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VLADA

3563. Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in
elektronsko podpisovanje

Na podlagi 32., 33., 34., 37., 38. in 50. člena zakona
o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni
list RS, št. 57/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o pogojih za elektronsko poslovanje

in elektronsko podpisovanje

1. Splošne določbe

1. člen
Ta uredba določa merila, ki se uporabljajo za presojan-

je izpolnjevanja zahtev za delovanje overiteljev, ki izdajajo
kvalificirana potrdila, in vsebuje podrobnejše določbe notran-
jih pravil takih overiteljev, določila podpisovanja in preverjan-
ja varnih elektronskih podpisov, časovne veljavnosti kvali-
ficiranih potrdil, varnih časovnih žigov, označbe akrediti-
ranih overiteljev in elektronskega poslovanja v javni upravi.

2. člen
Ne glede na določbe drugih členov te uredbe, strojna

in programska oprema ter postopki izpolnjujejo merila in
pogoje po tej uredbi, če so v skladu s standardi, merili ali
pogoji, ki so splošno priznani v Evropski uniji in objavljeni v
Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Splošno o varovanju infrastrukture overitelja

3. člen
Overiteljevi prostori in infrastruktura morajo biti v skladu

s pravili stroke ustrezno elektronsko in fizično varovani pred
nepooblaščenimi vdori.

4. člen
(1) Overitelj mora opravljati redne varnostne preglede

svoje infrastrukture vsak delovni dan. Če zagotavlja svoje
storitve 24 ur na dan 365 dni na leto, pa vsak dan. Overitelj
mora v dnevnik vpisovati vse svoje ugotovitve in posege.

(2) Pri tem mora preveriti, ali je njegova infrastruktura
varna in ali vsi varnostni sistemi nemoteno delujejo in ali je v
vmesnem času prišlo do vdora ali poskusa vdora nepoob-
laščenih oseb do overiteljeve opreme ali podatkov.

5. člen
S podatki za elektronsko podpisovanje overitelja mora-

ta upravljati vsaj dva overiteljeva zaposlena hkrati. V ta na-
men mora overitelj zagotoviti, da nihče ne more imeti sam
vseh potrebnih podatkov in orodij, s katerimi je možen
dostop do opreme, kjer so shranjeni podatki za elektronsko
podpisovanje overitelja.

6. člen
Overitelj mora zagotoviti varno shranjevanje najmanj

dveh varnostnih kopij in drugih medijev za prenos podatkov
na tak način, da se prepreči izguba podatkov ali uporaba
podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Varnostne kopije
morajo biti shranjene ločeno od overiteljevega informaci-
jskega sistema za upravljanje kvalificiranih potrdil na drugi
varni lokaciji. Overitelj mora v dnevnik zapisovati podatke o
shranjevanju varnostnih kopij.

7. člen
Overitelj mora svoje podatke za elektronsko podpis-

ovanje kvalificiranih potrdil uporabljati in varovati kot dober
strokovnjak ter jih fizično in elektronsko varovati v skladu z
uveljavljenimi pravili stroke, da se onemogoči fizični ali
elektronski vdor oziroma nepooblaščen dostop do teh po-
datkov.

8. člen
Overitelj mora voditi enega ali več ločenih dnevnikov

v pisni obliki, kamor morajo biti vpisani vsi podatki pred-
pisani s to uredbo in drugi podatki o postopkih in posegih
v infrastrukturo, ki vplivajo na zanesljivost delovanja over-
itelja. Dnevnik mora biti dostopen in hranjen za dobo vsaj
5 let.

9. člen
(1) Overitelj mora sestaviti poseben zapisnik o vseh

začetnih avtorizacijah in vseh postopkih, uporabljenih pri
vzpostavitvi svojega informacijskega sistema za upravljanje
kvalificiranih potrdil. Zapisnik mora biti podpisan s strani
vseh udeleženih v teh postopkih in trajno shranjen.

(2) Če pride kasneje do sprememb v avtorizacijah ali
do pomembnih sprememb nastavitev informacijskega siste-
ma za upravljanje kvalificiranih potrdil, ki so bile opravljene
ob vzpostavitvi sistema, morajo biti vse omenjene spre-
membe dokumentirane v zapisniku.
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3. Fizično varovanje infrastrukture overitelja

10. člen
Overitelj mora zagotavljati ustrezno fizično varovanje

svoje strojne opreme in nadzor fizičnega dostopa do svo-
jega informacijskega sistema za upravljanje kvalificiranih
potrdil. V dnevnik mora ažurno zapisovati vse fizične dost-
ope do tega informacijskega sistema.

11. člen
(1) Za fizični dostop do informacijskega sistema over-

itelja za upravljanje kvalificiranih potrdil se zahteva sočasna
prisotnost vsaj dveh oseb, ki imata dovoljenje za dostop do
tega sistema.

(2) Vstop v overiteljeve prostore, kjer se nahaja infor-
macijski sistem overitelja za upravljanje kvalificiranih potrdil,
mora biti omejen zgolj na osebe, ki v teh prostorih opravljajo
svoja dela in naloge za overitelja. Dostop mora biti v skladu s
pisnim seznamom oseb, ki imajo dovoljen reden vstop v
posamezne prostore. Osebe, ki nimajo dovoljenega red-
nega vstopa, morajo biti vpisane na poseben seznam s
strani oseb, ki imajo dovoljenje za reden vstop in morajo biti
ves čas v spremstvu oseb z rednim vstopom.

4. Elektronsko varovanje infrastrukture overitelja

12. člen
(1) Overiteljeva informacijsko telekomunikacijska infra-

struktura, ki je povezana v drugo informacijsko telekomu-
nikacijsko omrežje, mora biti varovana z zanesljivimi varnos-
tnimi mehanizmi (sistem za preprečevanje in odkrivanje vdor-
ov, požarna pregrada in podobno), ki preprečujejo nedo-
voljene dostope prek tega omrežja in omejujejo dostop samo
po protokolih, ki so nujno potrebni za upravljanje s kvali-
ficiranimi potrdili, vsi drugi protokoli pa morajo biti onem-
ogočeni.

(2) Če je sistem zasnovan tako, da obstaja komunikac-
ija preko drugega omrežja do overiteljevega sistema za up-
ravljanje kvalificiranih potrdil, mora le-ta potekati po šifrirani
poti.

13. člen
Informacijski sistem overitelja za upravljanje kvali-

ficiranih potrdil mora biti sestavljen zgolj iz strojne in pro-
gramske opreme, ki je potrebna za upravljanje kvalificiranih
potrdil.

14. člen
Po poteku veljavnosti overiteljevih podatkov za elektron-

sko podpisovanje, ki niso nujno potrebni za preverjanje
podatkov za nazaj, mora overitelj vse izvode varno in zanes-
ljivo uničiti.

15. člen
Podatki overitelja, ki vplivajo na zanesljivost in varnost

delovanja overitelja, ne smejo zapustiti sistema na nenadzo-
rovani način, ki lahko ogrozi delovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in notranjimi pravili overitelja. Po poteku uporabe
morajo biti nosilci podatkov odstranjeni ter nato varno in
zanesljivo uničeni.

16. člen
(1) Overiteljev informacijski sistem za upravljanje kvali-

ficiranih potrdil mora imeti vgrajene zadostne varnostne me-
hanizme, ki preprečujejo zlorabo s strani zaposlenih in
omogočajo jasno ločitev nalog na področja iz 21. člena te
uredbe.

(2) Varnostni ukrepi informacijskega sistema za upravl-
janje kvalificiranih potrdil morajo zagotavljati nadzorovan
dostop do podatkov in sledljivost dostopa do ravni
posameznika in sicer za vse posege in funkcije, ki vplivajo
na overiteljevo upravljanje kvalificiranih potrdil.

5. Tehnične zahteve na strani overitelja

17. člen
Overitelj mora v okviru svoje tehnologije in postopkov

zagotavljati edinstvenost podatkov za preverjanje elektron-
skega podpisa, kar pomeni, da mora omogočati nedvoum-
no in varno ugotavljanje istovetnosti imetnika iz podatkov za
elektronsko podpisovanje.

18. člen
(1) Programska oprema, ki jo uporablja overitelj, mora

ustrezati svetovno uveljavljenim varnostnim in tehničnim
standardom (FIPS 140-1 za kriptografske module, pripo-
ročljivo EAL5 oziroma najmanj EAL3 Skupnih meril – Com-
mon Criteria /ISO 15408/, priporočila izvedenske skupine
Evropske iniciative za standardizacijo elektronskih podpisov
– EESSI in drugo).

(2) Programska oprema, ki generira podatke za ele-
ktronsko podpisovanje, mora zagotavljati najmanjšo možnost
poneverbe teh podatkov z uporabo trenutno razpoložljivih
tehnologij.

19. člen
Overitelj mora zagotoviti zaupnost in enkratnost upo-

rabe podatkov za generiranje kvalificiranega potrdila.

6. Prijavna služba

20. člen
(1) Zaposleni v prijavni službi overitelja osebno in z

uporabo uradnih dokumentov s fotografijo imetnika zanes-
ljivo ugotovijo istovetnost oseb ter zbirajo in sporočajo tiste
podatke o osebah, ki so potrebni za izdajo kvalificiranega
potrdila overitelja.

(2) Prijavna služba overitelja mora sporočati tako prido-
bljene podatke o osebah drugim službam overitelja na način,
kot je to predpisano za zavarovanje osebnih podatkov z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

7. Overiteljevi zaposleni

21. člen
(1) Overitelj mora zaposlovati najmanj tri osebe z uni-

verzitetno izobrazbo, od tega morata biti najmanj dve osebi z
univerzitetno diplomo tehnične oziroma naravoslovne smeri,
najmanj dve osebi pa morata imeti tudi dve leti delovnih
izkušenj s področja delovanja overiteljev ali sorodnega po-
dročja.

(2) Zadolžitve zaposlenih za opravljanje nalog pri over-
itelju morajo biti porazdeljene med več oseb tako, da se
prepreči možnost zlorab s strani zaposlenih. Zadolžitve za-
poslenih overitelja morajo biti določene tako, da so med
seboj jasno ločena področje upravljanja s kvalificiranimi
potrdili, področje upravljanja z informacijskim sistemom over-
itelja in področje varovanja in kontrole.

22. člen
Overitelj mora zaposlovati ali imeti sklenjeno ustrezno

svetovalno pogodbo z univerzitetnim diplomiranim pravnikom
z opravljenim pravniškim državnim izpitom.
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23. člen
(1) Vse osebe iz prejšnjih dveh členov morajo imeti

posebna strokovna znanja glede upravljanja in poznavanja
tehnologije, varnostnih postopkov in pravnih zahtev s po-
dročja elektronskega poslovanja in delovanja overiteljev pri-
dobljena na strokovnih usposabljanjih.

(2) Zaposleni v prijavni službi morajo biti usposobljeni
za zanesljivo ugotavljanje istovetnosti oseb.

24. člen
(1) Zaposleni overitelja ne smejo poleg svojega dela

opravljati enakih oziroma podobnih del, kot jih opravljajo
na svojem delovnem mestu, pri drugih overiteljih, če to
niso podrejeni overitelji, ali opravljati del, ki so nezdružljiva
z njihovimi delovnimi zadolžitvami in odgovornostmi pri
overitelju.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme za-
posleni overitelja opravljati samostojno znanstveno in peda-
goško delo, delo v kulturnih, umetniških, športnih, humani-
tarnih in drugih podobnih društvih in organizacijah ter delo
na publicističnem področju.

8. Tehnične zahteve za varno elektronsko
podpisovanje in preverjanje varnega elektronskega

podpisa

25. člen
Vsaka uporaba podatkov za varno elektronsko podpis-

ovanje mora od podpisnika zahtevati zavestno in zanesljivo
dejanje za predstavitev sredstvu za varno elektronsko podp-
isovanje (npr. vnos gesla, prstni odtis in podobno) razen v
primeru, da gre za samodejno odzivanje vnaprej programi-
ranega informacijskega sistema.

26. člen
(1) Uporabnik mora vedno preveriti elektronski podpis

v skladu z navodili podpisnika. Če je podpisnik podpisu
priložil tudi potrdilo overitelja, pa mora elektronski podpis
preveriti tudi v skladu z navodili overitelja, ki je potrdilo izdal,
ali overitelja, ki je nadrejen ali priznava overitelja, ki je potrdi-
lo izdal.

(2) Pri preverjanju elektronskega podpisa s pomočjo
potrdila overitelja mora uporabnik vedno preveriti veljavnost
potrdila v skladu z navodili overitelja, ki je izdal potrdilo.
Uporabnik mora preveriti tudi, ali je potrdilo navedeno v
registru preklicanih potrdil, če overitelj, ki je izdal potrdilo,
vodi tak register.

(3) Sredstvo za preverjanje varnega elektronskega pod-
pisa mora uporabniku omogočati, da jasno ugotovi, kateri
podatki in v kakšnem obsegu so bili podpisani. Če so pod-
pisani podatki povezani z drugimi podatki ali se na druge
podatke sklicujejo ter je uporabniku omogočen samodejen
preskok na te podatke, mora sredstvo jasno opozoriti upo-
rabnika, če ti podatki niso zajeti s preverjenim elektronskim
podpisom.

9. Zavarovanje odgovornosti

27. člen
Najnižji znesek zavarovalne vsote, za katero overitelj, ki

izdaja kvalificirana potrdila, zavaruje svojo škodno odgovor-
nost, znaša 50,000.000 tolarjev.

10. Notranja pravila overiteljev

28. člen
Notranja pravila overiteljev, ki izdajajo kvalificirana

potrdila, morajo vsebovati javni in zaupni del. Vse bistvene
določbe notranjih pravil, ki vplivajo na odnos med over-
iteljem in imetniki od njega izdanih kvalificiranih potrdil ter
tretjimi osebami, ki se zanašajo na ta potrdila, morajo biti
vsebovane v javnem delu notranjih pravil.

29. člen
Notranja pravila morajo v svojem javnem delu vsebovati

najmanj:
1. določila o infrastrukturi overitelja, ki obsegajo os-

novne tehnične in postopkovne lastnosti ter podatke o nivo-
ju varnosti in zanesljivosti infrastrukture;

2. določila o številu, sestavi in usposobljenosti zapos-
lenih overitelja;

3. določila glede zahteve za morebitne podrejene over-
itelje, zahteve pri medsebojnem priznavanju overiteljev;

4. določila glede varnostnih zahtev in obveznosti imet-
nika kvalificiranih potrdil in tretje stranke, ki se zanašajo na
kvalificirana potrdila;

5. določila glede osnovnih lastnosti in vsebine kvali-
ficiranih potrdil, ki jih izdaja overitelj;

6. določila glede upravljanja s kvalificiranimi potrdili,
kar obsega predvsem določila glede vloge za izdajo in prever-
janja istovetnosti oseb ter določila glede izdaje, podaljševanja
veljavnosti in preklica kvalificiranih potrdil;

7. določila glede odgovornosti overitelja in višini sklen-
jenega zavarovanja;

8. podatke o istovetnosti overitelja in njegove infras-
trukture;

9. določila o postopkih pri prenehanju delovanja
overitelja.

30. člen
Notranja pravila morajo v svojem zaupnem delu vsebo-

vati najmanj:
1. določila glede prostorov overitelja;
2. dodatna določila glede osebja overitelja, kar obsega

predvsem pristojnosti in naloge posameznih članov osebja,
določila glede posebnih pooblastil članov osebja, zahtevani
pogoji za osebje in določila glede morebitnih zunanjih sode-
lavcev;

3. določila glede fizičnega varovanja infrastrukture over-
itelja, kar obsega predvsem določila glede dostopa v pros-
tore overitelja (vstopne pravice, avtentikacijski sistem...),
glede ravnanja s strojno opremo in odpadki ter glede vnosa
in iznosa opreme in materiala;

4. določila glede elektronskega oziroma programske-
ga varovanja, kar obsega predvsem določila glede varnost-
nih nastavitev strežnikov, uporabe telekomunikacijskih sred-
stev in opreme ter določil glede prijave v sistem, varnostnih
kopij in podobno;

5. določila glede notranjega nadzora, kar obsega pred-
vsem operativno izvedbo in spremljanje dogodkov (kontrola
fizičnega dostopa, kontrola pooblastil, poročanje o varnost-
nih problemih in podobno);

6. določila glede ukrepov ob nepredvidenih dogodkih;
7. določila glede vodenje dnevnikov in sestave za-

pisnikov, vključno z določili glede morebitne elektronske
oblike zapisa.

31. člen
Javni del notranjih pravil overiteljev mora biti javno dost-

open v elektronski obliki na internetu in na trajnem nosilcu
podatkov v elektronski ali klasični obliki.
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11. Časovna veljavnost kvalificiranih potrdil

32. člen
Časovna veljavnost kvalificiranega potrdila je največ

pet let od dneva njegove izdaje.

33. člen
(1) Kdor hrani elektronsko podpisane podatke, mora

najkasneje en mesec pred iztekom roka, ki ga je za vel-
javnost podatkov za elektronski podpis določil overitelj v
javnem delu notranjih pravil, če tega roka ni, pa z dnem
konca veljavnosti kvalificiranega potrdila, zagotoviti pono-
ven elektronski podpis teh podatkov s strani vseh oseb, ki
so podatke elektronsko podpisale prvič, ali s strani notarja
ali potrditev teh podatkov z varnim časovnim žigom over-
itelja.

(2) Overitelj je dolžan ob izdaji kvalificiranega potrdila
opozoriti imetnika potrdila o ponovnem elektronskem pod-
pisu podatkov iz prejšnjega odstavka.

12. Varni časovni žig

34. člen
(1) Varni časovni žig mora vsebovati nedvoumne in

pravilne podatke o datumu, točnemu času najmanj na sekun-
do natančno in overitelju, ki je varni časovni žig ustvaril.

(2) Varni časovni žig je lahko dokumentu dodan ali
priložen in z njim povezan, vendar morajo biti pri tem vedno
izpolnjene enake zahteve kot za varen elektronski podpis s
kvalificiranim potrdilom.

35. člen
Overitelj, ki izdaja varne časovne žige, mora uporabljati

informacijski sistem, ki je sinhroniziran z virom točnega časa.

13. Označba akreditiranega overitelja

36. člen
(1) Znak za akreditiranega overitelja je okrogle oblike, z

veliko tiskano črko “A” v sredini in napisom “AKREDITIRANI
OVERITELJ V REPUBLIKI SLOVENIJI” v slovenski različici
ter napisom “ACCREDITED CERTIFICATION SERVICE IN
THE REPUBLIC OF SLOVENIA” v angleški različici (Priloga
1) ob celotnem robu kroga.

(2) Znak se lahko uporablja v poljubni velikosti ob ohran-
itvi enakih razmerij (Priloga 1).

37. člen
(1) Akreditirani overitelj lahko znak iz prejšnjega člena

uporablja pri svojem poslovanju na dokumentih v klasični ali
elektronski obliki.

(2) Pri poslovanju v slovenskem jeziku mora overitelj
vedno uporabljati znak v slovenski različici, pri poslovanju v
drugih jezikih lahko uporablja znak v angleški različici.

14. Elektronsko poslovanje v javni upravi

38. člen
Vse informacijske rešitve za elektronsko poslovanje v

javni upravi morajo, če vsebujejo tudi uporabo elektronske-
ga podpisa, uporabljati izključno potrdila overitelja SIGOV-
CA Centra Vlade za informatiko ali njemu podrejenih ali od
njega potrjenih drugih overiteljev. Center Vlade za informa-
tiko razvije hierarhično porazdeljeni model zaupanja.

39. člen
Upravne enote opravljajo naloge v zvezi s prijavo in

ugotavljanjem istovetnosti oseb za uporabo elektronskega
poslovanja z institucijami javne uprave. Pooblastilo se lahko
izda tudi drugim institucijam.

40. člen
(1) Pri Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko

deluje komisija kot svetovalno telo za vprašanja uporabe
elektronskega poslovanja in podpisovanja v javni upravi,
predvsem za pregledovanje varnostnih, tehničnih in pravnih
zahtev ter druga vprašanja.

(2) Komisija daje Vladi Republike Slovenije in ministru,
pristojnemu za gospodarstvo, na podlagi zakona o elektron-
skem poslovanju in elektronskem podpisu predloge za spre-
jem podzakonskih aktov iz njune pristojnosti ter inšpekci-
jskemu in akreditacijskemu organu priporočila glede obliko-
vanja varnostnih in tehničnih meril za opravljanje nadzora
nad delovanjem overiteljev.

41. člen
Člane komisije imenuje Vlada Republike Slovenije iz-

med naravoslovnih, tehničnih in pravnih strokovnjakov v
državni upravi in izven nje na predlog direktorja Centra Vlade
Republike Slovenije za informatiko.

15. Prehodni in končni določbi

42. člen
Zaposleni in pogodbeni sodelavci overiteljev, ki bodo

začeli delovati pred 1. januarjem 2002, morajo izpolniti
zahteve iz 23. člena te uredbe najkasneje do tega datuma.

43. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 033-11/2000-1
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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3564. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe
znižane carinske stopnje in stopnje “prosto”

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 5. člena zako-
na o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), v zvezi s 6. in
7. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev ca-
rinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali
stopnje “prosto” pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in
26/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane

carinske stopnje in stopnje “prosto”

1. člen
Priloga k uredbi o določitvi uporabe znižane carin-

ske stopnje in stopnje »prosto« (Uradni list RS, št. 103/99
in 65/00) se dopolni tako, da se za tarifno oznako
0707 00 900 doda besedilo, ki se glasi:

»0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene
0709 60 - Paprike iz rodu Capsicum ali Pimeta:
0709 60 100 - - sladke (samo vrsta rotunda in

karmen, za industrijsko predelavo) pr«

2. člen
Določila prejšnjega člena se uporabljajo do vključno

31. oktobra 2000.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 424-14/98-6
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3565. Odredba o katalogih standardov strokovnih
znanj in spretnosti poklicnih kvalifikacij

Na podlagi 53.č člena zakona o zaposlovanju in zava-
rovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/ 94 in 69/98) minister
za delo, družino in socialne zadeve izdaja

O D R E D B O
o katalogih standardov strokovnih znanj

in spretnosti poklicnih kvalifikacij

1. člen
Minister, pristojen za delo sprejema naslednje katalo-

ge standardov strokovnih znanj in spretnosti poklicnih kvali-
fikacij:

– predelovalec/predelovalka mleka,
– predelovalec/predelovalka mesa,
– izdelovalec/izdelovalka potic,
– izdelovalec/izdelovalka kruhov iz krušne peči,

– predelovalec/predelovalka sadja,
– pletar/pletarka,
– lončar/lončarka.

