50

500
250
150
50

500
300
200
100

Upošteva se številčnost članstva v športni panogi, tekmovalni sistem in redno število letnih vadbenih ur.
4. Kakovostni šport in vrhunski šport
– kategorije članov in članic,
– upoštevajo se tekmovalni sistemi,
– upošteva se dodatek točk za kategorizirane športmike,
– razširjenost športne panoge in uspešnost,
– v I. nivoju tudi tisti, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov z možnim dodatkom,
– upošteva se število športnikov po propozicijah in merilih v moštvenih športih in po šest športnikov v posamičnih
športih.
Kakovostni šport – moštveni športi
I. nivo
II. nivo
III. nivo
IV. nivo

število športnikov x 200 točk
število športnikov x 100 točk
število športnikov x 70 točk
število športnikov v 30 točk

Kakovostni šport – posamični športi
I. nivo
II. nivo
III. nivo
IV. nivo

število športnikov x 200 točk
število športnikov x 100 točk
število športnikov x 70 točk
število športnikov x 30 točk

Vrhunski šport, športniki po kategorizaciji

mladinski razred 10 % dodatnih točk
državni razred 15% dodatnih točk
perspektivni razred 20 % dodatnih točk
mednarodni razred 25 % dodatnih točk
svetovni razred 40 % dodatnih točk

Športni dodatek kategoriziranim športnikom

mladinski razred 60 točk
državni razred 80 točk
perspektivni razred 100 točk
mednarodni razred 120 točk
svetovni razred 200 točk
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(I. nivo – I. državne lige in državna članska prvenstva, II. nivo – IB. državne lige in članska prvenstva v manj razvitih
športih, III. nivo – III. državna liga in II. državna liga, IV. nivo: medobčinska tekmovanja.)
5. Športna rekreacija
– zajete so vse športne panoge in dejavnosti, ki nimajo kot primarni cilj tekmovalni dosežek, svoje programe pa
ponujajo občanom,
– sofinancira se strokovno delo in uporaba športnega objekta.
6. Sofinaciranje drugih oblik dejavnosti
– vzdrževanje doma Partizan – delno pokrivanje stroškov vzdrževanja, elektrike, kurjave,
– komunalnih storitev in zavarovanja,
– pokrivanje stroškov šolskih športnih tekmovanj iz točke 2.,
– pokrivanje stroškov drugih oblik športne rekreacije – trimske akcije, soboški športni dan, delavskih športnih iger, akcij
hoje, teka, plavanja, streljanja in iger z žogo,
– informacijski sistem o športni dejavnosti v mestni občini in spletne strani,
– igre šolarjev – vsakoletna udeležba na igrah,
– zamejski šport – sodelovanje z obmejnimi društvi in klubi.
7. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Skrb za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov različnih nazivov. Krije se polovica stroškov šolanja za katerega se
pridobi ustrezni naziv institucije za šolanje. Šolanje mora potekati po verificiranih programih in na takih oblikah, da se pridobi
ustrezna licenca.
8. Športne prireditve
Sofinancirajo se večje prireditve, tekmovanja in akcije v organizaciji naših klubov in društev ter udeležba na evropskih in
svetovnih prvenstvih – postavka drugi stroški na področju športa.
9. Založništvo
Sofinancirajo se izdaje o zgodovini športa v naši sredini, ali strokovna literatura, ki izhajajo v zbirki Športna knjižnica.
10. Investicije in investicijsko vzdrževanje
Investicije uvršča v svoj program mestni svet. Investicijsko vzdrževanje se odobrava kot dodatno ovrednotenje programa
klubov, društev in drugih nosilcev športne dejavnosti v višini od 20 do 50% predračunske vrednosti, vendar po predložitvi
potrebne dokumentacije.
11. Najemnine športnih objektov
Sofinanciranje najemnin za dogovorjene športne objekte: športnih dvoran pri OŠ I in OŠ III, dvorane Srednje strojne in
poklicne šole, telovadnice OŠ II M. Sobota, v Krogu in Bakovcih po določeni kvoti ur za posameznega izvajalca, sofinancira
se najem drugih notranjih in zunanjih športnih objektov po predložitvi programov izvajalcev športne dejavnosti v višini od 30
do 50%.