2. člen
Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti po-

klicnih kvalifikacij iz prejšnjega člena so javno veljavni. Obja-
vijo se v publikaciji Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-031/2000-002
Ljubljana, dne 31. julija 2000.

dr. Miha Brejc l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

3566. Odredba o izobraževalnih programih poklicnega
usposabljanja in izpopolnjevanja

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnih programih poklicnega

usposabljanja in izpopolnjevanja

1. člen
Minister, pristojen za delo sprejema naslednje izobra-

ževalne programe poklicnega usposabljanja:
– upravljalec/upravljalka male hidroelektrarne, ki ga je

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje sprejel na 29. seji 9. 7. in 31. seji 1. 10.
1999;

– hišnik/hišnica, ki ga je Strokovni svet Republike Slo-
venije za poklicno in strokovno izobraževanje sprejel na
41. seji 14. 7. 2000;

in poklicnega izpopolnjevanja:
– vinski svetovalec/vinska svetovalka, ki ga je Strokov-

ni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobra-
ževanje sprejel na 40. seji 30. 6. 2000.

2. člen
Izobraževalni programi iz prejšnjega člena so javno ve-

ljavni. Objavijo se v posebni publikaciji Ministrstva za šolstvo
in šport.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-012/99-005
Ljubljana, dne 8. avgusta 2000.

dr. Miha Brejc l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve
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3567. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu OBDELOVALEC KOVIN

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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu OBDELOVALEC KOVIN

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
obdelovalec kovin, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-75/98 (Uradni list RS, št. 69/98)
in programu nižjega poklicnega izobraževanja obdelovalec
kovin (SI), ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-77/99 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Uvod v strojništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
3. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višje-

šolski študijski program iz strojništva ali program za pridobi-
tev višje strokovne izobrazbe iz strojništva po zakonu o po-
klicnem in strokovnem izobraževanju.

Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima sred-
njo strokovno izobrazbo iz strojništva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja obdelave kovin.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu pridobivanje, predelava in ob-
delava kovin (II/11), 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-izobraže-
valno dejavnost v vsebinsko sorodnih predmetih tudi po
uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa pridobi-
vanje, predelava in obdelava kovin (II/11), ki ga je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0123/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3568. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu TEKSTILNI TEHNIK – POKLICNI
TEČAJ

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
TEKSTILNI TEHNIK – POKLICNI TEČAJ

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
tekstilni tehnik – poklicni tečaj, ki ga je sprejel minister za
šolstvo in šport z odredbo, št. 603-44/97 (Uradni list RS,
št. 45/97).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.



Stran 9464 / Št. 77 / 25. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tekstilne surovine
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfek-
cijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
ali tekstilne tehnologije.

2. Tekstilna tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfek-
cijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
ali tekstilne tehnologije.

3. Organizacija dela
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfek-
cijske tehnike ali poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali organizacije in managementa ali univerzitetni študij-
ski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnologije ali ekono-
mije ali organizacije dela.

4. Tehnologija konfekcije
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva (smer tekstilna tehnologija ali
konfekcijska tehnologija) ali tekstilne tehnike ali konfekcij-
ske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
(smeri tekstilna tehnologija ali oblačilno inženirstvo) ali tek-
stilne tehnologije.

5. Oblikovanje in konstrukcija oblačil
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva (smer konfekcijska tehnologi-
ja) ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program
iz tekstilstva (smer oblačilno inženirstvo) ali tekstilne tehno-
logije.

6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz tekstilne tehnologije ali tehnologije konfekcije
ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tehno-
logije konfekcije po zakonu o poklicnem in strokovnem izo-
braževanju in ima predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz
konfekcije ali konfekcijskega modeliranja.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz kon-
fekcije.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0115/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3569. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK

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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu ŽIVILSKI TEHNIK

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka veščin in drugi strokovni de-
lavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega tehničnega izobraževa-
nja živilski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali

program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali
kemije.

2. Mikrobiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, mikrobiologije, veterinarstva,
biokemije ali biologije.

Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali
veterinarstva.

3. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.
4. Analiza živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije ali univerzitetni študijski pro-
grame iz kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega inže-
nirstva ali visokošolski strokovni program iz kemijske tehno-
logije.

Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali
kemije.
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5. Higiena in varstvo pri delu
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, mikrobiologije ali veterine.
6. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslova-
nja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela.

7. Varstvo okolja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, kemije, kemijskega inženir-
stva, kemijske tehnologije ali biologije ali visokošolski stro-
kovni študijski program iz kemijske tehnologije.

8. Biotehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, mikrobiologije ali biologije.
9. Dietetika in gastronomija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.
10. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal uni-

verzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali je kon-
čal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz živil-
stva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja živilstva.

Laborant je lahko, kdor je končal program srednjega
strokovnega izobraževanja iz živilstva ali kemije.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu živilski tehnik (V/5), 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 1992, lahko še
naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa progra-
mu živilski tehnik (V/5), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0164/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3570. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu ŠIVILJA – KROJAČ, šolska
organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
ŠIVILJA – KROJAČ, šolska organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja šivilja – krojač,
šolska organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 011-55/00 (Uradni list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Poznavanje tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfek-
cijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
ali tekstilne tehnologije.

Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni
srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni sred-
nješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije
oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega po-
dročja.

2. Estetika oblačenja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal katerikoli visokošol-

ski strokovni ali univerzitetna študijski program in ima nagra-
de Društva oblikovalcev Slovenije ali nagrade in priznanja
pridobljena na mednarodnih modnih sejmih.

3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva (smeri tekstilna tehnologija ali
konfekcijska tehnologija) ali tekstilne tehnike ali konfekcij-
ske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
(smeri tekstilna tehnologija ali oblačilno inženirstvo) ali tek-
stilne tehnologije.

Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni
srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni
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srednješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije
ali fizike oziroma drugih predmetov s kemijskega ali fizikal-
nega predmetnega področja.

4. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tika ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništvo z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski programa iz matematika – smeri računalništvo z
matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretič-
nih predmetov v tem programu in je imel v študijskem pro-
gramu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski
program izpopolnjevanja iz računalništva.

5. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, podjetništva, tekstilstva,
tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni štu-
dijski program iz ekonomije, organizacije dela, tekstilstva ali
tekstilne tehnologije.

6. Osnove konstruiranja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva (smer konfekcijska tehnologi-
ja) ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program
iz tekstilstva (smer oblačilno inženirstvo) ali tekstilne tehno-
logije.

Laborant je lahko, kdor je končal višješolski študijski
program iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije po za-
konu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima pred-
hodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije ali konfek-
cijskega modeliranja.

7. Praktični pouk:
a) konstrukcija krojev,
b) konstrukcija krojev za ženska oblačila in
c) konstrukcija krojev za moška oblačila
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije po za-
konu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima pred-
hodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije ali konfek-
cijskega modeliranja.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz kon-
fekcije.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu, tekstilec (IV/8), za poklic šivi-
lja-krojač, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in
izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objav-
ljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in
šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana
1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno de-
javnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te
odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa tekstilec
(IV/8), za poklic šivilja-krojač, ki ga je sprejel Strokovni svet
RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5.
1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0117/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3571. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu ŠIVILJA – KROJAČ, dualna
organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
ŠIVILJA – KROJAČ, dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja šivilja – krojač,
dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Poznavanje tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfek-
cijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
ali tekstilne tehnologije.
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2. Estetika oblačenja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal katerikoli visokošol-

ski strokovni ali univerzitetna študijski program in ima nagra-
de Društva oblikovalcev Slovenije ali nagrade in priznanja
pridobljena na mednarodnih modnih sejmih.

3. Osnove konstruiranja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva (smer konfekcijska tehnologi-
ja) ali konfekcijske tehnike ali univerzitetni študijski program
iz tekstilstva (smer oblačilno inženirstvo) ali tekstilne tehno-
logije.

Laborant je lahko, kdor je končal višješolski študijski
program iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije po za-
konu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima pred-
hodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije ali konfek-
cijskega modeliranja.

4. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva (smeri tekstilna tehnologija ali
konfekcijska tehnologija) ali tekstilne tehnike ali konfekcij-
ske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
(smeri tekstilna tehnologija ali oblačilno inženirstvo) ali tek-
stilne tehnologije.

5. Praktični pouk:
a) konstrukcija krojev,
b) konstrukcija krojev za ženska oblačila in
c) konstrukcija krojev za moška oblačila
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije po za-
konu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima pred-
hodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije ali konfek-
cijskega modeliranja.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz kon-
fekcije.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0116/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3572. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu POMOČNIK V ŽIVILSTVU

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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu POMOČNIK V ŽIVILSTVU

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževal-
nem programu nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik
v živilstvu, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 011-53/00 (Uradni list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Tehnologija
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 poslova-
nja, 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 izo-
brazbo iz živilstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja živilstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0167/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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3573. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu POMOČNIK GOSPODINJE
OSKRBNICE

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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu POMOČNIK GOSPODINJE

OSKRBNICE

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
pomočnik gospodinje oskrbnice, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-75/98 (Uradni list
RS, št. 69/98).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Gospodinjstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije ali biologije in gospodinjstva.
2. Tekstilije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz tekstilne tehnologije, tekstilstva ali biologije in
gospodinjstva ali visokošolski strokovni program iz tekstilne
tehnike, tekstilstva ali konfekcijske tehnike.

3. Oskrba na domu
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz biologije in gospodinjstva ali visokošolski stro-
kovni študijski program iz zdravstvene nege.

4. Kmetijska predelava in reja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali zootehnike ali. univerzitetni študijski pro-
gram iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kmetijstva
zootehnike.

5. Praktični pouk
a) kuhanje in strežba
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 izo-
braževanju.

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz gostinstva ali gospodinjskih storitev ali srednjo
poklicno-tehniško izobrazbo iz kmetijskega gospodinjstva s
predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz kmetijskega go-
spodinjstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja gostinstva ali gospodinjstva – priprave in serviranja
jedi.

b) oblikovanje tekstilij in urejanje prostorov
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske

programe iz tekstilne tehnologije ali gospodinjstva ali pro-
gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tekstilstva
oziroma gospodinjstva po zakonu o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju.

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz tekstilstva ali gospodinjskih storitev.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja oblikovanja tekstilij ali gospodinjstva.

c) oskrba in vzdrževanje
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske

programe iz gospodinjstva ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe iz gospodinjstva po zakonu o poklic-
nem in strokovnem izobraževanju.

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz gospodinjskih storitev.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja gospodinjstva.

d) praksa kmetijske pridelave in reje
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske

programe iz kmetijstva ali program za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe iz kmetijstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz kmetijstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja pridelave in reje.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu, kmečka gospodinja (II/2), 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 vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa kmečka
gospodinja (II/2), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgo-
jo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 011-0133/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3574. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu PEK (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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu PEK (dualna organizacija)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževal-
nem programu srednjega poklicnega izobraževanja pek –
dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Prehrana z mikrobiologijo živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, veterine, mikrobiologije ali
dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije in
kemije.

Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali
kemije.

2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali

program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali
kemije.

3. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in infor-

matika ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz
računalništvo z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni
študijski program iz matematike in računalništva ali univerzi-
tetni študijski programa iz matematika – smeri računalništvo
z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretič-
nih predmetov v tem programu in je imel v študijskem pro-
gramu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski
program izpopolnjevanja iz računalništva.

4. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslova-
nja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela.

5. Psihologija prodaje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz psihologije ali sociologije.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo

iz živilstva in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz
pekarstva.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal katerikoli višješolski
študijski program ali katerikoli program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe po zakonu o poklicnem in strokovnem
izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo
iz pekarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja pekarstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0170/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3575. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen
program za slepe in slabovidne dijake)

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen program

za slepe in slabovidne dijake)
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1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
ekonomski tehnik (prilagojen program za slepe in sla-
bovidne dijake), ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport
z odredbo, št. 011-57/2000 (Uradni list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz računalništva in informatike ali univerzi-
tetni študijski program iz računalništva in informatike.

2. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz računalništva in informatike, poslovne
ekonomije (smer – podjetniška informatika) ali visoke po-
slovne šole (smer – poslovno informiranje) ali organizacije in
managementa (smer – informatika v organizaciji in menage-
mentu) ali univerzitetni študijski program iz računalništva in
informatike, ekonomije (smer – informacijsko upravljalska)
ali organizacije dela (smer organizacijska informatika) ali
matematike (smer – računalništvo z matematiko).

3. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali upravljanja in poslovanja, ali podjetništva ali manage-
menta ali organizacije in managementa ali univerzitetni štu-
dijski program iz ekonomije ali organizacije dela.

4. Računovodstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.

5. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali prava.

6. Pravo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz prava ali ekonomije.

7. Poslovna matematika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali mate-
matike.

8. Statistika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali mate-
matike.

9. Kemija in poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike, agronomije
ali kmetijstva – agronomije in hortikulture ali kemijske tehno-
logije ali univerzitetni študijski program iz kemije, kemijske
tehnologije, kemijskega inženirstva, biologije, živilske te-
hnologije, tekstilne tehnologije, kmetijstva – agronomije ali
kmetijstva.

Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz kemije ali
katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževa-
nja, ki je vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predme-
tov s kemijskega predmetnega področja.

10. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, upravljanja in poslovanja, organizacije in managemen-
ta, podjetništva, managementa, javne uprave ali tehnologije
prometa (smer poštni promet) ali univerzitetni študijski pro-
gram iz ekonomije, organizacije dela, računalništva in infor-
matike, politologije (smer analiza politik in javna uprava) ali
dvopredmetni program politologija (smer analiza politik in
javna uprava).

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal višješolske študij-
ske programe iz strojepisja in stenografije, uprave, ekono-
mije ali tehnologije prometa (poštni promet) ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojepisja in steno-
grafije, ekonomije, uprave ali poštnega prometa po zakonu
o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s finan-
čno računovodskega področja ali komercialnega ali poštne-
ga ali poslovno upravnega področja.

5. člen
Vsi strokovni delavci morajo imeti opravljen ustrezen

študijski program za izpopolnjevanje iz specialne pedagogi-
ke za slepe in slabovidne otroke (tiflopedagogike).

6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu ekonomsko – komercialni te-
hnik (V/18), upravni tehnik (V/41) in PTT tehnik (V/29), ki
jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in so bili objavljeni 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 pred-
mete 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 specializaci-
je, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0159/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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3576. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu NATAKAR IN NATAKAR (SI) – dualna
organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
NATAKAR IN NATAKAR (SI) – dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja natakar – dualna
organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-77/98 (Uradni list RS, št. 69/98), in
programu natakar SI – dualna organizacija, ki ga je spre-
jel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-54/00
(Uradni list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva

2. Gostinsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski pro-
gram iz ekonomije.

3. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, kemije ali biologije.
Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni

srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni sred-
nješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije

oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega po-
dročja.

4. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz tujega jezika.
5. Zdravstvena vzgoja in higienski minimum
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz zdravstvene nege ali visokošolski študij-
ski program zdravstvena vzgoja ali univerzitetni študijski pro-
gram iz biologije ali medicine.

6. 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 pro-
gram iz ekonomije ali geografije.

7. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz hotelirstva in turizma ali organizacije in
managementa ali univerzitetni študijski program iz pedagogi-
ke, sociologije, psihologije, organizacije dela ali komuniko-
logije.

8. Psihologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz psihologije.
9. Praktični pouk:
a) osnove kuharstva in
b) strežba
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz gostinstva ali program za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe iz gostinstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz gostinstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz go-
stinstva – strežbe

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0118/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3577. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu MESAR – 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
22/00)
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O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu MESAR – dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževa-
nja mesar – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-47/97 (Uradni list
RS, št. 49/97).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Prehrana z mikrobiologijo živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, veterine, medicine, mikrobi-
ologije ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz
biologije in kemije.

3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.
4. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslova-
nja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela.

5. Psihologija prodaje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz psihologije.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo

iz živilstva s predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz me-
sarstva ali srednjo strokovno izobrazbo iz mesarstva.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal program za pridobi-
tev višje strokovne izobrazbe iz živilstva po zakonu o poklic-
nem in strokovnem izobraževanju s predhodno srednjo stro-
kovno izobrazbo iz mesarstva ali živilstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja mesarstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0120/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3578. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu LIČAR

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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu LIČAR

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja
-ličar, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo,
št. 603-75/98 (Uradni list RS, št. 68/98).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.
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4. člen
1. Tehnično in strokovno risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali obli-
kovanja. Za 1. letnik pa tudi, kdor je končal visokošolski
strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.

2. Osnove ličarske stroke
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz kemije ali kemijskega inženirstva ali visokošolski
strokovni ali univerzitetni študijski program iz kemijske te-
hnologije.

3. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višje-

šolski študijski program iz kemijske dejavnosti ali kemijske
tehnologije ali strojništva ali program za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe iz strojništva ali kemije ali kemijske tehnolo-
gije po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in
ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz avtoličarstva.

Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima sred-
njo strokovno izobrazbo iz strojništva ali kemije in ima pred-
hodno srednjo poklicno izobrazbo iz avtoličarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja avtoličarstva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu, ličar (II/12) 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 dušev-
nem razvoju, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo
vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne pred-
mete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa ličar
(II/12), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobra-
ževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0122/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3579. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu INSTALATER STROJNIH
INSTALACIJ - 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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ

- dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževa-
nja instalater strojnih instalacij – dualna organizacija, ki
ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št.
603-77/98 (Uradni list RS, št. 69/98).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Osnove strojništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Energetske naprave
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 visoko-
šolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojniš-
tva

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 višje-

šolski študijski program iz strojništva ali program za pridobi-
tev višje strokovne izobrazbe iz strojništva po zakonu o po-
klicnem in strokovnem izobraževanju in ima predhodno sred-
njo poklicno izobrazbo iz strojnih instalacij.

Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima sred-
njo strokovno izobrazbo iz strojništva in ima predhodno sred-
njo poklicno izobrazbo iz strojnih instalacij.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v pokli-
cu monter/monterka energetskih (ogrevalnih, hladilnih, kli-
matizacijskih, vodovodnih in plinskih) naprav.
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5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0124/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3580. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu GOZDARSKI TEHNIK

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
GOZDARSKI TEHNIK

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
gozdarski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi
viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.

Laborant je lahko, kdor ima končan program gimnazija
ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz gozdar-
stva, ali katerikoli drugi program srednjega strokovnega izo-

braževanja, ki je vsebuje najmanj 315 ur ali drugih predme-
tov s biološkega predmetnega področja.

2. Gojenje in varstvo gozdov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi
viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.

Laborant je lahko, kdor ima končan program gimnazija
ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz gozdar-
stva, ali katerikoli drugi program srednjega strokovnega izo-
braževanja, ki je vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih
predmetov s biološkega predmetnega področja.

3. Pridobivanje gozdnih proizvodov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi
viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.

4. Organizacija in ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi
viri ali organizacije in managementa ali poslovne ekonomije
ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz
gozdarstva ali organizacije dela ali ekonomije.

5. Dendrometrija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi
viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.

6. Geodezija in gozdno gradbeništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi
viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.

7. Lovstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi
viri ali univerzitetni študijski program iz gozdarstva.

Laborant je lahko, kdor ima končan program gimnazija
ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz gozdar-
stva, ali katerikoli drugi program srednjega strokovnega izo-
braževanja, ki je vsebuje najmanj 315 ur biologije (kemije?)
ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja.

8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal program srednjega stro-

kovnega izobraževanja iz gozdarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-

dročja gozdarstva.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v gozdarski tehnik (V/6), ki jih je sprejel
Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z
dne 23. 5. 1991 in so bili objavljeni v publikaciji Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi
tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, dru-
ga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izo-
braževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi
po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena
po podiplomskih študijskih programih za pridobitev speciali-
zacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa gozdar-
ski tehnik (V/6), ki jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo
in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
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8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0162/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3581. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
poklicnem tečaju FARMACEVTSKI TEHNIK

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju
FARMACEVTSKI 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
farmacevtski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-44/97 (Uradni list RS, št. 45/97).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Somatologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine ali biologije.
2. Zdravstvena vzgoja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski študijski

program iz zdravstvene vzgoje ali visokošolski strokovni štu-
dijski program iz zdravstvene nege ali univerzitetni študijski
program iz medicine ali biologije.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študij-
ski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če
ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdrav-
stvene nege ali program za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju.

3. Mikrobiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine, mikrobiologije ali biologije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-

bo iz zdravstva, farmacije ali kemije.
4. Farmakognozija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-

bo iz farmacije.
5. Farmacevtska kemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-

bo iz farmacije ali kemije.
6. Farmacevtska tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-

bo iz farmacije ali kemije.
7. Kontrolne in analizne metode v farmaciji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz farmacije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobraz-

bo iz farmacije ali kemije.
8. Latinski jezik
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz latinščine.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0128/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3582. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu BOLNIČAR-NEGOVALEC

Na podlagi  petega odstavka 92. člena zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport  izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
BOLNIČAR-NEGOVALEC

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
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njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog  v programu
srednjega poklicnega izobraževanja bolničar-nego-
valec, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo,
št. 603-76/98 (Uradni list RS, št.69/98) in bolni-
čar-negovalec (si), ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-78/98 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študi-

jski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Vzgoja za zdravje in higiena
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski študijski

program iz zdravstvene vzgoje ali visokošolski strokovni štud-
ijski program iz zdravstvene nege.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študi-
jski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če
ima  predhodno končan višješolski študijski program iz
zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.