2436.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v
najem

Na podlagi 9. člena statuta Stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota in določil pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95
in 31/97) je Upravni odbor Stanovanjskega sklada na seji
dne 16. 5. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
1. člen
V pravilniku o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 18/98 in 102/99) se pri 2. členu pri

2. točki spremeni besedilo tako, da glasi: »da ima prosilec
stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota najmanj tri
leta.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 360-3/2000
Murska Sobota, dne 16. maja 2000.

Predsednik
Upravnega odbora Stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota
Štefan Ošlaj l. r.
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2437.

Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
ceste R3-667, odsek 1385 skozi Šmarješke
Toplice od km 4.980 do km 5.260

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) ter 20. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na seji dne 30. 3. 2000 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste
R3-667, odsek 1385 skozi Šmarješke Toplice od
km 4.980 do km 5.260
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste R3-667, odsek 1385 skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260 (v nadaljevanju: “lokacijski
načrt”), ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o.,
pod številko LN-2/99. Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele
zemljišč v katastrskih občinah Družinska vas in Žaloviče s
parcelnimi številkami: 431/15 (cesta), 342/5, 342/1,
341/5, 431/3, 1388 (pot), vse k.o. Družinska vas in
1534/3 (cesta), 959, 960/2, 958, 960/1, 968, 967, 228
STP, 963, 971/1, 972, 1535 (pot), 946, 1534/2 (cesta),
964, 245 STP, 962/3, 962/1, 966/1, 966/2, 1572 (cesta), 1537/1 (cesta), vse k.o. Žalovče.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
3. člen
Lokacijski načrt predvideva ureditev regionalne ceste
R3-667, odsek 1385 Zbure–Dol. Kronovo skozi Šmarješke
Toplice od km 4.980 do km 5.260, v skupni dolžini 280 m.
Normalni prečni prerez regionalne ceste (NPP) je določen glede na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko hitrost in je za cesto v nasipu naslednji:
vozni pas 2 × 2,95 m = 5,90 m
bankine 2 × 1,00 m = 2,00 m
NPP= 7,90 m
Normalni prečni prerez ceste v nasipu s hodnikom za
pešce:
vozni pas 2 × 2,95 m = 5,90 m
pločnik 2 × 1,60 m = 3,20 m
bankina 2 × 0,50 m = 1,00 m
NPP =10,10 m
Normalni prečni prerez v mešanem profilu:
vozni pas 2 × 2,95 m = 5,90 m
koritnica 1 × 0,50 m = 0,50 m
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berma 1 × 0,50 m = 0,50 m
bankine 1 × 1,00 m = 1,00 m
NPP = 7,90 m
V območju križišča je za leve zavijalce predviden razvrstilni pas širine 3 m.
Normalni prečni prerez s pasom za leve zavijalce:
vozni pas 2 × 2,95 m = 5,90 m
pas za leve zavijalce 1 × 3,00 m = 3,00 m
koritnica 1 × 0,50 m = 0,50 m
berma 1 × 0,50 m = 0,50 m
bankine 1 × 1,00 m = 1,00 m
NPP =10,90 m
4. člen
Preureditev križišč in priključkov
Z rekonstrukcijo ceste bo tangiran obstoječi priključek, ki ga bo potrebno situativno in niveletno prilagoditi novi
niveleti ceste. Predvidena je ureditev križišča, in sicer:
– trikrako križišče v km 5.140 s pasom za leve zavijalce (priključek lokalne ceste št. 5872 za Zdravilišče Šmarješke Toplice),
– trikrako križišče v km 5.220 (priključek lokalne ceste
za Družinsko vas in dostop na parceli št. 960/1 in 958 k.o.
Žaloviče).
5. člen
Avtobusna postajališča
V okviru projekta se preuredita tudi obstoječi avtobusni
postajališči, in sicer:
– avtobusno postajališče v km 5 + 200,
– avtobusno postajališče v km 5 + 240.
Postajališča so zasnovana za ustavljanje 1 avtobusa in
za uvozno hitrost 40 km/h.
6. člen
Rušitve objektov
Z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo obojestranskega
hodnika za pešce bo potrebna rušitev posameznih objektov,
in sicer:
– rušenje objektov v km 5.120 (gospodarsko poslopje
in stanovanjska hiša),
– rušenje ploščatega prepusta v km 5.140 čez potok
Zavetrščica.

III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
Elektroenergetsko omrežje
Z rekonstrukcijo regionalne ceste bo tangirano obstoječe nizkonapetostno in visokonapetostno elektroenergetsko omrežje. V grafičnih prilogah so prikazani obstoječi vodi
nizkonapetostnega in visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja (nadzemnega in podzemnega) na območju
urejanja.
8. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječe omrežje (zemeljski telefonski kabli), ki bo
prizadeto pri rekonstrukciji ceste, je potrebno ustrezno zaščititi. V hodniku za pešce je predvidena izgradnja nove
dvocevne kabelske kanalizacije s pripadajočimi kabelskimi
jaški. Hkrati se po isti trasi predvidi tudi dodatna alkaten cev
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za potrebe CATV. Obstoječe in predvideno TK omrežje je
prikazano v grafičnih prilogah.
9. člen
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Ob izgradnji ceste je potrebno izvesti obnovo obstoječega vodovoda (l.ž. DN 100) in izgradnjo vodovoda za Spodnjo Brezovico (l.ž. DN 100).
Poteki tras vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,
prikazanih v lokacijskem načrtu, so usklajeni z idejnim projektom pod št. projekta IP – 6/96, maj 1996, ki jo je
izdelalo podjetje Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice in obravnava sanacijo starega in izgradnjo novega komunalnega
omrežja na tem prostoru. Na kanalizacijo za odvodnjavanje
fekalnih voda, to je v sušni zbiralnik, ni dovoljeno priključiti
meteornih voda. Meteorne vode z vozišča se preko vtočnih
jaškov in drenažno kanalizacijskih cevi spustijo na teren in v
obstoječi potok.
10. člen
Javna razsvetljava
Na območju rekonstrukcije regionalne ceste je predvidena postavitev javne razsvetljave.
IV. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
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spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine
in druge sestavine, ki lahko povzročijo onesnaženje tal.
Negativne vplive gradnje ceste na onesnaženost tal in
rastlin je možno omejiti ali preprečiti z vrsto ukrepov, ki se
morajo izvajati na celotni trasi rekonstrukcije ceste.
Najpomembnejši ukrepi so:
– na trasi se brez nadzora ne sme uporabljati materialov, ki vsebujejo škodljive snovi; med snovmi, ki so z vidika
onesnaževanja tal posebno nevarne, so goriva, motorna in
mazalna olja in izolacijski materiali na osnovi bitumna;
– pri gradnji se morajo uporabljati transportna sredstva
in gradbeni stroji, ki so tehnično ustrezno usposobljeni;
– potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in
začasno ali trajno odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi;
– preprečiti je potrebno onesnaženje humoznega materiala, ki se odstranjuje in premešča v okviru odkrivanja
krovnih plasti tal.
V času obratovanja je potrebno izvajati ukrepe za varstvo tal, ki so usmerjeni predvsem k omejevanju in preprečevanju onesnaževanja tal. Za te namene je potrebno:
– gradbene elemente ceste, ki služijo odvodnjavanju, zgraditi tako, da lahko sprejmejo tudi večje množine
vod v času padavin ali drugih tekočin v primeru prometne
nesreče;
– preprečiti emisije posipnih materialov s cestnih površin v prostor.

11. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine in krajinskih
značilnosti
Področje varovanja naravne in kulturne dediščine je
pravno opredeljeno z odlokom o razglasitvi naravnih in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92). Predvidena lokacija
trase poteka po robu arheološkega območja Veliki Vinji vrh,
ki je razglašen za kulturni spomenik. Zato bo potrebno izvajati predhodni sistematični arheološki terenski pregled pred
pričetkom gradnje po celotni trasi.
V primeru odkritja arheoloških ostalin oziroma najdišč
med terenskim pregledom bo potrebno omogočiti arheološko zavarovalno izkopavanje na določenih odsekih trase ceste, kjer bi prišlo do poškodovanja ali uničenja zgoraj omenjene ostaline. Med rekonstrukcijo odseka regionalne ceste
od km 4.980 do km 5.260 bo potrebno izvajati arheološki
nadzor. V primeru odkritja arheoloških ostankov bo potrebno omogočiti arheološko izkopavanje.
Za preprečitev morebitnih vplivov po končani gradnji bo
treba zagotoviti kakovostno ureditev obcestnega prostora. Za
zmanjšanje vplivov na relief bodo pri izvedbi usekov izvedene
zaokrožitve zgornjega dela brežin, tako da bo na teh delih
preprečena erozija. Brežine vkopov se izvedejo brez vmesnih
berm. Vsi posegi v reliefno zgradbo se izvedejo tako, da bodo
novo oblikovane brežine speljane v obstoječi relief na obrobju
posegov. Z rodovitno plastjo tal, ki jo je treba odstraniti z
matične podlage, je treba med gradnjo in po njej zagotoviti
racionalno ravnanje. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in
živice. Določiti je treba začasne deponije za živico, ki mora biti
odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst se
uporabi za sanacijo poškodovanih površin na območju gradbišča ceste. Trajni viški se odložijo na deponije, določene s
predpisi Mestne občine Novo mesto.