2. Osnove anatomije in fiziologije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz medicine ali biologije.
3. Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije ali biologije in gospodinjstva
ali visokošolski strokovni program iz zdravstvene nege.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študi-
jski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če
ima  predhodno končan višješolski študijski program iz
zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.

4. Kontaktna kultura
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program psihologije, komunikologije, andragogike, social-
ne pedagogike, pedagogike, sociologije ali sociologije kul-
ture ali visokošolski strokovni študijski program iz
zdravstvene nege ali visokošolski študijski program iz
zdravstvene vzgoje.

5. Socialno skrbstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz pedagogike, andragogike ali socialne pedagogike
ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene
nege ali socialnega dela.

6. Pomoč in oskrba
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz zdravstvene nege.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študi-

jski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture,
andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če

ima  predhodno končan višješolski študijski program iz
zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.

7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege po zakonu o pok-
licnem in strokovnem izobraževanju ali visokošolski strokov-
ni študijski program iz zdravstvene nege

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz
zdravstvene nege, v poklicu diplomirana medicinska sestra
ali višja medicinska sestra v zdravstvenih ali socialnih zavo-
dih.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izo-
braževalne dejavnosti v programu bolničar (III/31), 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 so-
rodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje

strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba,
pridobljena po podiplomskih študijskih programih za prido-
bitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti
ustrezne smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa progra-
mu bolničar (III/31), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0125/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3583. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu USNJARSKI GALANTERIST – dualna
organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
USNJARSKI GALANTERIST – dualna organizacija
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1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja usnjarski galante-
rist – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za
šolstvo in šport z odredbo, št. 603-47/97 (Uradni list RS,
št. 49/97).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Naravoslovje in materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko
-predelovalna tehnologija) ali kemijske tehnologije ali univer-
zitetni študijski program iz kemijske tehnologije.

Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni
srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni sred-
nješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije
oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega po-
dročja.

2. Umetnost in estetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
3. Galanterijska tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjar-
sko-predelovalna tehnologija) ali univerzitetni študijski pro-
gram iz kemijske tehnologije.

4. Modelirstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja tekstilij in oblačil ali tekstilstva (smer
oblačilno inženirstvo).

5. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko predelo-
valna) ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz
usnjarsko predelovalne tehnologije po zakonu o poklicnem
in strokovnem izobraževanju.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje kot ga-
lanterist.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0114/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3584. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu SLIKOPLESKAR, dualna organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
SLIKOPLESKAR, dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja slikopleskar, dualna
organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Osnove gradbeništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzi-
tetni študijski program iz arhitektura.

2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzi-
tetni študijski program iz arhitektura.

3. Tehnično in strokovno risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzi-
tetni študijski program iz arhitektura, slikarstva ali kiparstva.
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4. Materiali s kemijo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gradbeništva ali kemijske tehnologije ali
univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali kemije ali
kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.

5. Kalkulacije
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzi-
tetni študijski program iz arhitektura.

6. Varstvo pri delu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz gradbeništva ali varstva pri delu in požar-
nega varstva ali univerzitetni študijski program iz gradbeniš-
tva.

7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz gradbeništva ali program za pridobitev višje strokov-
ne izobrazbe iz gradbeništva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju s predhodno srednjo poklicno
izobrazbo za slikopleskarja (zaključna gradbena dela).

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno izo-
brazbo za slikopleskarja (zaključna gradbena dela).

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz sliko-
pleskanja.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0155/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3585. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu SLAŠČIČAR – KONDITOR
(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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu SLAŠČIČAR – KONDITOR

(dualna organizacija)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževal-

nem programu srednjega poklicnega izobraževanja slašči-
čar – konditor, dualna organizacija, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list
RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tika ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski programa iz matematika – smeri računalništvo z
matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretič-
nih predmetov v tem programu in je imel v študijskem pro-
gramu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski
program izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Prehrana z mikrobiologijo živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, veterine, mikrobiologije ali
dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije in
kemije.

Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali
kemije.

3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali

program srednjega strokovnega izobraževanja iz živilstva ali
kemije.

4. Oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja, slikarstva ali kiparstva.
5. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslova-
nja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela.

6. Psihologija prodaje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz psihologije ali sociologije.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo

iz živilstva in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz
slaščičarstva.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal katerikoli višješolski
štidijski program ali katerikoli program za pridobitev višje
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strokovne izobrazbe po zakonu o poklicnem in strokovnem
izobraževanju in ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo
iz slaščičarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja slaščičarstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0163/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3586. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu POMOČNIK KONFEKCIONARJA

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organ-
izaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
POMOČNIK KONFEKCIONARJA

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik konfek-
cionarja, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-75/98 (Uradni list RS, št. 69/98).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študi-

jski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Poznavanje tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva ali tekstilne tehnike ali konfek-
cijske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
ali tekstilne tehnologije.

2. Oblačilna tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva (smer tekstilna tehnologija ali
konfekcijska tehnologija) ali tekstilne tehnike ali konfekci-
jske tehnike ali univerzitetni študijski program iz tekstilstva
(smeri tekstilna tehnologija ali oblačilno inženirstvo) ali tek-
stilne tehnologije.

3. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz tekstilne tehnologije ali program za pridobitev
višje strokovne izobrazbe iz konfekcijske tehnologije po za-
konu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ima pred-
hodno srednjo strokovno izobrazbo iz konfekcije ali konfek-
cijskega modeliranja.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz kon-
fekcije.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izo-
braževalne dejavnosti v programu pomožni tekstilec (II/5), 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 vsebin-
sko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje

strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba,
pridobljena po podiplomskih študijskih programih za prido-
bitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti
ustrezne smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa pomožni
tekstilec (II/5), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in
izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0112/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport
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3587. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
poklicnem tečaju EKONOMSKO – KOMERCIALNI
TEHNIK

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju
EKONOMSKO – KOMERCIALNI TEHNIK

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v poklicnem
tečaju ekonomsko komercialni tehnik, ki ga je sprejel
minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-44/97 (Ura-
dni list RS, št. 45/97).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali upravljanja in poslovanja, ali podjetništva ali manage-
menta ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.

2. Računovodstvo in uporaba računalnika v raču-
novodstvu

Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni
študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.

3. Poslovna matematika in statistika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali mate-
matike.

4. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali prava.

5. Poslovno sporazumevanje v angleškem ali nem-
škem jeziku

Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski
program iz angleščine ali nemščine.

6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne

šole ali upravljanja in poslovanja ali podjetništva ali organiza-
cije in managementa ali javne uprave ali računalništva in
informatike ali tehnologije prometa – smer poštni promet ali
univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije
dela ali računalništva in informatike.

Učitelj je lahko tudi, kdor ima višješolski študijski pro-
gram stenografija in strojepisje ali ekonomije ali tehnologije
prometa – smer poštni promet.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0126/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3588. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen
program za gibalno ovirane dijake)

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen program

za gibalno ovirane dijake)

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
ekonomski tehnik (prilagojen za gibalno ovirane dija-
ke), ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo,
št. 011-57/2000 (Uradni list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.
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Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz računalništva in informatike, poslovne
ekonomije (smer – podjetniška informatika) ali visoke po-
slovne šole (smer – poslovno informiranje) ali organizacije in
managementa (smer – informatika v organizaciji in menage-
mentu) ali univerzitetni študijski program iz računalništva in
informatike, ekonomije (smer – informacijsko upravljalska)
ali organizacije dela (smer organizacijska informatika) ali
matematike (smer – računalništvo z matematiko).

2. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali upravljanja in poslovanja, ali podjetništva ali manage-
menta ali organizacije in managementa ali univerzitetni štu-
dijski program iz ekonomije ali organizacije dela.

3. Računovodstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.

4. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali prava.

5. Pravo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz prava ali ekonomije.

6. Statistika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali mate-
matike.

7. Kemija in poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike, agronomije
ali kmetijstva – agronomije in hortikulture ali kemijske tehno-
logije ali univerzitetni študijski program iz kemije, kemijske
tehnologije, kemijskega inženirstva, biologije, živilske te-
hnologije, tekstilne tehnologije, kmetijstva – agronomije ali
kmetijstva.

Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz kemije ali
katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževa-
nja, ki je vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predme-
tov s kemijskega predmetnega področja.

8. Upravno poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz upravljanja in poslovanja, javne uprave,
ali univerzitetni študijski program iz prava, politologije (smer
analiza politik in javna uprava) ali dvopredmetni program
politologija (smer analiza politik in javna uprava).

9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, upravljanja in poslovanja, organizacije in managemen-
ta, podjetništva, managementa, javne uprave ali tehnologije
prometa (smer poštni promet) ali univerzitetni študijski pro-
gram iz ekonomije, organizacije dela, računalništva in infor-
matike, politologije (smer analiza politik in javna uprava) ali
dvopredmetni program politologija (smer analiza politik in
javna uprava).

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal višješolske študij-
ske programe iz strojepisja in stenografije, uprave, ekono-
mije ali tehnologije prometa (poštni promet) ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojepisja in steno-
grafije, ekonomije, uprave ali poštnega prometa po zakonu
o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s finan-
čno računovodskega področja ali komercialnega ali poštne-
ga ali poslovno upravnega področja.

5. člen
Vsi strokovni delavci morajo imeti opravljen ustrezen

študijski program za izpopolnjevanje iz specialne pedagogi-
ke (za motnje v telesnem in gibalnem razvoju).

6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu ekonomsko – komercialni te-
hnik (V/18), upravni tehnik (V/41) in PTT tehnik (V/29), ki
jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in so bili objavljeni 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 pred-
mete tudi po uveljavitvi te odredbe.

7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0160/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3589. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu KUHAR in KUHAR (SI) – dualna
organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu KUHAR
in KUHAR (SI) – dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
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njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja kuhar – dualna
organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-77/98 (Uradni list RS, št. 69/98) in pro-
gramu kuhar SI – dualna organizacija, ki ga je sprejel
minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-54/00 (Ura-
dni list RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva

2. Gostinsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski pro-
gram iz ekonomije.

3. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz živilske tehnologije, kemije ali biologije.
Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni

srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni sred-
nješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije
oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega po-
dročja.

4. Zdravstvena vzgoja in higienski minimum
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz zdravstvene nege ali visokošolski študij-
ski program zdravstvena vzgoja ali univerzitetni študijski pro-
gram iz biologije ali medicine.

5. 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 pro-
gram iz ekonomije ali geografije.

6. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz hotelirstva in turizma ali iz organizacije in
menagementa ali univerzitetni študijski program iz pedagogi-
ke, sociologije, psihologije, organizacije dela ali komuniko-
logije.

7. Praktični pouk:
a) osnove strežbe in
b) kuharstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz gostinstva ali program za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe iz gostinstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz gostinstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz go-
stinstva – strežbe oziroma kuharstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0119/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3590. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu KAMNOSEK, dualna organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
KAMNOSEK, dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja kamnosek, dualna or-
ganizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.
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Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tika ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništvo z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski programa iz matematika – smeri računalništvo z
matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi,
kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretič-
nih predmetov v tem programu in je imel v študijskem pro-
gramu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski
program izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Tehnično risanje z opisno geometrijo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzi-
tetni študijski program iz arhitekture.

3. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz gradbeništva ali univerzi-
tetni študijski program iz arhitekture.

4. Osnove varovanja kulturne dediščine
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz arhitekture ali umetnostne zgodovine.
5. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski pro-

gram iz gradbeništva ali program za pridobitev višje strokov-
ne izobrazbe iz gradbeništva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju s predhodno srednjo poklicno
izobrazbo za kamnoseka (zaključna gradbena dela).

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz gradbeništva s predhodno srednjo poklicno izo-
brazbo za kamnoseka (zaključna gradbena dela).

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz kam-
noseštva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0157/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3591. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu IZDELOVALEC USNJENIH IN
KRZNENIH OBLAČIL – dualna organizacija

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
IZDELOVALEC USNJENIH IN KRZNENIH

OBLAČIL – dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
srednjega poklicnega izobraževanja izdelovalec usnje-
nih in krznenih oblačil – dualna organizacija, ki ga je
sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-47/97
(Uradni list RS, št. 49/97).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Naravoslovje in materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjar-
sko-predelovalna tehnologija) ali kemijske tehnologije ali uni-
verzitetni študijski program iz kemijske tehnologije.

Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali štiriletni
srednješolski program kemijski tehnik ali drug štiriletni sred-
nješolski program, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije
oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega po-
dročja.

2. Umetnost in estetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz oblikovanja tekstilij in oblačil.
3. Oblačilna tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz konfekcijske tehnike ali tekstilstva
(smer konfekcijska tehnologija) ali kemijske tehnologi-

je (smer usnjarsko-predelovalna tehnologija) ali univerzitetni
študijski program iz tekstilne tehnologije ali tekstilstva ali
kemijske tehnologije.
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4. Konstrukcija krojev
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz konfekcijske tehnike ali tekstilstva
(smer konfekcijska tehnologija) ali univerzitetni študij-

ski program iz tekstilstva (smeri oblačilno inženirstvo ali tek-
stilna tehnologija) ali tekstilne tehnologije.

5. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz tekstilne tehnologije ali kemijske tehnologije –
smer usnjarsko predelovalna ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe iz konfekcije ali usnjarsko predelovalne
tehnologije po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraže-
vanju.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje kot iz-
delovalec usnjenih in krznenih oblačil.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu izdelovalec in predelovalec us-
nja (IV/7), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in
izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objav-
ljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in
šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana
1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno de-
javnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te
odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa izdelova-
lec in predelovalec usnja (IV/7), ki ga je sprejel Strokovni
svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5.
1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0113/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3592. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
programu EKONOMSKI TEHNIK

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev

in drugih strokovnih delavcev v programu
EKONOMSKI TEHNIK

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu
ekonomski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in
šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00),
in v programu ekonomski tehnik (SI), ki ga je sprejel
minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-58/00 (Ura-
dni listu RS, št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz računalništva in informatike, poslovne
ekonomije (smer – podjetniška informatika), visoke poslov-
ne šole (smer – poslovno informiranje) ali organizacije in
managementa (smer – informatika v organizaciji in manage-
mentu) ali univerzitetni študijski program iz računalništva in
informatike, ekonomije (smer – informacijsko-upravljalska),
organizacije dela (smer organizacijska informatika) ali mate-
matike (smer – računalništvo z matematiko).

2. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, upravljanja in poslovanja, podjetništva, managementa
ali organizacije in managementa ali univerzitetni študijski
program iz ekonomije ali organizacije dela.

3. Računovodstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.

4. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali prava.

5. Pravo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz prava ali ekonomije.

6. Poslovna matematika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali mate-
matike.

7. Statistika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne
šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali mate-
matike.
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8. Kemija in poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike, agronomije
ali kmetijstva – agronomije in hortikulture ali kemijske tehno-
logije ali univerzitetni študijski program iz kemije, kemijske
tehnologije, kemijskega inženirstva, biologije, živilske te-
hnologije, tekstilne tehnologije, kmetijstva – agronomije ali
kmetijstva.

Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali
program srednjega strokovnega izobraževanja iz kemije ali
katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževa-
nja, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s
kemijskega predmetnega področja.

9. Poštni promet
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program tehnologija prometa (smer – poštni pro-
met) ali univerzitetni študijski program tehnologija prometa.

10. Upravno poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz upravljanja in poslovanja ali javne uprave
ali univerzitetni študijski program iz prava, politologije (smer
analiza politik in javna uprava) ali dvopredmetni program
politologija (smer analiza politik in javna uprava).

11. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne
šole, upravljanja in poslovanja, organizacije in managemen-
ta, podjetništva, managementa, javne uprave ali tehnologije
prometa (smer poštni promet) ali univerzitetni študijski pro-
gram iz ekonomije, organizacije dela, računalništva in infor-
matike, politologije (smer analiza politik in javna uprava) ali
dvopredmetni program politologija (smer analiza politik in
javna uprava).

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal višješolske študij-
ske programe iz strojepisja in stenografije, uprave, ekono-
mije ali tehnologije prometa (poštni promet) ali program za
pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojepisja in steno-
grafije, ekonomije, uprave ali poštnega prometa po zakonu
o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s finan-
čno računovodskega področja ali komercialnega ali poštne-
ga ali poslovno upravnega področja.

5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraže-
valne dejavnosti v programu ekonomsko – komercialni te-
hnik (V/18), upravni tehnik (V/41) in PTT tehnik (V/29), ki
jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na
17. seji z dne 23. 5. 1991 in so bili objavljeni 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 pred-
mete tudi po uveljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa ekonom-
sko – komercialni tehnik (V/18), upravni tehnik (V/41) in

PTT tehnik (V/29), ki jih je sprejel Strokovni svet RS za
vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0161/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3593. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu CVETLIČAR – 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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu CVETLIČAR – dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževa-
nja cvetličar, dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za
šolstvo in šport z odredbo, št. 603-77/98 (Uradni list RS,
št. 69/98).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
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predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva
ali kmetijstva – agronomije.

V 1. letniku je učitelj lahko tudi, kdor je končal univerzi-
tetni študijski program iz biologije ali kemije.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje izobrazbe ali srednje strokovne izobrazbe iz vrtnar-
stva ali kmetijstva.

3. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali gozdarstva in
gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski pro-
gram iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, krajinske arhi-
tekture ali gozdarstva.

4. Okrasne zelnate rastline
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije (smer poljedelstvo-vrtnarstvo) ali univerzitetni
študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.

5. Vrtnarski stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali kmetijske tehnike ali agronomije ali univerzitetni študijski
program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje izobrazbe ali srednje strokovne izobrazbe iz vrtnar-
stva, kmetijstva ali kmetijske mehanizacije.

6. Aranžerstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije (smer poljedelstvo-vrtnarstvo) ali univerzitetni
študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali
krajinske arhitekture.

7. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz pedagogike, sociologije, psihologije, organizaci-
je dela ali komunikologije ali visokošolski strokovni študijski
program iz organizacije in managementa.

8. Ekonomika in gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole,
upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali
univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agro-
nomije ali ekonomije.

9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije (smer poljedelstvo-vrtnartsvo) ali univerzitetni
študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.

Učitelj je lahko tudi, kdor je končal višješolske študij-
ske programe iz kmetijstva ali program za pridobitev višje
strokovne izobrazbe iz kmetijstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju.

Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izo-
brazbo iz vrtnarstva.

Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s po-
dročja vrtnarstva.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0121/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3594. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev
splošno-izobraževalnih predmetov in drugih
strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem
izobraževanju

Na podlagi petega odstavka 92. člena in 93. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 22/00) minister za šolstvo in
šport izdaja

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri

in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev
splošno-izobraževalnih predmetov in drugih

strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem
izobraževanju

1. člen
V odredbi o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učite-

ljev splošno-izobraževalnih predmetov in drugih strokovnih
delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 60/99) se drugi odstavek 6. točke 5. člena
spremeni tako, da se glasi:

“Učitelj strokovnega računstva je lahko tudi, kdor izpol-
njuje pogoje za učitelja strokovno-teoretičnega predmeta v
programu, v katerem poučuje, in ima znanja za učitelja stro-
kovnega računstva, ki so določena v posebnem delu pro-
grama, v katerem poučuje, in je imel v študijskem programu
najmanj 100 ur matematike.“

2. člen
Drugi odstavek 6. točke 6. člena se spremeni tako, da

se glasi:
“Učitelj matematike je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogo-

je za učitelja strokovno-teoretičnega predmeta v programu,
v katerem poučuje, in ima znanja za učitelja matematike, ki
so določena v posebnem delu programa, v katerem pouču-
je, in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur matema-
tike.“

3. člen
Drugi odstavek 1. točke 8. člena se spremeni tako, da

se glasi:
“Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za uči-

telja splošno-izobraževalnih ali strokovno-teoretičnih pred-
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metov ali za svetovalnega delavca in je opravil študijski pro-
gram za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.“

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-02-09/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3595. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu VRTNAR – šolska
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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu VRTNAR – šolska organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževa-
nja vrtnar – šolska organizacija, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo, št 011-55/00 (Uradni list RS,
št. 35/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi
strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-

tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Splošno vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije oziroma univerzitetni študijski program iz kme-
tijstva ali kmetijstva – agronomije.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje izobrazbe ali srednje strokovne izobrazbe iz vrtnar-
stva ali kmetijstva.

3. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali gozdarstva in
gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski pro-
gram iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, krajinske arhi-
tekture ali gozdarstva.

4. Okrasne zelnate rastline
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije (smer poljedelstvo-vrtnarstvo) ali. univerzitetni
študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.

5. Vrtnarski stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali kmetijske tehnike ali univerzitetni študijski
program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje ali srednje strokovne izobrazbe iz vrtnarstva, kmetij-
stva ali kmetijske mehanizacije.

6. Krajinsko vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo oziroma univer-
zitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomi-
je ali krajinske arhitekture.

7. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvo-

predmetni univerzitetni študijski program iz pedagogike ali
sociologije ali univerzitetni študijski program iz psihologije ali
organizacije dela ali komunikologije ali visokošolski strokov-
ni študijski program iz organizacije in managementa.

8. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole,
upravljanja in poslovanja ali managementa ali podjetništva ali
univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agro-
nomije ali ekonomije.

9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz kmetijstva ali program za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe iz kmetijstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju. Učitelj je lahko tudi, kdor ima
srednjo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva. Uči-
telj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja vrt-
narstva.

Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal
program gimnazija ali katerikoli program srednjega stro-
kovnega izobraževanja ali višjega strokovnega izobraževa-
nja in ima opravljen izpit za voznika inštruktorja. Učitelj
mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja ce-
stnega prometa.
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5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpol-

njevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževal-
ne dejavnosti v programu, vrtnar in cvetličar (IV/2), poklic
vrtnar, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraže-
vanje 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.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa vrtnar in
cvetličar (IV/2), poklic vrtnar, ki ga je sprejel Strokovni svet
RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5.
1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0168/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3596. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu VRTNAR – 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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu VRTNAR – dualna organizacija

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni
delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v
izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževa-
nja vrtnar – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister
za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-81/99 (Uradni list
RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi

strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informa-
tike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz raču-
nalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študij-
ski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni
študijski program iz matematike – smer računalništvo z ma-
tematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor
izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih
predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program
izpopolnjevanja iz računalništva.

2. Splošno vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije oziroma univerzitetni študijski program iz kme-
tijstva ali kmetijstva – agronomije.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje izobrazbe ali srednje strokovne izobrazbe iz vrtnar-
stva ali kmetijstva.

3. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali gozdarstva in
gospodarjenja z gozdnimi viri ali univerzitetni študijski pro-
gram iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, krajinske arhi-
tekture ali gozdarstva.

4. Okrasne zelnate rastline
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije (smer poljedelstvo-vrtnartsvo) ali univerzitetni
študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.

5. Vrtnarski stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije ali kmetijske tehnike ali univerzitetni študijski
program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.

Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev
srednje ali srednje strokovne izobrazbe iz vrtnarstva, kmetij-
stva ali kmetijske mehanizacije.

6. Krajinsko vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture
ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali univerzitetni
študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali
krajinske arhitekture.

7. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvo-

predmetni univerzitetni študijski program iz pedagogike ali
sociologije ali univerzitetni študijski program iz psihologije ali
organizacije dela ali komunikologije ali visokošolski strokov-
ni študijski program iz organizacije in managementa.
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8. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni

študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture,
agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole,
upravljanja in poslovanja ali managementa ali podjetništva ali
univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agro-
nomije ali ekonomije.

9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske

programe iz kmetijstva ali program za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe iz kmetijstva po zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju. Učitelj je lahko tudi, kdor ima
srednjo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva. Uči-
telj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja vrt-
narstva.

Učitelj za traktorske vožnje je lahko kdor je končal
program gimnazija ali katerikoli program srednjega strokov-
nega izobraževanja ali višjega strokovnega izobraževanja in
ima opravljen izpit za voznika inštruktorja. Učitelj mora imeti
predpisane delovne izkušnje s področja cestnega prometa.

5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0169/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3597. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni
delavci v programu VETERINARSKI TEHNIK

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 22/00)

O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo

morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu VETERINARSKI TEHNIK

1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobraz-

be, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predme-
tov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževal-
nem programu srednjega tehničnega izobraževanja veteri-
narski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z
odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).

2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študij-

ski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi

strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znan-
stvenih 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 naveden.

Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navede-
no, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski
program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot
dvopredmetni študijski program.

4. člen
1. Anatomija in fiziologija domačih živali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva ali biologije.
2. Osnove laboratorijske diagnostike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz mikrobiologije ali veterinarstva.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazijo ali

program srednjega strokovnega izobraževanja iz veterinar-
stva.

3. Higiena okolja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva ali biologije.
4. Živinoreja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva ali kmetijstva – agronomije, kmetij-
stva – zootehnike ali kmetijstva ali visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – zootehnike ali zootehnike.

5. Zdravstveno varstvo domačih živali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva.
6. Higiena živil živalskega izvora
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva ali živilske tehnologije.
7. Osnove farmakologije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva ali kemije.
8. Reja konj
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva ali kmetijstva – agronomije, kmetij-
stva – zootehnike ali kmetijstva ali visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – zootehnike ali zootehnike.

9. Biotehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz mikrobiologije ali biologije ali veterinarstva.
10. Gojitev divjadi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva ali kmetijstva – agronomije, kmetij-
stva – zootehnike ali kmetijstva ali visokošolski strokovni
študijski program iz kmetijstva – zootehnike ali zootehnike.

11. Reja hišnih ljubljencev
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva.
12. Gojitev rib in čebel
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva, biologije, kmetijstva – agronomije,
kmetijstva – zootehnike ali kmetijstva ali visokošolski stro-
kovni študijski program iz kmetijstva – zootehnike ali zoote-
hnike.

13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski

program iz veterinarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz vete-

rinarstva.
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5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe iz-

polnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izo-
braževalne dejavnosti v programu veterinarski tehnik (V/5),
ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževa-
nje 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, Ljub-
ljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževal-
no dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uve-
ljavitvi te odredbe.

6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokov-

no-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridoblje-
na po podiplomskih študijskih programih za pridobitev spe-
cializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne
smeri.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati

določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa progra-
mu veterinarski tehnik (V/5), ki ga je sprejel Strokovni svet
RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5.
1991.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0171/2000
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3598. Odredba o označevanju in registraciji drobnice

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o vete-
rinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99
in 101/99 ter 8/00), drugega odstavka 20. člena zakona o
ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) in
110. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o označevanju in registraciji drobnice

1. člen
(uvod)

Ta odredba določa način označevanja drobnice, regis-
tracijo drobnice in registracijo premikov drobnice.

Drobnica v Republiki Sloveniji mora biti individualno
označena in mora imeti urejeno dokumentacijo v skladu s to
odredbo, da se lahko ugotovi njena istovetnost zaradi:

– veterinarskih namenov: varovanja zdravja ljudi, var-
stva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali,

– selekcije, rodovništva, reprodukcije drobnice in kon-
trole proizvodnje,

– spremljanja staleža drobnice za potrebe statistike,
finančnih ukrepov in kontrole finančnih ukrepov.

Individualna označitev ni potrebna za drobnico, rojeno
in vzrejeno na istem gospodarstvu, ki se v skupini prevaža v
klavnico, če je pošiljka ob prevozu zapečatena in je skupina
v klavnici do zakola vhlevljena ločeno od drugih živali. Taka
skupina je označena z eno ušesno znamko (v nadaljnjem
besedilu: skupinska ušesna znamka).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, imajo naslednji pomen:
– drobnica so koze in ovce,
– imetnik drobnice je pravna ali fizična oseba, ki je

lastnik ali skrbnik drobnice,
– gospodarstvo je prostor, kjer se drobnica nahaja ozi-

roma se redi,
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v

nadaljnjem besedilu: KMG-MID) se nanaša na kmetijska
gospodarstva, ki se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
vpišejo v register kmetijskih gospodarstev,

– premik drobnice na drugo lokacijo je vsak premik
drobnice z gospodarstva, razen dnevne paše na bližnjih
pašnikih in večdnevne paše drobnice istega imetnika dro-
bnice.

3. člen
(evidenca rejnih živali)

Podatki o drobnici, in sicer: lokacija, oznake, premiki
in promet, izdani dokumenti ter podatki o imetnikih drobni-
ce, se vpišejo v evidenco rejnih živali, ki jo vodi ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, veterinarstvo in prehrano (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo).

Ministrstvo lahko posreduje podatke iz evidence iz prej-
šnjega odstavka pooblaščenim organizacijam in izvajalcem
javnih služb, če jih ti potrebujejo za izvajanje nalog z delov-
nega področja ministrstva, ter drugim državnim organom in
organom lokalnih skupnosti, če jih ti potrebujejo za izvajanje
zakonsko določenih nalog.

4. člen
(ušesna znamka)

Ušesna znamka je rumene barve za ovce ter oranžne
barve za koze. Ušesna znamka je plastična in sestavljena iz
dveh delov, ki se ob označitvi drobnice spojita in ju ni več
mogoče ponovno uporabiti. Ušesna znamka je široka naj-
manj 40 mm in visoka najmanj 20 mm.

Na sprednji in zadnji strani ušesne znamke sta odtis-
njeni:

– dvomestna oznaka Slovenije (SI),
– sedemmestna identifikacijska številka drobnice, ki jo

določa ministrstvo, pri čemer je sedma številka kontrolna
številka.

Skupinska ušesna znamka je po obliki, dimenziji, barvi
in oznaki enaka ušesni znamki.

Ministrstvo na podlagi javnega razpisa določi dobavite-
lja ušesnih znamk.

5. člen
(označitev drobnice)

Če ta odredba ne določa drugače, se drobnica fizično
označuje z ušesno znamko v levo uho.

Drobnico fizično označi imetnik drobnice sam ali veteri-
narska organizacija, ki je pridobila koncesijo v skladu z
zakonom, ki ureja veterinarstvo, ali pooblaščena živinorej-
ska organizacija, v smislu določb zakona, ki ureja ukrepe v
živinoreji (v nadaljnjem besedilu: označevalec).
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Drobnica mora biti označena najpozneje pred premi-
kom na drugo lokacijo.

Drobnica mora biti označena:
– najpozneje 15 dni pred rokom za uveljavitev sredstev

iz naslova ukrepov kmetijske politike, ki jih vlaga imetnik
drobnice,

– do starosti 7 dni z dvema ušesnima znamkama, če je
vključena v “Program strokovnih nalog, selekcije, kontrole in
reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig v živinoreji” ali pro-
gram “Ohranitev avtohtonih slovenskih pasem domačih živa-
li”. Če se ušesna znamka izgubi, jo mora imetnik drobnice v
45 dneh od dne, ko je opazil izgubo, nadomestiti z enako
ušesno znamko, kot je bila prejšnja,

– najpozneje do starosti 30 dni, če imetnik drobnice
uveljavlja odškodnino za škodo, ki so jo povzročile zveri.

Če drobnica ušesno znamko izgubi, jo mora imetnik
drobnice najpozneje v 3 dneh od dne, ko je opazil da se je
izgubila, nadomestiti z drugo in med podatke o drobnici na
gospodarstvu zabeležiti staro in novo identifikacijsko števil-
ko, tako da je možno med njima vzpostaviti povezavo. Ob
premiku drobnice sporoči obe identifikacijski številki veteri-
narski organizaciji, ki je pridobila koncesijo v skladu z zako-
nom, ki ureja veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: veterinar-
ska organizacija), le-ta pa o tem obvesti ministrstvo.

6. člen
(potrdilo o označitvi)

Ob označitvi drobnice označevalec napiše potrdilo o
označitvi, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:

– identifikacijsko številko živali,
– vrsto in pasmo živali,
– spol živali,
– datum rojstva živali, če je znan,
– identifikacijsko številko matere živali, če je znana,
– identifikacijsko številko očeta živali, če je znan,
– ime in naslov oziroma firmo in sedež imetnika živali

oziroma KMG-MID,
– identifikacijo označevalca, če ta ni imetnik živali,
– datum označitve živali in
– podpis označevalca živali.
Če se označuje skupina živali, se namesto podatkov iz

druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstav-
ka na potrdilo o označitvi vpiše število živali.

Če imetnik drobnico označi sam, mora najpozneje v
8 dneh od dneva označitve podatke iz prvega in drugega
odstavka tega člena sporočiti veterinarski organizaciji ali
pooblaščeni živinorejski organizaciji, ta pa jih sporoči mini-
strstvu.

7. člen
(označitev uvožene drobnice)

Uvozi se lahko le drobnica, ki je označena individualno
ali skupinsko. Iz oznake in spremljajoče dokumentacije mo-
ra biti razvidna država izvora drobnice in sledljivost drobnice
od njenega rojstva do uvoza.

Drobnica, ki se uvaža zaradi nadaljnje reje (plemenska
ali pitanje) obdrži prvotno označitev, če le-ta ni v nasprotju s
to odredbo in zagotavlja neponovljivost označitve, sicer se
ponovno označi v skladu z določbami te odredbe, pri čemer
se mora zagotoviti povezava z označitvijo uvožene drobnice.
Ponovna označitev se mora izvesti nemudoma pred premi-
kom iz karantene.

Uvožena drobnica, ki je namenjena za zakol in bo
zaklana v 20 dneh po opravljenih predpisanih zdravstvenih
pregledih, obdrži označitev, kot jo je imela ob uvozu in je
zato ni potrebno ponovno označiti.

Imetnik drobnice vpiše podatke o uvoženi drobnici v
7 dneh po premiku iz karantene med podatke o drobnici na
gospodarstvu.

Podatki o uvoženi drobnici in podatki o ponovni označi-
tvi drobnice se na podlagi potrdila o označitvi iz 6. člena te
odredbe vpišejo v evidenco rejnih živali.

8. člen
(vodenje podatkov na gospodarstvu)

Vsak imetnik drobnice, ki redi štiri ali več ovc ali koz,
vodi podatke o drobnici na gospodarstvu, ločeno za ovce in
koze, na obrazcih iz prilog 1, 2, 3 in 4 te odredbe, ki so njen
sestavni del.

Podatki iz prejšnjega odstavka so:
1. ime in naslov oziroma firma in sedež imetnika dro-

bnice ter naslov gospodarstva oziroma KMG-MID,
2. število odraslih samic drobnice (samice drobnice,

starejše od 12 mesecev, oziroma samice drobnice, ki so že
jagnjile ali jarile pred dopolnjenim 12 mesecev starosti),

– podatki o premikih drobnice: kraj in datum premika
(izvor ali cilj), število drobnice pri premiku in novo stanje
števila drobnice, kar imetnik drobnice vpiše najpozneje 7
dni po spremembi števila drobnice,

3. skupno število drobnice, ki se redi na gospodarstvu,
kar imetnik vpiše enkrat letno, in sicer 1. decembra za
tekoče leto.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko imetnik drobnice
vodi podatke po posameznih živalih. Vodenje podatkov po
posameznih živalih je obvezno za trope, ki so vključeni v
“Program strokovnih nalog, selekcije, kontrole in reproduk-
cije ter vodenja rodovnih knjig v živinoreji” ali program “Ohra-
nitev avtohtonih slovenskih pasem domačih živali” in za živali
na skupnih oziroma planinskih pašnikih in kadar se uveljavlja
odškodnina za škodo, ki so jo povzročile zveri.

Podatki, ki se vodijo po posameznih živalih so:
– identifikacijska številka živali,
– pasma živali,
– spol živali,
– datum rojstva živali (če natančen datum ni znan, le

mesec oziroma leto rojstva),
– identifikacijska številka matere živali, če je znana,
– identifikacijska številka očeta živali, če je znan,
– datum prihoda živali na gospodarstvo ter ime ali naziv

in naslov prejšnjega imetnika drobnice oziroma KMG-MID,
– datum odhoda živali z gospodarstva ter ime ali naziv

in naslov novega imetnika drobnice oziroma KMG-MID.

9. člen
(premiki)

Premik drobnice na drugo lokacijo je možen le, če so
posamezne živali ali skupine živali označene v skladu s to
odredbo. Imetnik drobnice mora poskrbeti za vpis premika
med podatke o drobnici na gospodarstvu ter o tem v 7 dneh
od premika obvestiti veterinarsko organizacijo, ki o tem ob-
vesti ministrstvo.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v prime-
ru zakola v sili in pogina živali.

Če se drobnica izgubi ali je bila ukradena, mora imetnik
drobnice to sporočiti veterinarski organizaciji v roku 8 dni po
tem, ko je ugotovil, da se je žival izgubila ali da je bila
ukradena. Veterinarska organizacija mora o izgubi ali kraji
živali obvestiti ministrstvo.

10. člen
(zdravstveno spričevalo)

Če drobnica v prometu ni označena na predpisan na-
čin, se šteje, da nima zdravstvenega spričevala.
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11. člen
(poročanje)

Veterinarske organizacije in pooblaščene živinorejske
organizacije iz drugega odstavka 5. člena te odredbe, ki
označujejo drobnico, morajo podatke iz petega odstavka 5.
člena, 6. člena in 9. člena te odredbe posredovati ministrs-
tvu najpozneje v 5 delovnih dneh od dneva pridobitve teh
podatkov.

12. člen
(dostopnost podatkov)

Pooblaščene organizacije in izvajalci javnih služb imajo
na gospodarstvu pravico do vpogleda podatkov iz 8. člena
te odredbe, če jih potrebujejo za izvajanje nalog z delovnega
področja ministrstva.

Imetnik drobnice ima pravico do vpogleda vseh podat-
kov iz prejšnjega odstavka o svojih živalih v evidenci rejnih
živali.

13. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravljata veterinar-
ska in kmetijska inšpekcija, vsaka v okviru svojih pristojnosti
in pooblastil.

14. člen
(prehodno obdobje)

Od 1. 6. 2001 dalje se uporabljajo podatki o drobnici
na gospodarstvu, predpisani s to odredbo.

Od 1. 1. 2002 dalje se živali označujejo le z ušesnimi
znamkami v skladu s to odredbo.

Od 1. 1. 2002 dalje se uporablja evidenca rejnih živali
na način, kot je določeno v 3. členu te odredbe.

Do 31. 12. 2002 vodijo obstoječe baze podatkov v
skladu s 3. členom te odredbe veterinarske organizacije in
pooblaščene živinorejske organizacije.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

S 1. 1. 2002 prenehajo veljati določbe odredbe o
označevanju domačih živali v prometu (Uradni list RS, št.
38/94, 47/94 in 86/99), ki se nanašajo na drobnico.

S 1. 1. 2002 prenehata veljati točka C 7. člena, razen
tretje in četrte alinee, in 8. člen pravilnika o vodenju rodov-
ništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemen-
ske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS,
št. 21/81 in 43/88), v delu, ki se nanaša na drobnico.

16. člen
(veljavnost)

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, določba 13. člena te odred-
be pa se začne uporabljati 1. 1. 2005.

Št. 321-06-215/00
Ljubljana, dne 10. avgusta 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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3599. Odredba o ukrepih v načinu oplojevanja govedi

Na podlagi 15. člena zakona o ukrepih v živinoreji
(Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 17/91-I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 29/95)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o ukrepih v načinu oplojevanja govedi

1. člen
Zaradi zagotovitve uresničevanja rejskih programov in

pospeševanja pasem govedi za prirejo mesa se s to odred-
bo določa, da se oplojevanje govedi opravlja z osemenjeva-
njem ali z naravnim pripustom.

2. člen
Rejec govedi se v skladu s to odredbo odloči o načinu

oplojevanja govedi, ki jih ima v reji.

3. člen
Rejec govedi, ki se odloči za oplojevanje govedi z

naravnim pripustom, lahko uporablja za takšen način oploje-
vanja le ocenjene, odbrane in priznane plemenjake po ve-
ljavnih predpisih, ki urejajo ocenjevanje, odbiro in priznava-
nje plemenjakov v naravnem pripustu.

Rejec govedi, ki se odloči za oplojevanje govedi z
osemenjevanjem, mora upoštevati veljavne predpise, ki ure-
jajo osemenjevanje živali.

Rejec govedi mora pri izbiri načina oplojevanja upošte-
vati sprejete selekcijske programe, preprečevati nenačrtno
parjenje v sorodstvu in izvajati najnujnejše rejske ukrepe.

4. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se glede načina oploje-

vanja govedi ne uporabljajo odloki občin, sprejeti na podlagi
drugega odstavka 7. člena zakona o ukrepih v živinoreji
(Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 29/95).

5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 321-06-15/00
Ljubljana, dne 21. julija 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

3600. Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje
živali in evidencah o zdravljenju živali

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravi-
lih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in
70/00) ter štiriindvajsete alinee 114. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99,
101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

P R A V I L N I K
o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali

in evidencah o zdravljenju živali

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje izjemne uporabe zdravil za

zdravljenje živali, ukrepe za preprečevanje vnosa teh zdravil
v surovine in živila živalskega izvora ter evidence uporabe
zdravil.

2. člen
Definicije in izrazi iz 3. in 4. člena zakona o zdravilih in

medicinskih pripomočkih se uporabljajo tudi za ta pravilnik.
Za namen tega pravilnika se uporabljajo še naslednji

izrazi, ki pomenijo:
– veterinar je doktor veterinarske medicine, ki lahko v

skladu s predpisi samostojno opravlja veterinarsko dejav-
nost;

– veterinarski recept je recept, s katerim veterinar pred-
pisuje zdravila. Za namen večkratne uporabe istega recepta
se nanj napiše beseda »REPETATUR«, arabsko številko, ki
pomeni želeno število ponovitev, in za številko oznako »X«;

– izjemna uporaba zdravil je uporaba zdravil pri živalski
vrsti, za katero proizvajalec ni predvidel uporabe ali takega
načina uporabe;

– rejne živali so živali, ki so namenjene za proizvodnjo
živil;

– hišne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo,
varstvo ali pomoč človeku in niso namenjene za proizvodnjo
živil.

3. člen
Za zdravljenje živali se lahko uporabljajo le zdravila za

uporabo v veterinarski medicini, ki imajo dovoljenje za pro-
met, skladno z navodilom proizvajalca zdravila (v nadaljnjem
besedilu: odobreno zdravilo).

Zdravila za uporabo v humani medicini se lahko izjemo-
ma uporabljajo tudi za živali, pod pogoji, ki jih določa ta
pravilnik.

IZJEMNA UPORABA ZDRAVIL

4. člen
V primeru, ko za določeno stanje živali ni odobrenega

zdravila, se pri tej živali lahko uporabi:
a) zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, odobre-

no za uporabo pri drugih živalskih vrstah ali za drugačna
stanja pri isti vrsti živali ali uporaba v odmerkih, pogostnosti
dajanja ali poti vnosa, ki jih proizvajalec ne predvideva ali

b) če ni zdravila iz točke a), zdravilo za uporabo v
humani medicini z dovoljenjem za promet ali

c) če ni zdravila iz točke b) pa magistralni pripravek
skladno z veterinarskim receptom.

V primerih iz prejšnjega odstavka mora veterinar, če
napiše veterinarski recept, na spodnjem robu recepta napi-
sati »KASK«.