13. člen
Ukrepi za varstvo pred hrupom
Promet po obstoječi regionalni cesti že danes povzroča precejšnje hrupne obremenitve bivalnega okolja. Z načrtovanimi posegi se razmere glede hrupa ne bodo bistveno
spremenile. Pričakovati je mogoče delno izboljšanje, saj bo
zaradi ustreznejših elementov ceste in posodobitve vozišča
promet potekal bolj tekoče, s tem pa bodo izboljšane razmere tudi na področju emisij v zrak.
Po končani gradnji bi bilo treba zagotoviti spremljanje
stanja (monitoring), na podlagi katerega bodo ob morebitnih
ugotovitvah preseganja dovoljenih ravni hrupa lahko predlagani ukrepi pasivne zaščite za stanovanjske objekte.

12. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem tal in vode
Za zagotovitev varstva pred onesnaženjem tal se pri
gradnji ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo nevarne

16. člen
Dovoljena so manjša odstopanja poteka trase rekonstruirane ceste od določil tega lokacijskega načrta. Načeloma naj odstopanja ne presegajo premikov trase ±5 m, vse-

14. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka
Za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci med
gradnjo bo treba zagotoviti upoštevanje zakonske regulative
v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in
transportnih sredstvih. Ob izvajanju gradbenih del bo potrebno preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbišča z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča, kar je pomembno v sušnem in vetrovnem vremenu.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
15. člen
Ureditve, predvidene v lokacijskem načrtu, se ne bodo
izvajale fazno.
VI. TOLERANCE
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kakor pa mora biti zagotovljena izvedba načrtovanih posegov tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije so izjemoma
dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v
primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem
upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove
rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav, prikaz posega glede na veljavne planske
dokumente ter odstopne izjave lastnikov zemljišč. Nove rešitve morajo biti usklajene s pogoji, ki so jih soglasodajalci
podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj je
potrebno pridobiti ponovno soglasje soglasodajalcev, da so
njihovi pogoji upoštevani. Prav tako so možna odstopanja
ureditve uvoza-izvoza v km 5.180 in 5.220 ter južnega
avtobusnega postajališča (stično območje s predvidenim
poslovno-trgovskim kompleksom Prinovec). Za nove rešitve
je potrebno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije
za ceste.
VII. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
VIII. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za
okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo
mesto.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra)
in predmestna središča
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
središča (Uradni list RS, št. 7/92), ki se razgrnejo, se nanašajo na spremembo vrste gradbene enote znotraj zazidljivega (urbanega) območja, in sicer namesto tipa individualnih v
tip vrstne hiše.
Gre za območje nad Agroservisom v Žabji vasi.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine
Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak
delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v
četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne
skupnosti Žabja vas, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Žabja vas. Obvestilo o času in kraju
javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve – Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-01-51/2000
Novo mesto, dne 25. maja 2000.

Št. 350-03-4/1999-1200
Novo mesto, dne 30. marca 2000.

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

2439.
2438.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 47. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 47/99) ter pooblastila Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto, št. 103-04-2/99-11 z dne 28.
1. 1999 je podžupanja Mestne občine Novo mesto dne 25.
5. 2000 sprejela

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Osnovna šola in vrtec Drska v Novem mestu

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS št. 47/99), 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 16. 5. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta Osnovna šola
in vrtec Drska v Novem Mestu

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta osnovna šola in vrtec Drska
v Novem mestu.
2. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Osnovna šola in vrtec Drska v Novem mestu, ki
se razgrinja, se nanaša na odlok o zazidalnem načrtu za
Osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu (Uradni list RS,
št. 20/94) .
3. člen
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Osnovna šola in vrtec Drska v Novem mestu bo
javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto,
Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan
od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in
petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Drska, trideset dni od objave tega sklepa v Uradnem listu
RS. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v prostorih Mestne občine Novo mesto. Obvestilo o
času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno v
Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat
za okolje, prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Št. 352-09-1/93-1200
Novo mesto dne 16. maja 2000.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM
2440.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Športnega zavoda Ravne na
Koroškem

Na podlagi 3. in 52. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 23. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 13. seji dne 18. 5. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Športnega zavoda Ravne
na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o
ustanovitvi Športnega zavoda Ravne na Koroškem, (Uradni
list RS, št. 8/00, v nadaljevanju: odlok).

Št.

51 / 9. 6. 2000 / Stran 6913

2. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da glasi:
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– trije predstavniki uporabnikov,
– en predstavnik zaposlenih.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-8/99-50
Ravne na Koroškem, dne 23. maja 2000.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

2441.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na
Koroškem

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski
svet Občine Ravne na Koroškem na 13. seji dne 18. 5.
2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne
na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, (Uradn list RS, št.
71/96, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se pravilno glasi:
Dejavnost zavoda je naslednja:
– M/80.103 - osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje,
– M/80.422 - drugo izobraževanje,
– O/92.511 - dejavnosti knjižnic,
– I/60.230
- prevozi šolskih otrok,
– K/70.20
- dajanje lastnih nepremičnin v najem
(skladno z namembnostjo),
– DD/20.51 - proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 - proizvodnja drugih izdelkov iz plute, slame
in protja,
– DE/21.51 - proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona,
– DB/17.400 - proizvodnja izdelkov iz tekstila,
– DJ/28.750 - proizvodnja izdelkov iz kovine,
– G/52.62
- trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah.
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3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/99-50
Ravne na Koroškem, dne 23. maja 2000.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

2442.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Občine Ravne
na Koroškem

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, 1/98 in 84/98) in 7. člena
statuta Občine Ravne na Koroškem je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 13. seji dne 18. 5. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
vrtcih na območju Občine Ravne na Koroškem
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Občine Ravne na Koroškem so:
1. prvo starostno obdobje
od 1–3 let starosti
2. drugo starostno obdobje
od 3–6 let starosti
3. prvo starostno obdobje
od 1–3 let starosti
(z obleko vrtca)

37.813 SIT
41.618 SIT
46.155 SIT

2. člen
Individualni prispevek staršev se določi od cene programa, v katerega je otrok vključen.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS velja od 1. 5.
2000 dalje.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

2443.

Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v
gostinskih obratih

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. členom pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski
svet občine Ravne na Koroškem na 13. seji dne 18. 5.
2000 sprejel