5. člen
Zdravila iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko rej-

nim živalim daje veterinar, ali pa jih na svojo odgovornost
izda rejcu, skupaj z ustreznim navodilom.
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Zdravila iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki so
namenjena hišnim živalim, daje veterinar, lahko pa napiše
tudi veterinarski recept brez možnosti ponovitve.

6. člen
Za zdravljenje rejnih živali se zdravila iz prvega odstav-

ka 4. člena tega pravilnika lahko uporabljajo samo, če vse-
bujejo le snovi, ki jih vsebujejo zdravila za uporabo v veteri-
narski medicini, odobrena za te živali.

Če se za zdravljenje rejnih živali uporabljajo zdravila iz
točke b) prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, se te živali
ne smejo uporabiti za proizvodnjo živil. Rejec mora pred
zdravljenjem veterinarju podati pisno izjavo, da te živali in
njihovi proizvodi ne bodo uporabljeni za živila.

Veterinar, ki daje zdravila iz točk a) in c) prvega odstav-
ka 4. člena tega pravilnika rejnim živalim, mora predpisati
karenco, s katero zagotovi, da živila, ki izvirajo iz zdravljenih
živali, ne vsebujejo zaostankov zdravil, ki bi bili škodljivi za
potrošnika.

Če za uporabljeno zdravilo iz točk a) in c) prvega od-
stavka 4. člena tega pravilnika za zadevno živalsko vrsto
karenca ni določena, mora veterinar predpisati karenco v
skladu z najnovejšimi znanstvenimi izsledki oziroma, če teh
ni na razpolago, predpisati karenco, ki ne sme biti krajša
kot:

– 7 dni za jajca;
– 7 dni za mleko;
– 28 dni za meso perutnine in sesalcev, vključno z

maščobo in drobovino;
– 500 dnevnih stopinj za ribe (500 deljeno s povpreč-

no dnevno temperaturo vode = število dni).

EVIDENCE

7. člen
O uporabi zdravil iz 3. in 4. člena tega pravilnika pri

rejnih živalih, mora veterinar voditi evidenco, ki zajema vsaj
naslednje podatke:

a) datum pregleda in identifikacijo živali;
b) o rejcu;
c) diagnozo;
d) število zdravljenih živali;
e) uporabljeno zdravilo;
f) količino uporabljenega zdravila, ki je bila dana živali;
g) trajanje zdravljenja;
h) karenco ter dokaz, da je rejec živali z njo seznanjen.
Če veterinar predpiše karenco v skladu z najnovejšimi

znanstvenimi izsledki, mora navesti vir podatkov.
O uporabi zdravila iz prvega odstavka 4. člena tega

pravilnika oziroma o izdanih receptih za hišne živali, mora
evidenca vsebovati vsaj podatke iz točk a), b), e) in f) prvega
odstavka tega člena ali pa se te podatke vpisuje v kartoteko,
ki jo ima primarna veterinarska organizacija za vsako posa-
mezno žival.

Evidenco iz tega člena mora veterinar hraniti najmanj
5 let in mora biti na razpolago pristojnemu inšpektorju, če jo
ta zahteva.

8. člen
Rejci rejnih živali morajo za vsako posamezno rejo

živali nabaviti in voditi dnevnik v vezani obliki z oštevilčenimi
listi in ga hraniti na kmetijskem gospodarstvu, kjer se živali
redijo. Vsebovati mora splošne in posebne podatke.

Splošni podatki so podatki o:
– osebnem imenu oziroma firmi rejca živali,
– naslovu oziroma sedežu rejca živali,

– naslovu, kjer se živali nahajajo,
– veterinarskih organizacijah, ki opravljajo zdravstveno

varstvo njegovih živali.
Posebni podatki so podatki o:
– identifikaciji živali oziroma skupini živali, pri katerih se

opravi poseg ali se jim da zdravilo, ki ga je ob ustreznem
navodilu izdal veterinar,

– diagnozi in vrsti opravljenega posega,
– datumu posega oziroma dajanja ali izdaje zdravila,
– vrsti, količini, serijski številki in imenu proizvajalca

uporabljenega ali ob ustreznem navodilu izdanega zdravila,
– karenci,
– veterinarju, ki je opravil poseg oziroma izdal zdravilo,

in njegov podpis.
Splošne podatke vpisuje rejec rejnih živali, posebne

podatke pa vpisuje veterinar, ki je opravil poseg ali je ob
ustreznem navodilu rejcu rejnih živali zdravilo izdal.

V dnevniku morajo biti zabeleženi vsi preventivni in
terapevtski veterinarski posegi.

9. člen
Rejec mora hraniti dnevnik najmanj 5 let od zadnjega

vpisa, in ga je dolžan predložiti pristojnemu inšpektorju, če
ga ta zahteva.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
Določbe 8. in 9. člena tega pravilnika se začnejo upo-

rabljati 1. 1. 2001.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-223/00
Ljubljana, dne 10. avgusta 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

3601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne
plače za udeležence javnih del

Na podlagi 53.a člena zakona o zaposlovanju in zava-
rovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
12/92, 71/93, 38/94, 80/97 – odločba US, 69/98 in
65/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o deležih Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne

plače za udeležence javnih del

1. člen
V prvem odstavku 4. člena pravilnika o deležih Zavoda

Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izho-
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diščne plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št.
82/98) se v prvem odstavku 4. člena pred številom »50«
doda beseda »do«.

Drugi odstavek se črta in se nadomesti z novima dru-
gim in tretjim odstavkom, ki se glasita:

»Delež izhodiščne plače iz prejšnjega odstavka se do-
loči v letnem programu javnih del.

O vključenih brezposelnih osebah iz prvega odstavka
tega člena vodi zavod naslednje podatke:

– šifra javnega dela,
– ime in priimek brezposelne osebe, vključene v javno

delo, enotno matično številko občana,
– kategorijo, v katero sodi brezposelna oseba, glede

na prvi odstavek tega člena,
– kolektivno pogodbo, tarifni razred in višino izhodišč-

ne plače,
– delež izhodiščne plače, ki ga financira zavod in delež

izhodiščne plače, ki ga financira
naročnik oziroma izvajalec javnega dela,
– število mesecev vključitve v javno delo«.

2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
» V primeru naravne nesreče ali kadar je na določenem

območju nenadoma nastala večja brezposelnost ali kadar
gre za posebne programe, katerih naročnik je zavod, lahko
zavod zagotavlja izhodiščno plačo v celoti.

O zagotavljanju izhodiščne plače iz prejšnjega odstav-
ka odloča minister za delo, družino in socialne zadeve na
predlog odbora za izbor javnih del pri zavodu ».

3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
Zavod je dolžan poročati odboru za izbor javnih del pri

zavodu in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve o
deležih zavoda pri financiranju izhodiščne plače za udele-
žence javnih del iz 1., 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.

Zavod posreduje poročilo iz prejšnjega odstavka pol-
letno in letno, najkasneje v roku 45 dni po izteku poročeval-
skega obdobja.

Poročilo vsebuje podatke o:
– številu programov javnih del,
– številu vključenih brezposelnih osebah,
– povprečnem času vključitve v javno delo,
– povprečni višini izhodiščne plače,
– povprečni višini deleža izhodiščne plače, ki jo zago-

tavlja zavod.

Za udeležence javnih del iz 1. člena tega pravilnika
prikaže zavod podatke iz prejšnjega odstavka ločeno, glede
na višino financiranja deleža izhodiščne plače na podlagi 1.
člena tega pravilnika.

Za udeležence javnih del iz prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika, prikaže zavod podatke iz tretjega odstavka
tega člena ločeno, po posameznih kategorijah udeležen-
cev javnih del na podlagi prvega odstavka 4. člena tega
pravilnika«.

4. člen
Spremenjeni prvi odstavek in novi drugi odstavek iz

1. člena tega pravilnika se začneta uporabljati s 1. 1. 2001.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-027/00-004
Ljubljana, dne 16. avgusta 2000.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
dr. Miha Brejc l. r.

3602. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove –
Slovenske fundacije za promocijo zdravja

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 15. člena zakona o organizaciji in delov-
nem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97
in 60/99) minister za zdravstvo izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove – Slovenske

fundacije za promocijo zdravja

Minister za zdravstvo daje soglasje k aktu o ustanovitvi
Ustanove – Slovenske fundacije za promocijo zdravja, s
sedežem v Žalcu, Hmeljarska 3, ki je bil sprejet dne 10. 7.
2000.

Št. 5000-10/00
Ljubljana, dne 16. avgusta 2000.

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister

za zdravstvo
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OBČINE

BELTINCI

3603. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in
16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00)
je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 20. 7. 2000
sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Bel-

tinci plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljevanju: nadomestilo), zavezance za plačilo, merila za
določanje višine nadomestila, merila za delno ali popolno
oprostitev plačila nadomestila ter določanje višine nadome-
stila.

2. člen
Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega stavb-

nega zemljišča.

3. člen
Nadomestilo se plačuje od površine stanovanjske in

počitniške oziroma poslovne stavbe in od površine drugih
objektov.

4. člen
Površina stanovanjske in počitniške stavbe je čista tlo-

risna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhi-
nje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanova-
nja razen prostorov, ki niso namenjeni za bivanje (kleti,
kurilnice, pralnice...) ter čista tlorisna površina garaž(e) za
osebne avtomobile.

5. člen
Površina poslovne stavbe je čista tlorisna površina po-

slovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovni prostor se
štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni
dejavnosti.

6. člen
Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi

pokrita skladišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi,
športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavno-
sti, gramoznice, peskokopi, površine namenjene distribuciji
električne energije, površine na katerih so grajeni daljnovodi

in druge naprave za distribucijo elektrike, telekomunikacij,
plina, površine za obratovanje bencinskih servisov ter povr-
šine avtoceste, magistralke, železnice in površine platojev
cestninskih in železniških postaj.

Kot poslovne površine iz prejšnjega odstavka se sma-
trajo površine, ki jih zavezanec dejansko uporablja za po-
slovne namene.

II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Nadomestilo se plačuje na tistih območjih Občine Bel-

tinci, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, od
stanovanjskih in poslovnih površin pa tudi na drugih obmo-
čjih, ki so opremljena vsaj z vodovodnim, električnim in
cestnim omrežjem.

8. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo od stano-

vanjskih in poslovnih površin se razvrstijo v štiri kakovostne
skupine – območja. Območja so določena po kriterijih, ki
upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zem-
ljišč, in sicer:

– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi,
– opremljenost z komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskih izvedbenih

aktih.
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
1. Območje, ki obsega: ureditveno območje naselja

Beltinci razen zaselka Hrenovice, gojitvenega območja di-
vjih fazanov Konjšček in romskega zaselka;

2. Območje, ki obsega: ureditvena območja naselij
Bratonci, Lipovci, Dokležovje, (razen romskega zaselka),
Gančani, (razen zaselka Hraščice);

3. Območje, ki obsega: ureditvena območja naselij
Melinci, Lipa in Ižakovci (razen zaselka Nemščak in Hrenovi-
ca);

4. Območje, ki obsega: zaselek Hrenovice, romski
zaselek in gojitveno območje divjih fazanov Konjšček – v
naselju Beltinci, zaselka Nemščak in Hrenovice – v Ižakov-
cih, romski zaselek v Dokležovju, zaselek Hraščice v Gan-
čanih in vsa druga območja (zemljišča) ki so pozidana in
niso zajeta v ureditvenih območjih naselij.

9. člen
Območja iz prejšnjega člena so vrisana na grafičnih

kartah v merilu 1 : 5000 in so sestavni del tega odloka.
Grafične karte so na vpogled pri upravi Občine Beltinci.

III. ZAVEZANCI

10. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so neposredni upo-

rabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma
drugega objekta (lastniki, najemniki zemljišč oziroma objek-
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tov, imetniki stanovanjske pravice...), ki so lahko fizične
osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki oziroma fizič-
ne osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezni
register oziroma v drugo predpisano evidenco.

IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

11. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo naslednja me-

rila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave,

2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča,
5. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka

v gospodarskih dejavnostih,
6. zapuščenost in dotrajanost objekta oziroma stav-

bnega zemljišča,
7. merila za druge objekte,
8. merila za oprostitev plačevanja nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča.

12. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne ko-
munalne rabe in možnost priključka na objekte in naprave se
ovrednoti z naslednjimi točkami:

Opremljenost Število točk

1. cesta – asfaltna 15
– makadamska 10
2. vodovod 10
3. kanalizacija 20
4. elektrika 10
5. telekomunikacije 10
6. javna razsvetljava 10
7. kabelska TV 5
8. urejeni pločniki 10
9. plinovod 10

13. člen
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost:
– priključka na javno cestno, vodovodno, električno,

kanalizacijsko, plinovodno omrežje in kabelsko televizijo, če
je sekundarno omrežje na katerega se je možno priključiti
oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in
obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh
komunalnih objektov in naprav; pri telefonu se upošteva
samo dejanska priključenost objekta na telefonsko omrežje.

14. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča
Glede na lego in namembnost so stavbna zemljišča

razvrščena:
1. na stavbna zemljišča za stanovanjske namene,
2. na stavbna zemljišča za poslovne namene gospo-

darskih dejavnosti,
3. na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih

dejavnosti,
4. na stavbna zemljišča za počitniške dejavnosti.

15. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča se ovre-

dnoti z naslednjim številom točk:

Lega in namen Območje – št. točk

1 2 3 4

1. stanovanjski namen 200 180 160 140
2. poslov. namen gospod. dej. 180 150 120 90
3. poslov. namen družb. dej. 280 250 220 190
4. počitniške dejavnosti 300 280 260 240

16. člen
Smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča
Za smotrno izkoriščenost stavbnega zemljišča se sta-

novanjski objekti razvrstijo v pet razredov ter se točkujejo z
naslednjim številom točk, ne glede na to v katerem območju
se objekt nahaja:

Objekt Št. točk

– individualna stanovanjska hiša 160
– stanovanjska hiša z gospod. poslop. 140
– objekt z 2 – 4 stanovanji 120
– objekt s 5 – 10 stanovanji 100
– objekt z 11 in več stanovanji 80

17. člen
Večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča
Za večje motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za

stanovanjske in počitniške namene se določijo kot negativ-
ne točke glede na stalen prekomeren hrup (bližina promet-
nic, večjih industrijskih, gostinskih in drugih hrupnih objek-
tov), trajnejšo onesnaženost zraka, moteno dostopnost gle-
de na konfiguracijo terena.

Motenost se ovrednoti z znižanjem naslednjega števila
točk:

Motenost Št. točk

– hrup 40 (bližina magistralne, regionalne
ceste, železnice, do
oddaljenosti največ do 30 m)

40 (bližina večjih industrijskih in
proizvodnih hrupnih obratov,
diskoteke, in sicer do
oddaljenosti največ 50 m)

30 (bližina šole, gostinskih
obratov, razen diskoteke, do
oddaljenosti največ 30 m)

– onesnaženost
zraka 30 bližina manjših farm živali
(prah, smrad in drugi (nad 10 glav goveje živine
škodl. vplivi) ali nad 30 kom svinj, nad 200

kom perutnine, do
oddaljenosti največ 20 m)

50 (bližina čistilnih naprav,
bližina
odlagališč odpadkov..., do
oddaljenosti največ 200 m)

50 (bližina večjih farm živali
(nad 100 glav gov. živine

in nad 500 kom svinj in
nad 1000 kom perutnine, do
oddaljenosti največ 200 m)

– dostopnost 10 (slaba prevoznost zaradi
neurejenega, neutrjenega
vozišča)
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18. člen
Izjemne ugodnosti
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega

zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z pridobiva-
njem dohodka v gospodarskih in družbenih dejavnostih.

Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih in družbenih dejavnostih se ovrednotijo z na-
slednjim dodatnim številom točk:

Dejavnosti Območje – št. točk
1 2 3 4

A) kmetijstvo, lov, gozdarstvo 100 100 100 100
(pri neposred. proizvodnih kapacitetah
se nadomestilo zaračuna le nad 2000 m2 tlor. površine
po posamezni lokaciji)
B) ribištvo-ribogojstvo 370 350 330 310
C) pridobivanje rudnin
(poslovne zgradbe) 400 350 300 250
D) predelovalne dejavnosti 200 180 160 140
žagarstvo, tesarstvo 150 140 130 120
E) distribuc. elektrike, plina in vode 500 480 460 440
F) gradbeništvo 200 180 160 140
G) trgovina 350 320 290 260
– popravila motornih vozil in
in izdelkov široke porabe 250 220 190 160
H) gostinstvo 470 430 390 350
I) promet, skladiščenje in zveze 370 330 290 250
(pri silosih se vsakih 8m višine šteje
za eno etažo)
– poštne in telekomunikacijske
storitve 700 650 600 550
J) finančno posredništvo
(bančništvo in zavarovalništvo) 1200 1100 1000 900
K) poslovanje z nepremičninami, najem
in poslovne storitve 1200 1100 1000 900
M) izobraževanje 50 40 30 20
N) zdravstvo in socialna varstvo 250 230 210 190
O) druge javne, skupne in osebne
storitvene dejavnosti 450 440 430 420
P) zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem 50 40 30 20

19. člen
Zapuščenost in dotrajanost objekta
Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na stavbnih zemljiščih

na 1. in 2. območju se dodatno ovrednotijo s številom točk
70, na 3. in 4. območju pa s številom 50 točk.

Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne

dejavnosti),
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega

stavbnega zemljišča,
3. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbene-

ga dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovredno-

tijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovita najmanj
dva kriterija za stanje objekta.

20. člen
Korekcijski faktorji
Korekcijski faktorji za posamezen namen in dejavnosti

so:

I. Stanovanjski namen:

Tlorisna površina objekta Korekcijski faktor

do 100 m2 1,00
od 101 m2 do 150 m2 0,95
od 151 m2 do 200 m2 0,90
od 201 m2 do 250 m2 0,85
nad 250 m2 0,80

II. Gospodarski namen:
Kmetijstvo

Tlorisna površina objekta Korekcijski faktor

do 1500 m2 1,00
od 1501 m2 do 3000 m2 0,90
od 3001 m2 do 6000 m2 0,80
od 6001 m2 do 12000 m2 0,70
nad 12000 m2 0,60
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Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo

Tlorisna površina objekta Korekcijski faktor

do 150 m2 1,00
od 151 m2 do 300 m2 0,90
od 301 m2 do 600 m2 0,80
od 601 m2 do 1200 m2 0,70
od 1201 m2 do 2400 m2 0,60
nad 2400 m2 0,50

Žagarstvo in tesarstvo:

Tlorisna površina objekta Korekcijski faktor

do 200 m2 1,00
od 201 m2 do 500 m2 0,90
od 501 m2 do 1000 m2 0,80
nad 1000 m2 0,70

Trgovina, promet, skladiščenje in zveze:

Tlorisna površina objekta Korekcijski faktor

do 100 m2 1,00
od 101 m2 do 300 m2 0,90
od 301 m2 do 700 m2 0,80
od 701 m2 do 1500 m2 0,70
od 1501 m2 do 3000 m2 0,60
nad 3000 m2 0,50

Gostinstvo

Tlorisna površina objekta Korekcijski faktor

do 100 m2 1,00
od 101 m2 do 200 m2 0,90
od 201 m2 do 400 m2 0,80
od 401 m2 do 600 m2 0,70
od 601 m2 do 800 m2 0,60
nad 800 m2 0,50

Kjer ni posebej določen drug korekcijski faktor z lestvi-
co, se upošteva faktor 1,0.

21. člen
Merila za druge objekte
Število točk za 1 m2 površine se določi na naslednji

način:

Objekti Število točk

Elektro vodi (primarni)
– podzemni 50
– nadzemni 100
Telekomunikacijski vodi (primarni)
– podzemni 30
– nadzemni 50
Plinovod (primarni)
– podzemni 50
Bencinski servis 800
avtocesta 20
magistralka (cesta GI-3) 30
železnica 10
gramoznice, peskokopi 500

Površine za distribucijo električne energije so površine
znotraj ograjenega območja stikališč in površine transforma-
torskih postaj ter površine na katerih so zgrajeni podzemni

in nadzemni elektrovodi, in so potrebne za normalno rabo
elektrovoda, kar znaša pri podzemnih vodih 1 m širine krat
dolžina voda, pri nadzemnih pa 2 m širine krat dolžina voda.

Površine, na katerih so zgrajeni telekomunikacijski vodi
in plinovodi so površine, ki so potrebne za normalno rabo
voda, kar znaša pri podzemnih vodih 1 m širine krat dolžina
voda, pri nadzemnih vodih pa 1,5 m širine krat dolžina voda.

Pri plinskih razdelilnih in reducirnih postajah se upošte-
va dejanska površina le-teh oziroma površina ki je ograjena.

Nadomestilo se računa le za primarno elektro, teleko-
munikacijsko in plinovodno omrežje.

Površino za normalno rabo bencinskega servisa, pred-
stavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta.

Površino avtoceste predstavlja celotno funkcionalno
zemljišče tega objekta, vključno z cestninskimi, postajami,
parkirnimi prostori (pri avtocesti in magistralki širina cestišča
krat dolžina ceste).

Površino magistralne ceste predstavlja celotno funkci-
onalno zemljišče tega objekta, in sicer širino cestišča kaat
dolžina ceste.

Površino železnice predstavlja celotno funkcionalno
zemljišče tega objekta, s tem da se upošteva širina 4 metrov
krat dolžina železniške proge.

Površine gramoznic in peskokopov so aktivirane povr-
šine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Povr-
šine določi občinska uprava na osnovi dovoljenja za izkori-
ščanje rudnin oziroma na podlagi drugih uradnih evidenc.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

22. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju

Občine Beltinci za leto 2000 znaša 0,60 SIT. Višino valori-
zacije, vrednosti točke, določi do konca leta za naslednje
leto s sklepom Občinski svet občine Beltinci.

23. člen
Letno nadomestilo se določi tako, da se skupno število

točk iz 12., 15., 16., 18., 19.in 21. člena tega odloka
zmanjšano za točke iz 17. člena pomnoži s površino zave-
zančevega objekta (zaokroženo na cele m2) s korekcijskim
faktorjem iz 20. člena tega odloka in vrednostjo točke za
izračun nadomestila.