PRAVILNIK
o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih
obratih
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na podlagi katerih občinski oddelek, pristojen za gostinstvo (v nadaljnjem besedilu: občinski oddelek) izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanjem obratovalnem
času.
Pristojni občinski oddelek mora pri izdaji soglasja upoštevati vsa merila in pogoje po tem pravilniku.
2. člen
Gostinski lokali, ki se nahajajo na področju Občine
Ravne na Koroškem in so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih lahko obratujejo v rednem delovnem času med 6. in 22. uro.
V času turistične sezone od 1. 7. do 31. 8. pa lahko
gostinski lokali obratujejo v rednem delovnem času med 6.
in 23. uro.
3. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne med 5. in 6. uro zjutraj in med 22. in 01. uro naslednjega dne;
2. okrepčevalnice in dnevni bari med 5. in 6. uro zjutraj in od 22. do 24. ure;
3. diskoteke največ do 4. ure naslednjega dne;
4. nočni bari največ do 5. ure naslednjega dne;
5. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov (hoteli) do 24. ure;
6. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah) v skladu z
veljavnim hišnim redom, vendar največ do 24. ure;
7. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v
skladu s prijavljenim programom prireditev.
Za gostinske obrate, ki se nahajajo izven stanovanjskih
naselij pa obratovalni čas ni omejen.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
4. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti:
1. soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala;
2. mnenje sveta krajevne, četrtne oziroma vaške skupnosti na katerem področju se gostinski obrat nahaja.
Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 45 dni
pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da gostinec ne predloži soglasja oziroma da
je mnenje negativno, občinski oddelek vlogo o podaljšanem
obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.
5. člen
Krajevna, četrtna oziroma vaška skupnost pri oblikovanju mnenja upošteva merila in pogoje, in sicer:
1. Potrebe razvoja turizma v mestu:
a) oživitev mestnega jedra
b) vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo
(kulturni in zabavni programi, prireditve),
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c) vključevanje gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom (gostinski obrati v
kulturnih ustanovah, športnih objektih).
2. Potrebe specifičnih območij mesta:
a) neposredna bližina
– železniške in avtobusne postaje,
– kulturnih ustanov;
b) poslovno-trgovska središča.
3. Potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih
ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki
so člani teh klubov.
4. Vrsta in lokacija gostinskega obrata:
a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami
brez ponudbe hrane,
b) gostinski obrati v bližini pokopališč, cerkva, bolnišnic, domov upokojencev, dijaških domov in šolskih ustanov.
5. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata v smislu:
– navodil gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov,
– skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,
– skrbi za komunalne naprave v bližini gostinskega
obrata.
6. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času iz 3. člena tega pravilnika se gostincu lahko med letom
odvzame in skrajša na 22. uro oziroma 23. uro v skladu z 2.
členom tega pravilnika v primeru:
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih
stanovalcev, ki jih zbere KS, ČS oziroma VS in na podlagi
zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb;
– da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot
trikrat v gostinskem lokalu, o čemer je sestavljeno poročilo
oziroma predlog inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim
službam.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.
7. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojna tržna inšpekcija in policija.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 332-01-1/00-71
Ravne na Koroškem, dne 23. maja 2000.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

2444.

Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine
Ravne na Koroškem

Na podlagi 46. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je nadzorni odbor na 4. seji
dne 8. 3. 2000 sprejel
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POSLOVNIK
o delu nadzornega odbora Občine Ravne
na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način
dela Nadzornega odbora občine Ravne na Koroškem (v
nadaljevanju: nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine pošteno,
strokovno in nepristransko.
3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih
pristojnosti samostojno.
4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s
katerimi se seznani pri svojem delu.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki
ga izmed članov, ki jih imenuje občinski svet, z večino
izvolijo člani nadzornega odbora. Evidentiranje poteka tako,
da lahko poda predlog za predsednika vsak izmed članov
nadzornega odbora, predlagatelj pa je lahko tudi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. člen
Naloge predsednika so:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog
potrebnih sredstev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi
telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Delo nadzornega odbora organizira in vodi predsednik,
v njegovi odsotnosti pa pooblaščen član.
Nadzorni odbor dela praviloma na sejah.
8. člen
Seje vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti
pooblaščen član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi
člani nadzornega odbora.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.
9. člen
Predsednik pošlje vabilo za sejo vsem članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob
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soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik, je lahko ta rok tudi krajši.
Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.
10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi
evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in
trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlogom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se
vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in
zapisnikar.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega
reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje.
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna,
oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov nadzornega odbora. Odločitev je sprejeta, če zanj glasuje večina članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov nadzornega odbora je lahko
glasovanje tudi tajno.

Uradni list Republike Slovenije
Poleg zadev iz programa dela mora nadzorni odbor
obvezno obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal
občinski svet in župan občine oziroma če kakršenkoli indic
vzbudi nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje
in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko
relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje občine.
16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja
pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda,
podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki
je predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na
porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgovornih oseb nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nadzornega odbora.
17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k
sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih
strok.
Kolikor gre za obsežnejšo ekspertizo, za izdelavo katere bi znašala pogodbena vrednost nad 100.000 SIT, je
potrebno pridobiti poprejšnje soglasje občinskega sveta.
Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.
18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega
odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino.

III. POSTOPEK NADZORA

19. člen
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno
poročilo, v katerem je navedena nadzorovana oseba in predmet pregleda, ugotovitve in zapažanja nadzornega odbora
ter morebitna priporočila.
Poročilo dostavi nadzorovani osebi, občinskemu svetu
in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja
utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pristojnemu državnemu organu.
Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti,
da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti na katerih ali s
katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dolžan
obvestiti tudi občinski svet in župana.