Vsaka sprememba števila točk in površine se pri odme-
ri nadomestila zavezancu upošteva naslednji mesec po na-
stali spremembi.

24. člen
Odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentira-

nje plačevanja nadomestila opravlja pristojna davčna služba
v skladu z zakonom o davčni službi in zakonom o davčnem
postopku.

25. člen
Obveznost za plačilo nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemljišča se odmeri letno s tem, da je zavezanec dolžan
obveznosti poravnavati po trimesečjih.

Zavezanec, ki plačuje krajevni samoprispevek na ob-
močju Občine Beltinci je dolžan obveznost poravnati pollet-
no.

Zavezanci so dolžni plačati obveznost v 30 dneh po
poteku trimesečja oziroma tisti, ki plačujejo krajevni samo-
prispevek na območju Občine Beltinci pa v 30 dneh po
preteku polletja.

Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se
obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom o davkih
občanov.
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26. člen
Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podat-

kov, ki jih davčni službi posreduje uprava Občine Beltinci.
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih
evidenc. Občina Beltinci lahko zavezance na krajevno obi-
čajen način pozove da ji posredujejo vse potrebne podatke
za izračun nadomestila. Na tak način pridobljeni podatki se
tudi lahko uvrstijo v uradne evidence. Zavezanci so dolžni
sporočiti v petnajstih dneh po prejemu obvestila oziroma
poziva upravi Občine Beltinci in davčni službi, potrebne
podatke za odmero nadomestila.

27. člen
Zavezancem za plačilo, ki podatkov upravi Občine Bel-

tinci ne sporočijo se odmeri nadomestilo od površine, ki je
za odmerni predmet na razpolago v uradnih evidencah, ozi-
roma po oceni strokovne službe uprave Občine Beltinci.

28. člen
Če uprava Občine Beltinci oceni, da se poslovno de-

javnost opravlja na večji površini od prijavljene, se nadome-
stilo odmeri po podatkih iz uradnih evidenc. Na zahtevo
uprave Občine Beltinci so zavezanci za plačilo nadomestila
dolžni v petnajstih dneh sporočiti točne podatke, potrebne
za odmero nadomestila. Prav tako so zavezanci upravi Obči-
ne Beltinci dolžni sporočiti vse spremembe za odmero na-
domestila v 15 dneh po nastanku spremembe.

29. člen
Sredstva oziroma nadomestilo, zbrano po tem odloku

je prihodek proračuna Občine Beltinci in se uporabi za
izgradnjo in vzdrževanje komunalnih vodov in naprav v Obči-
ni Beltinci.

Nadomestilo, zbrano od stanovanjskih objektov pripa-
da oziroma se uporabi v tisti krajevni skupnosti, na območju
Občine Beltinci, v kateri se tak objekt nahaja.

Zbrana sredstva se sproti prenakažejo na žiro račune
krajevnih skupnosti oziroma enkrat mesečno, najpozneje do
10. v tekočem mesecu, za pretekli mesec.

VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

30. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomat-

ska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje,

– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje,

– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,

– za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika,
– za objekte, ki so v lasti Občine Beltinci, krajevnih

skupnosti in društev v Občini Beltinci in so namenjeni za
opravljanje njihovih lastnih dejavnosti,

– za objekte, ki se uporabljajo za versko dejavnost,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih humani-

tarnih organizacij.

31. člen
Plačila nadomestila na lastno zahtevo za dobo pet let

so oproščeni zavezanci:

– ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali
nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so bili v ceni
stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali v ceni
zemljišča za zidavo plačani stroški za urejanje stavbnega
zemljišča.

Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne
teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo
oziroma največ 8 let od izdaje gradbenega dovoljenja.

32. člen
Oprostitev plačila nadomestila (v celoti ali deloma) lah-

ko uveljavljajo zavezanci:
I. Zaradi elementarnih ali drugih nesreč, in sicer:
1. Požar, poplava, potres
a) Na objektih, od katerih se plačuje nadomestilo po

tem odloku:

% škode na objektu % oprostitve plačila za dobo

60–100% 100% za 5 let
30–60% 100% za 3 leta
30% 100% za 2 leti
do 20% 0% 0 let

b) Na objektih, od katerih se ne plačuje nadomestilo po
tem odloku:

% škode na objektu % oprostitve plačila za dobo

60–100% 50% oprostitev za 5 let
30–60% 50% oprostitev za 3 leta
20–30% 50% oprostitev za 2 leti
do 20% 0% 0 let

2. Neurje, toča
a) Na objektih, od katerih se plačuje nadomestilo po

tem odloku:

% škode na objektu % oprostitve plačila za dobo

nad 30% 100% za 5 let
20–30% 100% za 3 leta
10–20% 100% za 2 leti
do 10% 0% 0 let

b) Na objektih, od katerih se ne plačuje nadomestilo po
tem odloku:

% škode na objektu % oprostitve plačila za dobo

nad 30% 50% za 5 let
20–30% 50% za 3 leta
10–20% 50% za 2 leti
do 10% 0% 0 let

V primeru, da zavezanec za plačilo nadomestila utrpi
škodo tako na objektih, od katerih se plačuje nadomestilo
kot tudi na tistih od katerih se ne plačuje, velja oprostitev
plačila za tisti objekt, ki je za zavezanca ugodnejša.

Škodo zaradi elementarnih in drugih nesreč ugotavljajo
Občinska gasilska zveza Beltinci ali zavarovalnica (če je
objekt zavarovan) oziroma drugi priznani izvedenci.

II. Zaradi socialne ogroženosti zavezancev za plačilo
nadomestila:

– 100% pomoči plačila nadomestila lahko uveljavlja-
jo zavezanci – prejemniki denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja, po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 56/92, 13/93, 42/94, 1/99, 41/99);
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– 50% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljav-
ljajo zavezanci – prejemniki denarnega dodatka;

– Zahtevku za popolno oziroma delno oprostitev plači-
la nadomestila se ne odobri oziroma se že odobrena opro-
stitev ukine:

– kolikor se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu do-
hodku ni ogrožena socialna varnost zavezanca in družinskih
članov, ki živijo skupaj z zavezancem oziroma oseb, ki jih do
zavezanca veže preživninska obveznost;

– kolikor se ugotovi, da z zavezancem živijo osebe, ki
niso družinski člani pa pridobivajo dohodke.

III. Zaradi drugih utemeljenih vzrokov, o tovrstnih opro-
stitvah na predlog župana odloča Občinski svet občine Bel-
tinci.

33. člen
90% oprostitve plačila nadomestila so upravičeni za

stanovanjski in počitniški namen, tisti zavezanci za plačilo
nadomestila, ki se nahajajo na območju krajevnih skupnosti
v Občini Beltinci, v katerih so uvedeni krajevni samoprispev-
ki ter ti zavezanci in člani, ki živijo skupnem gospodinjstvu z
zavezanci samoprispevek tudi redno plačujejo.

34. člen
Nadomestilo tudi ne plačujejo zavezanci od objektov

kmetijskih dejavnosti kot so: objekti za rejo živali, silosi,
shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in
stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, lope za hram-
bo kmetijske mehanizacije, do 2000 m2 površine (mišljeno
je po posamezni lokaciji objekta).

V primeru da presega površina teh objektov površino,
ki je navedena v prejšnjem odstavku tega člena, se nadome-
stilo plačuje od površine nad 2000 m2.

35. člen
Zahtevo za popolno ali delno oprostitev plačila nado-

mestila za tekoče leto lahko zavezanci vložijo pri upravi
Občine Beltinci.

O popolni ali delni oprostitvi plačila nadomestila odloča
uprava Občine Beltinci v upravnem postopku, ob upošteva-
nju v tem odloku določenih meril za oprostitev plačila nado-
mestila,

Po prejemu odločbe o odmeri nadomestila pa lahko
zavezanci v zakonitem roku ugovarjajo odmeri nadomestila
pri davčnem uradu Murska Sobota, izpostava v Murski
Soboti.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

36. člen
Z denarno kaznijo od 40.000 SIT do 100.000 SIT se

kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki:

– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so po-
trebni za odmero nadomestila,

– prijavi nepravilne podatke za odmero nadomestila,
– ne prijavi spremembe za odmero nadomestila v pet-

najstih dneh od dneva nastanka spremembe.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekr-

šek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 20.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prvega od-

stavka tega člena z denarno kaznijo od 10.000 SIT do
20.000 SIT.

VIII. KONČNE DOLOČBE

37. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se na območju Občine Bel-

tinci preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Murska Sobota
(Uradne objave, št. 15/87).

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

nem listu Republike Slovenije uporablja pa se s 1. 7. 2000.

Št. 101/00
Beltinci, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

3604. Odlok o občinskem javnem glasilu

Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o javnih
glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) 29. člena zakona o
lokalni samoupravi in 16. člena statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci
na 20. redni seji dne 20. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o občinskem javnem glasilu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega

glasila Občine Beltinci (v nadaljevanju: glasilo).

2. člen
Ime glasila je: Občinsko informativno glasilo.

3. člen
Ustanovitelj glasila je: Občina Beltinci.
Izdajatelj glasila je: Občinski svet občine Beltinci.
Sedež izdajatelja: Mladinska 2, 9231 Beltinci.
Naslov uredništva: Mladinska 2, 9231 Beltinci.

4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma trikrat let-

no (lahko izide tudi dvojna ali izredna številka) in se uvršča v
informativni periodični tisk.

Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na ob-
močju Občine Beltinci.

Izhaja na formatu A4. Naklado določi uredniški odbor.
Akte Občinskega sveta občine Beltinci je možno objav-

ljati v uradnem glasilu, ki je lahko priloga tega glasila.

II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA

5. člen
Namen glasila je skladno s programsko zasnovo, ki jo

določa izdajatelj, obveščati občane o dogajanjih v Občini
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Beltinci ter o hotenjih in interesih občanov. Glasilo opravlja
nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini
Beltinci.

6. člen
Glasilo je tudi informator in prostor za objave in razpise

za potrebe Občine Beltinci, ter uradno glasilo Občine Bel-
tinci.

III. PROGRAMSKA ZASNOVA

7. člen
Glasilo ima štiričlanski uredniški odbor.
Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik, pomoč-

nik odgovornega urednika in dva člana.
Uredniški odbor imenuje Občinski svet občine Beltinci,

v katerem so zastopane vse politične stranke, ki so v občin-
skem svetu na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, za mandatno dobo 4 let.

Mandatna doba članov uredniškega odbora sovpada z
mandatom članov občinskega sveta.

Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razreše-
ne pred iztekom mandata, če s svojim delom deluje proti
vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. O razrešitvi
odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje.

8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in ured-

niško politiko v soglasju z izdajateljem.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– vodi uredniški odbor in odgovarja za uresničevanje

njegove politike,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju

posamezne številke glasila,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik avtor-

skih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih oglasov.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in poobla-

stila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novi-
narske poklicne etike.

Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo obravnava

občinski svet,
– obravnava stališča, ki so vezana na uresničevanje

programske zasnove,
– izvaja uredniško politiko,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju

posamezne številke glasila,
– opravlja druge naloge v zvezi s pripravljanjem in izda-

janjem glasila,
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov,
– uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki

jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno
delo uredniškega odbora iz izdajanje glasila. Uredniški od-
bor obravnava predloge in pobude občinskega sveta, sode-
lavcev glasila in bralcev.

9. člen
Uredniški odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, naj-

manj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi
odgovorni urednik.

Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem po-
slovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu
svetu.

Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pripra-
va besedil, oblikovanje glasila, tisk), lahko uredniški odbor v
soglasju z županom prenese pogodbeno na zunanje izvajal-
ce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan.

IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

10. člen
Ustanovitelj zagotavlja za izdajanje glasila material in

druge pogoje.
Potrebna finančna sredstva se zagotavljajo predvsem v

proračunu ustanovitelja, s prihodki o reklam in drugih sporo-
čil v glasilu ter drugimi prihodki.

11. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

stev.
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti sa-

mo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– avtorske honorarje,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s priprav-

ljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

12. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru plani-

ranih proračunskih virov je župan.

V. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE

13. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,

imajo v času volilne kampanje, ki jo določa zakon, na voljo
določen brezplačni prostor, ki ga glede na število strani
glasila ter število strank, določi občinski svet na predlog
uredniškega odbora.

14. člen
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje

želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem
ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasi-

la navedeni še naslednji podatki:
Ime in sedež izdajatelja, kraj in datum izdaje, ime in

sedež tiskarne ter naklada, ime in priimek odgovornega
urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov ure-
dniškega odbora.

16. člen
Ustanovitelj oziroma izdajatelj je dolžan pred začetkom

izdajanja glasila priglasiti glasilo pristojnemu organu, zaradi
vpisa v evidenco javnih glasil.
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17. člen
Uredniški odbor mora občinskemu svetu predložiti

programsko zasnovo glasila v roku enega meseca po ime-
novanju.

18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 122/00
Beltinci, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

3605. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine
Beltinci za leto 2000

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94, 57/94, 14/95) in 16. člena statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine
Beltinci na seji dne 20. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Beltinci

za leto 2000

1. člen
V 8. členu odloka o proračunu Občine Beltinci za leto

2000 (Uradni list RS, št. 38/00) se za drugim odstavkom
doda nov tretji, četrti in peti odstavek oziroma besedilo:

Izjemoma lahko občinski svet na predlog župana s
sklepom odredi posamično izplačilo, ki ni predvideno s pro-
računom občine, ali ni predvideno v zadostnem obsegu, kar
župan vključi v rebalans proračuna, ki se sprejme in objavi v
tekočem proračunskem letu.

Za izvrševanje proračunov krajevnih skupnosti so od-
govorni predsednik krajevnih skupnosti. O prerazporeditvi
sredstev med postavkami posamezne krajevne skupnosti
med letom odločajo sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti
obveščajo župana in občinsko upravo.

Dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek, tretji
odstavek postane sedmi odstavek, četrti odstavek pa posta-
ne osmi odstavek tega člena.

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

nem listu RS.

Št. 128/00
Beltinci, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BREZOVICA

3606. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Brezovica

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) in 16.
člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99) je
Občinski svet občine Brezovica na 13. redni seji, ki je bila
dne 13. 7. 2000 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Brezovica

I
V Občinsko volilno komisijo občine Brezovica se ime-

nujejo:
1. Miklič Janez, Pot terencev 2, Brezovica – predsed-

nik  
2. Pešec Aleš, Vnanje Gorice 15, Notranje Gorice –

namestnik predsednika
3. Košir Anton, V Kolnik 5, Notranje Gorice – član
4. Lesar Barbara, Preserje 45, Preserje – namestnik

člana
5. Oven Marjan, Malovaška c. 12, Brezovica – član
6. Kovačič Matej, Rakitna 112, Preserje – namestnik

člana
7. Zbačnik Ivan, Vnanje Gorice 57, Notranje Gorice –

član
8. Rus – Pograjc Karmen, Podpeč 90, Preserje – na-

mestnik člana

II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine

Brezovca, Tržaška c. 390, Brezovica.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 08/00
Brezovica, dne 16. avgusta 2000.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

IVANČNA GORICA

3607. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na
območju Občine Ivančna Gorica za izvedbo
rednih volitev poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije – 2000

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97), 7. člena statuta Občine Ivan-
čna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99)
in 22. člena odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini
Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št.
5/97) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 2. kore-
spondenčni seji dne 25. 8. 2000 sprejel
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O D L O K
o načinu plakatiranja in reklamiranja
na območju Občine Ivančna Gorica
za izvedbo rednih volitev poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije

– 2000

1. člen
V skladu z razpisom rednih volitev poslancev v Državni

zbor (Uradni list RS, št. 67/00) se za potrebe volilne kampa-
nje na območju Občine Ivančna Gorica določijo naslednja:

1. brezplačna plakatna mesta:
– notranja stran izložbenih oken in vrat,
– stebri javne razsvetljave,
– transparenti nad cestami in ulicami,
– oglasne deske, oziroma stebre, ki jih zagotavlja občina.
Za zgoraj našteta mesta, ki niso v lasti Občine Ivančna

Gorica morajo organizatorji volilne kampanje pridobiti us-
trezno soglasje lastnikov.

Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna
plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih
cestah na območju Občine Ivančna Gorica in ne bližje kot
2 m od roba utrjenega cestišča, razen na stebrih javne
razsvetljave. Plakatiranje in navezovanje transparentov na
drevesih ni dovoljeno.

2. odplačna plakatna mesta:
– dvostranski prosto stoječi panoji s katerimi

upravlja Tam-Tam, d.o.o., Kamniška 25, Ljubljana
(tel. 01/134-42-20).

2. člen
Na brezplačnih plakatnih površinah lahko organizatorji

volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih
lahko tudi plakatirajo pod naslednjima pogojema:

– da lastniki plakatnih mest zagotovijo enakopravnost
za vse organizatorje volilne kampanje,

– da po preteku volitev odstranijo propagandni material.
Kolikor organizatorji volilne kampanje po preteku voli-

tev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njiho-
ve stroške odstranil pooblaščeni upravljalec Občine Ivančna
Gorica.

Na odplačnih mestih sme plakatiranje izvajati samo
pooblaščeni upravljalec Občine Ivančna Gorica, ki ga določi
župan.

3. člen
Za kršitve tega odloka se uporabljajo kazenske določbe

po zakonu o volilni kampanji.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00601-0001/00
Ivančna Gorica, dne 25. avgusta 2000.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

KOČEVJE

3608. Odlok o delitvi naselja Željne in imenovanju
novega naselja Griček pri Željnah

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
8/90) in pravilnika o določitvi imen naselij in ulic ter o
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80
in Uradni list RS, št. 58/92 odl. US) ter 27. člena statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 –
popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 15. redni seji
dne 10. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o delitvi naselja Željne in imenovanju novega

naselja Griček pri Željnah

1. člen
Ustanovi se novo naselje z imenom Griček pri Željnah v

katastrski občini Željne in Krajevni skupnosti Šalka vas.

2. člen
Dosedanje območje naselja Željne se spremeni tako, da

se novoustanovljenemu naselju določi del tega območja. Meja
novega naselja poteka po delu katastrske meje med k.o. Željne
in k.o. Kočevje do ceste s parc. št. 590 in delno po njej,
nadaljuje pa se po parcelni meji med parc. št. 636 in 635, 637
in 635, nato pa po poti s parc. št. 625/8, po delu poti s parc.
št. 624 in potem poteka po poti s parc. št. 618/7, vse k.o.
Željne, do katastrske meje med k.o. Željne in k.o. Kočevje.

3. člen
Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del tega

odloka in je razviden iz kartografskega prikaza Registra prostor-
skih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje.

4. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Ko-

čevje bo skladno s tem odlokom in drugimi predpisi izvedla
vse potrebne spremembe v uradno vodenih evidencah in
opravila druga potrebna uradna dejanja.

5. člen
V treh mesecih od dneva uveljavitve tega odloka se

mora na stroške občinskega proračuna urediti označba na-
selja po veljavnih predpisih.

6. člen
Stroški novih tablic s hišnimi številkami so breme ob-

činskega proračuna. Lastniki oziroma upravljalci stavb so
dolžni stare tablice zamenjati z novimi.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 016-1/00-103
Kočevje, dne 15. avgusta 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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LOŠKA DOLINA

3609. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Loška dolina

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), v skladu z določbami pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99) in 20. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 49/99, 22/00 in popr. 28/00) je Občin-
ski svet občine Loška dolina na 15. redni seji, ki je bila dne
11. 7. 2000 sprejel

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

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost

v Občini Loška dolina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev podaljšanega

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinskih
obratov in kmetij).

2. člen
Gostinski obrati in kmetije določijo podaljšan obrato-

valni čas samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in
ob upoštevanju določb tega pravilnika.

Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki
samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti
podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.

3. člen
Gostinec ali kmet (v nadaljevanju: gostinec) mora za

naslednje leto prijaviti podaljšan obratovalni čas najmanj
30 dni pred pričetkom obratovanja po podaljšanem obrato-
valnem času oziroma med letom najmanj 15 dni pred pričet-
kom obratovanja po podaljšanem obratovalnem času.

II. MERILA ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA
OBRATOVALNEGA ČASA

4. člen
Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata ali

kmetije, kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije

med 6. uro zjutraj in 1. uro;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6.

uro zjutraj in 24. uro;
– diskoteke med 6. uro zjutraj in 3. uro naslednjega

dne.
Gostinski obrat ali kmetija, ki poleg obratovanja v zapr-

tih prostorih dejavnost opravlja tudi zunaj le-teh, lahko tako
dejavnost opravljajo od 15. aprila do 30. septembra, in
sicer:

– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6. uro
zjutraj in 23. uro.

Diskoteke svoje dejavnosti ne smejo opravljati zunaj
zaprtih prostorov.

5. člen
Gostinec lahko zaprosi za podaljšan obratovalni čas

gostinskega obrata ali kmetije, kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije

med 5. uro zjutraj in 2. uro;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med

5. uro zjutraj in 1. uro naslednjega dne;
– diskoteke med 6. uro zjutraj in 4. uro naslednjega

dne.
Gostinski obrati ali kmetije, ki poleg obratovanja v zapr-

tih prostorih dejavnost opravlja tudi zunaj le-teh, lahko za-
prosijo, da tako dejavnost opravljajo od 1. maja do 31.
avgusta v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:

– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 6. uro
zjutraj in 24. uro.

6. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika, smejo

gostinski obrati ali kmetije, ki gostom nudijo le jedi in/ali
pijače, kot so restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne,
okrepčevalnice, bari in diskoteke, ki so v enostanovanjskih,
večstanovanjskih objektih ali v strnjenem naselju (naselje je
prostor, na katerem so z ene ali obeh strani ceste vrste ali
skupine stavb in so njegove meje določene s prometnimi
znaki za označevanje naselja) obratovati le med 6. uro zjutraj
in 22. uro zvečer. V primeru, da zaprosijo za daljši oziroma
podaljšan obratovalni čas v skladu s 4. in 5. členom tega
pravilnika, morajo vlogi priložiti tudi mnenje lastnikov stano-
vanj v večstanovanjskih objektih in mnenje pristojnega va-
škega odbora.

Gostinski obrati in kmetije v stanovanjskih naseljih, v
stanovanjskih hišah v lasti lastnika lokala ali če niso v stano-
vanjskih hišah, smejo v podaljšanem obratovalnem času
obratovati samo pod pogojem, da vaški odbor, ki zastopa
posamezno naselje, poda pozitivno mnenje k podaljšanju v
skladu s 4. ali 5. členom tega pravilnika.

Vaški odbori morajo upoštevati soglasje najbližjega so-
seda gostinskega obrata ali kmetije.

7. člen
Gostinec prijavi redni in podaljšan 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).

8. člen
Gostinec mora vlogi za obratovalni čas iz 4. člena tega

pravilnika priložiti obratovalno dovoljenje, ki ga izda pristojna
upravna enota.

9. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas iz

5. ali 6. člena tega pravilnika priložiti soglasje nosilca lastni-
ške ali najemniške pravice objekta v katerem se lokal naha-
ja, v primeru če gostinec ni lastnik objekta, kjer je lokal ali
potrdilo, da je gostinec lastnik objekta.

Soglasje lastnika objekta (v primeru, da to ni gostinec
sam) je veljavno, če ni starejše od 30 dni:

– obratovalno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna
enota;

– mnenje vaškega odbora na katerem področju se go-
stinski obrat nahaja v primeru podaljšanega obratovalnega
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časa iz 5. člena tega pravilnika ali v skladu z določbami
drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.

Veljavno je mnenje vaškega odbora, ki ni starejše od
30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času:

– mnenje lastnikov stanovanj v večstanovanjskih objek-
tih v skladu s določbami prvega odstavka 6. člena tega
pravilnika.

V primeru, da se gostinski obrat nahaja v večstanovanj-
ski hiši se vlogi priloži še mnenje vseh lastnikov stanovanj.

V primeru, da je večina soglasij lastnikov stanovanj
negativnih, izda občinski organ, ne glede na druga soglasja,
negativno odločbo o podaljšanem obratovalnem času.

10. člen
Vaški odbor pri oblikovanju mnenja upošteva merila in

pogoje, in sicer:
1. Potrebe razvoja turizma v kraju
a) oživitev turizma na področju, kjer deluje posamezni

vaški odbor,
b) vključevanje gostinskih obratov in kmetij z dodatno

ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve),
c) vključevanje gostinskih obratov, ki so dopolnilna

ponudba drugim aktivnostim in programom (gostinski obrati
v kulturnih ustanovah, športnih objektih).

2. Potrebe specifičnih območij kraja
a) neposredna bližina:
– 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 cerkva, pokopališč.
5. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obra-

ta v smislu:
– navodil gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov,
– skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod go-

stov iz gostinskega obrata,
– skrbi za čistočo in komunalne naprave v bližini go-

stinskega obrata.
V primeru, da je mnenje vaškega odbora k podaljšanju

obratovalnega časa negativno, mora vaški odbor odločitev
podrobno utemeljiti.

11. člen
Gostinski obrati v večnamenskih objektih (poslovno-

trgovski centri, kulturne ustanove) poslujejo v skladu s hi-
šnim redom in programom prireditev.

Če hišni red oziroma program nista sprejeta, veljajo za
poslovanje v podaljšanem času določbe 6. člena tega pravil-
nika.

12. člen
V primeru, da občinske strokovne službe ocenijo, da je

za obratovanje v podaljšanem času potrebno zagotoviti us-
trezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija sve-
tlobe, dostop do lokala in drugo), soglasja za obratovanje v
podaljšanem času ne izdajo do izpolnitve pogojev, ne glede
na določbe ostalih členov tega pravilnika.

III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE

13. člen
Gostinec prijavi redni in podaljšan 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) za tekoče leto od 1. 1. do 31. 12.

Možne so tudi spremembe med letom, vendar se potr-
dijo največ do 31. 12.

IV. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE V DODATNEM
PODALJŠANEM ČASU

14. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi ne glede na že

izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času za en-
kratno dovoljenje za obratovanje v dodatnem podaljšanem
času.

Dovoljenje je možno pridobiti v primerih še dodatnega
podaljšanja obratovalnega časa iz 5. in 6. člena tega pravil-
nika, in sicer samo kadar se v lokalu odvijajo prireditve
zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven
njega prireditve širšega pomena (lokalni praznik, proslave
društev in drugo). V teh primerih dodatni podaljšan obrato-
valni čas opredeli gostinski obrat ali kmetija vendar mora
vlogi za enkratno podaljšanje priložiti vse dokumente, ki jih
določa 9. člen tega pravilnika in v primeru, da je posamezno
prireditev potrebno priglasiti pri Upravni enoti Cerknica, tudi
pozitivno odločbo pristojne upravne enote.

V primeru, da je eno od soglasij negativno ali v primeru
večstanovanjskih hiš, je večina mnenj lastnikov stanovanj
negativnih (večina se obravnava kot eno soglasje), izda ob-
činski organ negativno odločbo o dodatnem podaljšanem
obratovalnem času.

15. člen
Če je bilo dovoljenje izdano v primerih iz 14. člena tega

pravilnika, je gostinec dolžan poskrbeti, da v dodatnem
podaljšanem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji
obiskovalci.

16. člen
Dovoljenje in vse priloge vlogi iz 14. člena tega pravilni-

ka je vezano na točno določen datum in ne velja za ostale
dni.

17. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja

občinske uprave obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni
čas na dan pred prazniki določenimi z zakonom, na pustno
soboto in za martinovanje.

Gostinec ali kmet mora s tem podaljšanjem pisno sez-
naniti občinsko upravo, in sicer najpozneje 5 dni pred pred-
videnim podaljšanjem in v primeru, da je posamezno priredi-
tev potrebno priglasiti pri Upravni enoti Cerknica, tudi s
pozitivno odločbo pristojne upravne enote.

Občinska uprava pošlje obvestilo v vednost pristojni
policijski postaji in pristojnim inšpekcijskim službam. O tem
obvestilu občinska uprava ne odloča.

18. člen
Gostinec mora obratovalni čas prijaviti na sedežu obči-

ne najpozneje do 1. decembra za prihodnje leto.
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V. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

19. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem

času se lahko prekliče v naslednjih primerih:
– ponavljajoče se kršitve javnega reda in miru v lokalih

(podlaga poročilo policije),
– ponavljajoče se pisne pritožbe stanovalcev v bližnjih

stanovanjskih in drugih objektih ali pisna pritožba pristojne-
ga vaškega odbora,

– zaradi neizpolnitve pogojev, določenih s strani pri-
stojnih občinskih služb,

– ogrožanja prometne varnosti s strani obiskovalcev ali
lastnika gostinskega obrata ali kmetije (podlaga poročilo
policije),

– preklic soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v na-
stanitvenem objektu in

– drugi utemeljeni vzroki.
Odločbo o preklicu soglasja k podaljšanemu obratoval-

nemu času izda občinska uprava.

VI. NADZOR

20. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pri-

stojni inšpektorji.

VII. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Pravilnik se začne uporabljati takoj, ko gostinci prijavijo

obratovalni čas za čas od 1. 1. 2001 dalje.

22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 33203-3/2000
Loška dolina, dne 11. julija 2000.

Župan
Občine Loška dolina

Janez Sterle, inž. grad. l. r.

3610. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega
časa prodajaln na območju Občine Loška dolina

Na podlagi pravilnika o obratovalnem času prodajaln
(Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in statuta
Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99, 22/00 in
popr. 28/00) je Občinski svet občine Loška dolina na
15. redni seji, ki je bila dne 11. 7. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določanje obratovalnega časa
prodajaln na območju Občine Loška dolina

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, ki jih morajo

trgovci v Občini Loška dolina upoštevati pri prijavi urnika
obratovalnega časa prodajaln.

2. člen
Prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne, če obra-

tujejo izven rednega obratovalnega časa, ki je od ponede-
ljka do sobote med 7. uro in 21. uro.

3. člen
Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, razen

prvi dan dva dni trajajočih praznikov ter na dan državnosti,
veliko noč in božič, lahko obratujejo kot dežurne prodajalne,
prodajalne z živili in plinom in cvetličarne, in sicer med 7. in
12. uro.

Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju
Občine Loška dolina so:

– izvajanje delovnopravne zakonodaje in kolektivne po-
godbe pri delodajalcu;

– interes trgovcev;
– interes potrošnikov;
– turizem, tranzitni cestni promet;
– gostota poseljenosti prebivalstva;
– krajevni običaji;
– nakupovalne navade potrošnikov in
– zagotavljanje javnega reda in miru.
V primeru, da po zbranih prijavah dežurnih trgovin Ob-

činska uprava občine Loška dolina ugotovi, da v občini med
prazniki in dela prostimi dnevi ni niti ene dežurne prodajalne
z živili in plinom, župan s posebno odredbo določi dežurstva
prodajaln na območju Občine Loška dolina za te dni in to za
določeno obdobje, s poprejšnjim dogovorom s trgovci. Če
soglasja s trgovci ne bo mogel doseči, se odloči samostoj-
no.

4. člen
Prodajalne z živili in plinom in cvetličarne lahko obratu-

jejo kot dežurne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dne-
vih od 7. ure do 12. ure

Specializirane prodajalne (trafike, pekarne itd.) lahko
določijo obratovanje kot dežurne prodajalne med tednom
od ponedeljka do sobote od 5. ure do 7. ure in v nedeljo od
5. ure do 9. ure.

Bencinski servisi lahko določijo obratovanje kot dežur-
ne prodajalne v ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek in
soboto od 21. ure do 7. ure naslednjega dne in v nedeljo od
7. ure zjutraj do 7. ure naslednjega dne.

5. člen
Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti občin-

ski upravi največ 45 dni in najmanj 30 dni pred:
– začetkom poslovanja prodajalne,
– spremembo urnika obratovanja prodajalne,
– začetkom novega koledarskega leta.
Urnik obratovalnega časa prodajalne mora trgovec pri-

javiti na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na sedežu Občine
Loška dolina in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/98,
kot priloga pravilniku o spremembah pravilnika o obratoval-
nem času prodajaln.

Trgovec mora prijavi priložiti kopijo odločbe o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravna-
vani prodajalni.

6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obra-

tovalnega časa popolna in so upoštevane vse določbe tega
pravilnika, najpozneje v tridesetih dneh od prejema prijave,
le-to potrdi in en izvod potrjenega urnika vrne prijavitelju,
enega pa pošlje Statističnemu uradu RS. Občinska uprava
lahko potrdi prijavljen urnik le deloma.
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Občinska uprava lahko z odločbo zavrne prijavljeni ur-
nik obratovalnega časa deloma ali v celoti, če ta ni v skladu z
določbami tega pravilnika.

V primeru iz prejšnjega odstavka občinska uprava vlož-
niku v obrazložitvi odločbe navede ustrezno spremembo
obratovalnega časa.

7. člen
Potrjen urnik obratovalnega časa trgovec hrani v pro-

dajalni. Trgovec je dolžan urnik obratovalnega časa namesti-
ti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.

8. člen
Z urnikom nenačrtovano zaprtje prodajalne ali zma-

njšan obseg obratovanja prodajalne za največ šestdeset dni,
mora trgovec prijaviti občinski upravi trideset dni pred zača-
sno spremembo urnika.

Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov na
katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nenačrtova-
na inventura, nesreča in podobno) prijaviti občinski upravi v
petih dneh od zaprtja.

Začasno spremembo urnika obratovalnega časa pro-
dajalne iz prejšnjega odstavka tega člena je trgovec dolžan
nemudoma namestiti na vidnem mestu pri vhodu v proda-
jalno.

9. člen
Trgovec mora uskladiti urnik obratovalnega časa s tem

pravilnikom v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku

iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obra-
tovalnega časa prodajalne.

10. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje trgovec –

pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani

pristojnega organa;
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva pro-

dajalne;
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih

površinah ali površinah, ki so v lasti občine, brez soglasja
občine.

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje trgovec –
pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo
blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja
občine.

Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz

prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje,

če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja
občine.

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 33003-20/2000
Loška dolina, dne 11. julija 2000.

Župan
Občine Loška dolina

Janez Sterle, inž. grad. l. r.

MIRNA PEČ

3611. Program priprave zazidalnega načrta obrtne
cone »Postaja«

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.
18/99 je Občinski svet občine Mirna Peč na 15. seji dne
22. 8. 2000 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
zazidalnega načrta obrtne cone »Postaja«

1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta

Zaradi načrtovane nove cestne povezave od priključka
AC Ljubljana–Obrežje do regionalne ceste pri Mirni Peči, ki
poteka skozi Češensko hosto, se bistveno spremeni pomen
širšega območja Češenske hoste. Površine za servisno-
proizvodno dejavnost, ki so bile po veljavni urbanistični za-
snovi za Mirno Peč predvidene v Češenski hosti, se zma-
njšajo, zato je bila v fazi priprave strokovnih podlag za nove-
lacijo Urbanistične zasnove Mirna Peč, izdelana analiza pri-
mernosti novih površin za ureditev obrtne cone. Kot
optimalna lokacija se je izkazalo območje z ledinskim ime-
nom Ribenski boršt. To je gozdno območje, ki leži med
Mirno Pečjo in Gornjo Mirno Pečjo. Ključne prednosti ob-
močja so:

– dobra prometna lega – v prvi fazi je možna navezava
na sedanjo cesto Mirna Peč–Dolenja vas in po potrebi tudi
na cesto od Biške vasi do Gornje Mirne Peči oziroma do
železniške postaje. Po izgradnji priključne ceste na novo
avtocesto je možna navezava nanjo, kar omogoča hitro in
kratko povezavo s prometnico mednarodnega nivoja,

– v neposredni bližini potekajo obstoječi komunalni vodi,
– zemljišče je poraslo z gozdom slabše kakovosti,
– površine so primerne za fazno gradnjo oziroma dol-

goročne potrebe,
– zaradi lege v gozdu je možna dobra zaščita bližnjih

naselij pred možnimi vplivi proizvodnje.

2. člen
Priprava zazidalnega načrta

1. Vsebina zazidalnega načrta in posebnih strokovnih
podlag:

zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
zakonom 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) – v nada-
ljevanju ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbe-
nih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

2. Obstoječi prostorski dokumenti in strokovna gradi-
va:

trenutno veljavni prostorski planski dokument za obrav-
navano območje so prostorske sestavine dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo me-
sto. Občina Mirna Peč pripravlja spremembe in dopolnitve
tega planskega dokumenta za območje svojega teritorija in
bo tako dobila svoj lastni prostorski planski akt. V ta namen
so že bile pripravljene strokovne podlage za spremembo
prostorskega plana in osnutek sprememb in dopolnitev ob-
stoječih prostorskih planskih aktov, ki je bil tudi javno razgr-
njen. V okviru osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
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planskih aktov je bil pripravljen tudi osnutek programske
zasnove za Zazidalni načrt obrtne cone »Postaja«.

3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter
soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:

– JP Komunala Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Geoplin, d.o.o. – za področje transporta in skladi-

ščenja zemeljskega plina,
– Cestno podjetje Novo mesto – za področje lokalnih

cest,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste

Ljubljana – za področje prometa in zvez,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto –
za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – za
področje gozdarstva,

– Občina Mirna Peč.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih

podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobe v
postopku. Pred pričetkom priprave ZN morajo institucije in
upravljalci iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, za-
hteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi
osnutka ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v
30. dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev in kasneje soglasij, se
šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN

Program priprave 2 tedna po podpisu
pogodbe

Posebne strokovne podlage 1 mesec po sprejetju
programa priprave na
občinskem svetu

Idejna zasnova 1,5 meseca po sprejetju
programa priprave na
občinskem svetu

Osnutek zazidalnega načrta 2 meseca po potrditvi
idejne zasnove s strani
župana

Stališča do pripomb 3 tedne po končani javni
razgrnitvi

Dopolnjen osnutek zazidalnega
načrta 3 tedne po sprejetih

stališčih do pripomb s
strani občine

Predlog zazidalnega načrta 2 tedna po prejetih
soglasjih in sklepu vlade o
usklajenosti občinskega
plana z republiškim

Končni elaborati 2 tedna po objavi odloka v
Uradnem listu RS

S pripravo posebnih strokovnih podlag in idejne zasno-
ve za zazidalni načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelo-
valcem.

Osnutek ZN se izdela na podlagi programske zasnove,
posebnih strokovnih podlag in idejne zasnove.

Ko občinska strokovna služba, pristojna za prostor ugo-
tovi, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine predpisane s
programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno
razgrne.

Občinski svet občine Mirna Peč na predlog župana
sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN;
sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Mirna
Peč za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu občine.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.

Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Mirna
Peč zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga.

Župan Občine Mirna Peč posreduje predlog ZN občin-
skemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z
odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta

Naročnik zazidalnega načrta in investitor posega v pro-
stor je Občina Mirna Peč.

Izdelovalec zazidalnega načrta je določen na podlagi
vabljenega razpisa.

Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna
služba.

Stroške geodetskih del, strokovnih podlag in izdelave
zazidalnega načrta pokriva občina iz proračuna.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS,
veljati pa začne z dnem sprejema na Občinskem svetu obči-
ne Mirna Peč.

Št. 031-01/00-17
Mirna Peč, dne 22. avgusta 2000.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MORAVSKE TOPLICE

3612. Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v
Filovcih

Na podlagi 39. in 43. 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. 29/90, 18/93,
47/93 in 71/93) 22. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in
15/95) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Morav-
ske Toplice na 17. redni seji dne 27. 7. 2000 sprejel
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O D L O K
o ureditvenem načrtu za gramoznico v Filovcih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopol-

nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 43/98), sprejme ureditveni načrt
za gramoznico Filovci. Ureditveni načrt je izdelala ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota
pod številko 17/99-UN/MT, julija 2000.

2. člen
Ureditveni načrt vsebuje tekstualne opise in grafične

prikaze, ki se nanašajo na mejo območja, ter na lego, veli-
kost, namen in oblikovanje območja.

Tekstualni del obsega:
– splošni del s prilogami (pogoji, soglasja),
– obrazložitev predvidenih ureditev,
– seznam parcel v obravnavanem območju.
Grafični del obsega:
– prikaze iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov M 1:5000
– kopijo katastrskega načrta z območjem
obdelave M 1:2500
– situacijo obstoječega stanja – geodetski
posnetek M 1:1000
– ureditveno situacijo M 1: 500
– vzdolžni prerez M 1: 500
– karta habitatov – Center za Kartografijo
favne in flore, Miklavž M 1:1500
– faznost izvedbe M 1:1000
– elementi za zakoličbo M 1:1000

II. OBMOČJE OBDELAVE

3. člen
Območje ureditvenega načrta obsega naslednje par-

cele v k.o. Filovci: 6748, 6749, 6750, 6751, 6752. Sku-
pna površina območja obdelave je 5 ha in 69 arov.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
Območje obdelave iz prejšnjega člena je namenjeno

izkopu gramoza s poglobitvijo in razširitvijo obstoječe gra-
moznice oziroma z izkopom tretje jame na parc. št. 6750 in
6751 ter ureditvi obrežnega pasu ob gramoznici v rekreacij-
ske namene in za potrebe ribolova na parc. št. 6748, 6749
in 6752.

5. člen
Predviden je izkop gramoza južno od obstoječe gra-

moznice na parc. št. 6751 z oblikovanjem nove jame v
velikosti ca. 65 arov, tako da se med novo in obstoječima
gramoznicama ohrani ozek, kopenski pomol. Manjša širitev
gramoznice je predvidena tudi na parc. št. 6750 do parcele
6749. Maksimalna globina gramoznic je 10 m oziroma glo-
bina, ki je možna v skladu s presojo vplivov na okolje. Z
izkopom bo tako nastala še tretja gramoznica, ki bo name-
njena ribištvu in nastanku nadomestnega habitata.

6. člen
Obrežna črta gramoznice mora biti členjena v tlorisnem

in višinskem gabaritu. Na ta način bo vzpostavljen biotop za
naselitev različnih rastlinskih in živalskih vrst kot oblika nado-
mestnega habitata sredi melioriranih kmetijskih površin. Var-
stvo vode pred onesnaženjem iz kmetijskih zemljišč se za-
gotovi z dovolj širokim vegetacijskim pasom med obrežno
črto in obdelovalnimi površinami.

Na severnem obrežju obstoječe manjše gramoznice je
predvidena širitev kopenskega pasu z nasipom gramoza
oziroma mrtvice za zagotovitev dovolj širokega zaščitnega
pasu med njivami in vodno površino.

Za potrebe ribiške dejavnosti je dopustna postavitev
lesenih klopi na vzhodni in zahodni brežini.

Dostop za avtomobile je dovoljen na severnem obrežju
iz obstoječe poljske poti. Parkiranje je možno na gramozira-
nem parkirišču ob poljski poti na parc. št. 6749 in 6748.

7. člen
Na vodni površini gramoznic ni dopustna vožnja z mo-

tornimi čolni ter kopanje. Nedopustno je tudi uničevanje
vegetacije, pranje avtomobilov, pranje kmetijskih strojev in
cistern, pretakanje nevarnih in pogonskih tekočin ter kurje-
nje v naravi.

IV. POGOJI ZA PROSTORSKO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA

8. člen
Brežina na severni strani obstoječe manjše gramozni-

ce se razširi z dodatnim nasipavanjem neplodne zemlje, ki
se odgrne na območju odvzemanja gramoza. Pred odko-
pom gramoza v tretji jami se humozno zemlja deponira na
robu parcelnih mej v obliki nasipa, ki bo prepuščen sukce-
sivni zarasti avtohtone vegetacije. Izkop gramoza se vrši v
smeri od severa proti jugu tako, da se ohrani stabilen kopni
pas med obstoječima in novo gramoznico. Kopni pas se
prepusti naravni zarasti, dostop za ljudi se prepreči s preko-
pom.