14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev glede namenske porabe proračunskih
sredstev.

20. člen
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave
in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzorovane osebe v ožjem sorodstvu (vključno I. koleno), če je
član upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane
osebe, ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma
pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po
pogodbi.

15. člen
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledarskega leta načrt dela za tekoče leto.

21. člen
Nadzorni odbor je dolžan najmanj dvakrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

12. člen
Zapisniki in druga gradiva za seje nadzornega odbora
se hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa
10 let.
13. člen
Vsa strokovna in administrativna opravila za potrebe
nadzornega odbora opravljajo delavci občinske uprave in
tajnik občinske uprave.
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Št.

IV. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni
odbor, veljati pa začne z dnem, ko da k njemu soglasje
občinski svet. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po
enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

ROGATEC
2445.

Soglasje občinskega sveta je bilo dano na 13. seji
Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem dne 18. 5.
2000.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Ivan Klančnik l. r.

Zap.
št.

Št. ceste

Začetek
ceste

1.

358090 432

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 42/95 in 30/97) in 16. člena
statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Rogatec na 12. redni seji dne 12. 4. 2000
sprejel

23. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,
se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.
Predsednik
nadzornega odbora
Franc Mager l. r.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 12/99).
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se pred besedo »zbirne« doda točka »1.«. V tabeli se črta točka 1, druge
točke se preštevilčijo.
Za tabelo se doda naslednje besedilo:
2. Mestne ali krajevne ceste (LK) so:

Potek ceste

Konec

Dolžina ceste
v občini

Namen
uporabe

Zložene iz ulic

Trg - pokopališče -Trške gorce
Skupaj:

Haložan

2870
2870

V

Slomškova ul. + Trške gorce

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-37/00
Rogatec, dne 12. aprila 2000.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

ŠALOVCI
2446.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine
letnih povračil za uporabo cest za kmetijske
traktorje v Občini Šalovci

Na podlagi 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 13.
seji dne 11. 5. 2000 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi višine letnih
povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v
Občini Šalovci
1. člen
V sklepu o določitvi višine letnih povračil za uporabo
cest za kmetijske traktorje (Uradni list RS, št. 10/97, 57/98

in 67/99) se v 1. členu sklepa črta višina povračila za leto
1999 in se nadomesti z novo določeno višino povračila za
leto 2000 in to v višini:
SIT
– do 18 kW
(do 25 KM)
2.836
– nad 18 kW do 28 kW
(od 26 do 40 KM)
4.384
– nad 28 kW do 46 kW
(od 41 do 63 KM)
5.370
– nad 46 kW do 60 kW
(od 64 do 82 KM)
6.647
– nad 60 kW
(nad 82 KM)
8.347.
2. člen
Ta sklep o spremembi sklepa začne vljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-16/2000
Šalovci, dne 11. maja 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.
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Prva knjiga nove zbirke EU & Gospodarstvo

PREDPISI O DEVIZNEM
POSL
OVANJU
POSLO
Pred leti je podobna zbirka izhajala v posebnih mapah z mehanizmom, ki je omogočal sprotno
vlaganje listov z objavljenimi novimi oziroma dopolnjenimi predpisi. Zbirka je ustrezala potrebam
v času njenega izhajanja, čeprav je bilo treba posamezne njene strani zelo pogosto menjavati.
Ker je bilo sprememb in dopolnitev vse več, je zbirka postajala tudi vse manj pregledna.
Čeprav bo zbirka poslej izhajala v knjižni obliki, ni spremenjena niti uredniška niti grafična
zasnova. Vse spremembe in dopolnitve predpisov so tiskane v ležečem tisku (kurzivi);
spremenjeno besedilo, ki več ne velja, je prečrtano, tako da je še vedno čitljivo za prebiranje in
uporabno za reševanje zadev po prej veljavnih predpisih. Na koncu vsakega odstavka oziroma
člena je objavljena tudi opomba, kdaj je novo besedilo posameznega predpisa pričelo veljati,
kar bo gotovo v veliko pomoč vsem uporabnikom zbirke. Avtor zbirke je tudi poslej univ. dipl. iur.
Marjan Mir.
V prvi knjigi iz te zbirke so zbrani predpisi o deviznem poslovanju, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu RS do konca februarja 2000.
Cena 5.400 SIT z DDV
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