Nakloni brežin gramoznice so različni od 1:5 do 1:10.
V območju izkopa gramoza na zahodni strani je potrebno
predvideti tudi plitkejše izkope do globine 3 m, ki bodo
omogočili razvoj vodne vegetacije.

9. člen
Vodna in obvodna vegetacija v obstoječi, severni jami

se mora ohraniti.
Nove zasaditve se lahko izvajajo v minimalnem obsegu

z avtohtonimi rastlinskimi vrstami ob robovih parcel, medtem
ko je zaraščanje razgaljenih tal v obvodnem pasu prepušče-
no naravnim procesom.

V. POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE

10. člen
Promet
Dostop do območja je po poljski cesti, ki je povezana z

regionalno cesto Murska Sobota–Dobrovnik. Po končanem
odvozu gramoza mora biti stanje cest enako stanju pred
začetkom izkopa gramoza.

Po končanem izkopu gramoza je promet z motornimi
vozili dovoljen po obstoječi poljski poti na severnem robu
gramoznic do označenega parkirišča. Promet z vozili znotraj
območja gramoznic ni dovoljen.
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11. člen
Ureditve drugih infrastrukturnih objektov in naprav na

območju niso predvidene.

12. člen
Odpadki
Predvidi se centralni prostor s tipsko posodo za zbira-

nje odpadkov, ki se odvažajo na lokalno običajen način.

VI. DRUGI POGOJI

13. člen
Celotno območje je na podlagi uredbe o hrupu v narav-

nem in življenjskem okolju uvrščeno v II. območje varstva
pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti, ki
presegajo 55 dBA podnevi in 45 dBA ponoči.

14. člen
Za odpiranje gramoznice je potrebno izdelati presojo

vplivov na okolje.
Za začetek del je potrebno priglasiti gradnjo na Upravni

enoti.

VII. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Nadzor nad tem odlokom opravlja Inšpektorat za okolje

in prostor.

16. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in organizaci-

jam na sedežu Občine Moravske Toplice.

17. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila odlo-

ka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98), in sicer v delu,
ki se nanaša na obravnavano območje.

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

listu RS.

Št. 015-03/00-15
Moravske Toplice, dne 27. julija 2000.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org. ek. l. r.

RIBNICA NA POHORJU

3613. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za
pospeševanje malega gospodarstva v Občini
Ribnica na Pohorju

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica na Pohor-
ju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribni-
ca na Pohorju na 15. seji dne 8. 6. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega

gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za

dodeljevanje nepovratnih sredstev in posojil za pospeševa-
nje malega gospodarstva.

2. člen
Nepovratna sredstva in posojila se dodeljujejo za spod-

bujanje:
– perspektivnih programov,
– začetka opravljanja gospodarske dejavnosti,
– rasti gospodarskih dejavnosti z odpiranjem novih de-

lovnih mest.
Občinski svet s sklepom razpiše razpoložljiva sredstva,

ki bodo podeljena kot nepovratna sredstva ali posojila in
povabi k prijavi zainteresirane upravičence.

3. člen
Za nepovratna sredstva in posojilo lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki, ki opravljajo registrirano go-

spodarsko dejavnost,
– pravne osebe (gospodarske družbe),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za

izdajo obrtnega dovoljenja, oziroma priglasitev samostojne-
ga podjetnika za vpis v register samostojnih podjetnikov, ki
opravljajo gospodarsko dejavnosti.

Za sredstva lahko zaprosijo tisti prosilci, ki imajo sedež
opravljanja gospodarske dejavnosti na območju Občine Ri-
bnica na Pohorju.

Sredstva se prednostno dodelijo prosilcem:
– katerih izvedba projekta pomembneje vpliva na raz-

voj občine,
– ki bodo zaposlili delavce s stalnim bivališčem v Obči-

ni Ribnica na Pohorju,
– ki so se oziroma se bodo samozaposlili od 1. januar-

ja 2000 dalje.

4. člen
Nepovratna sredstva se dodelijo glede na pomembnost

programov do višine 300.000 SIT.
V primeru, da je prosilcev manj, kot je na razpolago

proračunskih sredstev za nepovratna sredstva, se lahko pre-
ostanek predvidenih sredstev za razvoj malega gospodar-
stva razdeli kot posojilo.

Posojilo se lahko dodeli do višine, kot so dana nepo-
vratna sredstva za dobo dveh let.

V primeru, da prosilec nenamensko koristi nepovratna
sredstva oziroma posojilo ali zmanjša število zaposlenih pred
potekom dveh let oziroma ne uresniči programske zaposli-
tve, je dolžan pridobljena sredstva vrniti.

5. člen
Posojilo se dodeljuje z rokom odplačila do 2 let.
Obrestna mera je v višini TOM + 0.
Obroki se odplačujejo v skladu s posojilno pogodbo

(mesečno, trimesečno ali polletno).

6. člen
K vlogi za dodelitev sredstev je potrebno priložiti:
– poslovni načrt,
– dokazilo o stalnem bivališču in sedežu samostojnega

podjetnika ali gospodarske družbe,
– izpis iz registra opravljanja dejavnosti.
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7. člen
Prosilec zavaruje posojilo s plačilom zavarovalne pre-

mije pri zavarovalnici ali z drugimi instrumenti zavarovanja.
Stroške zavarovanja posojila nosi prosilec.

8. člen
Prosilci vlagajo zahtevke s spremljajočo dokumentacijo

pri Občinski upravi občine Ribnica na Pohorju.

9. člen
Zahtevke oziroma vloge obravnava odbor občinskega

sveta, pristojen za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem, ki
pripravi predlog razdelitve sredstev za pospeševanje malega
gospodarstva in ga posreduje občinskemu svetu.

10. člen
Vsem prosilcem se posreduje sklep o izboru za dodeli-

tev nepovratnih sredstev in posojil v roku 8 dni po odločitvi
občinskega sveta.

11. člen
Realizacijo programa za pospeševanje malega gospo-

darstva preveri v roku enega leta po sklenitvi pogodb odbor
za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem ter z ugotovitvami
seznani občinski svet.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občin-

skem svetu občine Ribnica na Pohorju in se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 32-1/2000-01
Ribnica na Pohorju, dne 8. junija 2000.

Županja
Občine Ribnica na Pohorju

Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

MINISTRSTVA

3614. Odredba o spremembi odredbe o postopnem
uvajanju programa 9-letne osnovne šole

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) in 105. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 12/96 in 33/97) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o spremembi odredbe o postopnem uvajanju

programa 9-letne osnovne šole

1. člen
V odredbi o postopnem uvajanju programa 9-letne

osnovne šole (Uradni list RS, št. 22/98), se v 13. členu
beseda “petih” nadomesti z besedo “sedmih”.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0221/2000
Ljubljana, dne 24. avgusta 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

Popravek

V pravilniku o monitoringu pesticidov v pitni vodi in
virih pitne vode, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
38-1855/00 z dne 10. 5. 2000, se v prilogi III navedba
standarda za podtalnico “SIST ISO 5667-11” pravilno gla-
si “SIST ISO 5667-6”, medtem ko se navedba standarda
za površinski vodotok “SIST ISO 5667-6” pravilno glasi
“SIST ISO 5667-11.”

Urad za kemikalije RS
Direktorica

dr. Marta Ciraj l. r.

– Popravek odločbe o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje

Popravek

V odločbi o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in
vrnitvi zadeve v novo odločanje, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 68-3213/00 z dne 31. 7. 2000, se številka na
koncu akta pravilno glasi: Up-291/98.

Sekretarka
mag. Jadranka Sovdat l. r.

– Popravek kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti intarifne priloge h kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

Popravek

V kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniš-
ke in knjigotrške dejavnosti in tarifne priloge h kolektivni
pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43-2001/00 z
dne 24. 5. 2000, se:

v 55. členu odstavek (1) v 2. točki pravilno glasi:
“2. Jubilejne nagrade
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada za posamezen

delovni jubilej pri zadnjem delodajalcu v višini, kot jo določa
uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo
kot odhodek.”

prva vrstica Tarifne priloge, se pravilno glasi:
“1. Izhodiščne plače”
besedilo druge vrstice se pravilno glasi:
“(1) Izhodiščne plače so za mesec april po posameznih

tarifnih razredih naslednje:”
v prvem odstavku 1. točke tarifne priloge (Izhodiščne

plače) pravilno glasi višina izhodiščne plače za VII. tarifni
razred za založniško in knjigotrško dejavnost 170.950.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije

Predsednica UO
mag. Rina Klinar l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 77 / 25. 8. 2000 / Stran 9517

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za grafično informativno,

založniško in knjigotrško
dejavnost

Predsednica
Kristina Kobal l. r.

Konfederacija sindikatov
Slovenije Pergam

Predsednik
Dušan Rebolj l. r.

– Popravek odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana

Popravek

V odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne
uprave mestne občine Ljubljana, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 56-2559/00 z dne 22. 6. 2000, se:

– v osmi alinei 6. člena pred besedo “gospodarske”
črta beseda “javne”;

P o p r a v e k

V odloku o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih
rastlin v Občini Bled za naravne spomenike, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 90–4712/98, se 2. člen v delu, ki se
nanaša na povirje v Lisicah, v celoti popravi z spodaj nave-
deno tabelo:

– v prvi alinei 7. člena črtata besedi “rebalans proraču-
na”;

– v drugi alinei 9. člena črta kratica “MOL”;
– v deveti alinei 14. člena črta besedilo “in skrbijo za

njihovo vzdrževanje”.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

k.o. Želeče

Zemljišče parc. št. ZKV Kultura Izmera Lastnik (Imetnik pravice uporabe)

290/1 1697 Gozd 12272 Jože Antonič, Zg. Gorje 36
290/2 1697 Nerodovitno 12272 Jože Antonič, Zg. Gorje 36
290/3 1006 Puščava 270 Anton Rihtaršič, Bled, Zagoriška 11
290/4 184 Gozd

in nerodovitno 2608 Anton Rihtaršič, Bled, Zagoriška 11
290/5 1347 Gozd 22335 RS
290/6 1347 Gozd 1899 RS
290/7 1347 Gozd 1334 RS
290/8 – del 163 Gozd 4934
290/9 163 Puščava 4934
290/10 163 Gozd 3755
290/11 1142 Gozd

in nerodovitno 7438 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/12 1142 Gozd

in nerodovitno 6715 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/13 – del 163 Gozd 1744 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/14 – del 163 Gozd 4715 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/15 – del 163 Gozd 629 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/16 – del 163 Gozd 647 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/19 998 Gozd 180 Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce
290/20 – del 998 Gozd 8294 Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce
290/21 – del 998 Puščava 1068 Zornik Miklavž, Finžgarjeva 20, Lesce
290/25 – del 810 Gozd 5365 Franc Avsenik, Lesce, Alpska c. 66
290/26 1142 Travnik 723 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/27 1142 Gozd

in nerodovitno 7337 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/28 1142 Travnik 306 Anton Vidic, Bled, Ljubljanska c. 18
290/34 1569 Gozd 3197 RS
290/37 1554 Pašnik 3322 Franc in Miha Pelko, Bled, Cankarjeva 17b
290/66 1569 Pašnik 2018 RS
1165/3 – del I Pot Javno dobro
1165/4 I Gozdna pot Javno dobro

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej univ. dipl. ekon. l. r.
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Popravek

V odloku o javnem redu in miru na območju Občine
Dobrovnik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49-2352/00
z dne 6. 6. 2000, se v 12. členu, pod 6. in 7. točko doda
besedilo:

“Lastnikom, najemnikom, uporabnikom objektov je pre-
povedano:”,

na začetku 8. točke se doda besedilo:
“Lastniki, najemniki ali uporabniki objektov so dolžni:”.

Občina Dobrovnik - Dobronak
Község

Župan - Polgármester
Marjan Kardinar,

univ. dipl. inž. agr. l. r.

– Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik

Popravek

V odloku o komunalnih taksah v Občini Kamnik, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 58-2663/00 z dne 29. 6.
2000, se v 10. členu tretji odstavek pravilno glasi:

V taksni tarifi je določeno, kdaj se v primerih iz drugega
odstavka tega člena komunalna taksa odmeri v dvojnem
znesku.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

– Popravek odloka o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji

Popravek

V odloku o višini in načinu plačevanja članarine lokalni
turistični organizaciji, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
63-2869/00 z dne 13. 7. 2000, se v preambuli odloka
navedba statuta Občine Kobilje pravilno glasi: (Uradni list
RS, št. 94/99).

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

– Popravek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1999

Popravek

V odloku o zaključnem računu proračuna Občine Kobi-
lje za leto 1999, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72-
3411/00 z dne 11. 8. 2000, se 2. člen pravilno glasi:

2. člen
Proračunski primanjkljaj 116.202 SIT se prenese v

odhodke Občine Kobilje za leto 2000.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

– Popravek statuta Občine Pivka

Popravek

V statutu Občine Pivka, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 58-2761/99 z dne 20. 7. 1999, se v 2. členu v
četrti vrstici pred besedo Pivka doda besedi: Trška skup-
nost, pred besedo Ribnica pa doda besedi: Vaška skup-
nost.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

– Popravek sklepa o razpisu svetovalnega referenduma

Popravek

V sklepu o razpisu svetovalnega referenduma, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 68-3240/00 z dne 31. 7.
2000, se 3. točka pravilno glasi:

Za dan razpisa referenduma se šteje 3. 8. 2000 in s
tem datumom začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP
za območje bolnice Vojnik, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 69-3297/00, z dne 4. 8. 2000 se:

v 3. členu za besedo poslovnotrgovinskega doda be-
seda: “skladiščnega”

prva alinea 5. člena pravilno glasi:
– tlorisni gabariti: 20 m x 40 m - zasnova v L obliki,
6. člen pravilno glasi:
Posebni pogoji: obvezno je treba upoštevati 1. točko

vodnogospodarskih pogojev.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 77 / 25. 8. 2000 / Stran 9519

VLADA
3563. Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in

elektronsko podpisovanje 9457
3564. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe

znižane carinske stopnje in stopnje “prosto” 9462

MINISTRSTVA
3565. Odredba o katalogih standardov strokovnih znanj

in spretnosti poklicnih kvalifikacij 9462
3566. Odredba o izobraževalnih programih poklicnega

usposabljanja in izpopolnjevanja 9462
3567. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,

ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu OBDELOVALEC KOVIN 9463

3568. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu TEKSTILNI TEHNIK – POKLICNI TEČAJ 9463

3569. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu ŽIVILSKI TEHNIK 9464

3570. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe uči-
teljev in drugih strokovnih delavcev v programu
ŠIVILJA – KROJAČ, šolska organizacija 9465

3571. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu ŠIVILJA – KROJAČ, dualna organizacija 9466

3572. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu POMOČNIK V ŽIVILSTVU 9467

3573. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu POMOČNIK GOSPODINJE
OSKRBNICE 9468

3574. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu PEK (dualna organizacija) 9469

3575. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen program za
slepe in slabovidne dijake) 9469

3576. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu NATAKAR IN NATAKAR (SI) – dualna organi-
zacija 9471

3577. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu MESAR – dualna organizacija 9471

3578. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu LIČAR 9472

3579. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ
- dualna organizacija 9473

3580. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu GOZDARSKI TEHNIK 9474

3581. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklic-
nem tečaju FARMACEVTSKI TEHNIK 9475

3582. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu BOLNIČAR-NEGOVALEC

VSEBINA

3583. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu USNJARSKI GALANTERIST – dualna organi-
zacija 9476

3584. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu SLIKOPLESKAR, dualna organizacija 9477

3585. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu SLAŠČIČAR – KONDITOR (dualna
organizacija) 9478

3586. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu POMOČNIK KONFEKCIONARJA 9479

3587. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklic-
nem tečaju EKONOMSKO – KOMERCIALNI
TEHNIK 9480

3588. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu EKONOMSKI TEHNIK (prilagojen program za
gibalno ovirane dijake) 9480

3589. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe uči-
teljev in drugih strokovnih delavcev v programu
KUHAR in KUHAR (SI) – dualna organizacija 9481

3590. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu KAMNOSEK, dualna organizacija 9482

3591. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu IZDELOVALEC USNJENIH IN KRZNENIH
OBLAČIL – dualna organizacija 9483

3592. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v progra-
mu EKONOMSKI TEHNIK 9484

3593. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu CVETLIČAR – dualna organizacija 9485

3594. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev
splošno-izobraževalnih predmetov in drugih stro-
kovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izo-
braževanju 9486

3595. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu VRTNAR – šolska organizacija 9487

3596. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu VRTNAR – dualna organizacija 9488

3597. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe,
ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci
v programu VETERINARSKI TEHNIK 9489

3598. Odredba o označevanju in registraciji drobnice 9490
3599. Odredba o ukrepih v načinu oplojevanja govedi 9497
3614. Odredba o spremembi odredbe o postopnem

uvajanju programa 9-letne osnovne šole 9516
3600. Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje

živali in evidencah o zdravljenju živali 9497
3601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o deležih Zavoda Republike Slovenije za zapo-
slovanje pri financiranju izhodiščne plače za ude-
ležence javnih del 9498

3602. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove – Sloven-
ske fundacije za promocijo zdravja 9499

StranStran



Stran 9520 / Št. 77 / 25. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije

9 771318 057017

  ISSN 1318-0576 Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naroč-
nine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina
za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

OBČINE
BELTINCI

3603. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča 9500

3604. Odlok o občinskem javnem glasilu 9505
3605. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine

Beltinci za leto 2000 9507

BREZOVICA
3606. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije ob-

čine Brezovica 9507

IVANČNA GORICA
3607. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na ob-

močju Občine Ivančna Gorica za izvedbo rednih
volitev poslancev v Državni zbor Republike Slo-
venije – 2000 9507

KOČEVJE
3608. Odlok o delitvi naselja Željne in imenovanju nove-

ga naselja Griček pri Željnah 9508

LOŠKA DOLINA
3609. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obra-

tovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Loška dolina 9509

3610. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega ča-
sa prodajaln na območju Občine Loška dolina 9511

MIRNA PEČ
3611. Program priprave zazidalnega načrta obrtne co-

ne »Postaja« 9512

MORAVSKE TOPLICE
3612. Odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Fi-

lovcih 9513

Stran Stran

RIBNICA NA POHORJU
3613. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševa-

nje malega gospodarstva v Občini Ribnica na Po-
horju 9515

POPRAVKI
– Popravek pravilnika o monitoringu pesticidov v pit-

ni vodi in virih pitne vode 9516
– Popravek odločbe o razveljavitvi sodbe vrhovne-

ga sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje 9516
– Popravek kolektivne pogodbe časopisnoinforma-

tivne, založniške in knjigotrške dejavnosti in tarif-
ne priloge h kolektivni pogodbi časopisnoinfor-
mativne, založniške in knjigotrške dejavnosti 9516

– Popravek odloka o organizaciji in delovnem po-
dročju Mestne uprave mestne občine Ljubljana 9517

– Popravek odloka o razglasitvi povirij, močvirij in
rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spo-
menike 9517

– Popravek odloka o javnem redu in miru na ob-
močju Občine Dobrovnik 9518

– Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini
Kamnik 9518

– Popravek odloka o višini in načinu plačevanja čla-
narine lokalni turistični organizaciji 9518

– Popravek odloka o zaključnem računu proraču-
na Občine Kobilje za leto 1999 9518

– Popravek statuta Občine Pivka 9518
– Popravek sklepa o razpisu svetovalnega referen-

duma 9518
– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah

odloka o PUP za območje bolnice Vojnik 9518


	VLADA
	3563. Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje
	㌀㔀㘀㐀⸀ 唀爀攀搀戀愀 漀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀椀 甀爀攀搀戀攀 漀 搀漀氀漀ഁ椀琀瘀椀 甀瀀漀爀愀戀攀 稀渀椀縁愀渀攀 挀愀爀椀渀猀欀攀 猀琀漀瀀渀樀攀 椀渀 猀琀漀瀀渀樀攀 ∀瀀爀漀猀琀漀∀

	MINISTRSTVA
	3565. Odredba o katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti poklicnih kvalifikacij
	㌀㔀㘀㘀⸀ 伀搀爀攀搀戀愀 漀 椀稀漀戀爀愀縁攀瘀愀氀渀椀栀 瀀爀漀最爀愀洀椀栀 瀀漀欀氀椀挀渀攀最愀 甀猀瀀漀猀愀戀氀樀愀渀樀愀 椀渀 椀稀瀀漀瀀漀氀渀樀攀瘀愀渀樀愀
	3567. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu OBDELOV
	3568. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu TEKSTILNI TEHNIK - POKL
	㌀㔀㘀㤀⸀ 伀搀爀攀搀戀愀 漀 猀洀攀爀椀 椀渀 猀琀漀瀀渀樀椀 猀琀爀漀欀漀瘀渀攀 椀稀漀戀爀愀稀戀攀Ⰰ 欀椀 樀漀 洀漀爀愀樀漀 椀洀攀琀椀 甀ഁ椀琀攀氀樀椀 椀渀 搀爀甀最椀 猀琀爀漀欀漀瘀渀椀 搀攀氀愀瘀挀椀 瘀 瀀爀漀最爀愀洀甀 紁䤀嘀䤀䰀匀䬀
	3570. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ŠIVILJA - KROJAÈ, šolska 
	3571. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ŠIVILJA - KROJAÈ, dualn
	3572. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOÈNI
	3573. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOÈNI
	3574. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu PEK (du
	3575. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu EKONOMSKI TEHNIK (prila
	3576. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu NATAKAR IN NATAKAR (SI)
	3577. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu MESAR -
	3578. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu LIÈAR
	3579. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu INSTALA
	3580. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu GOZDARSKI TEHNIK
	3581. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem teèaju FARMACEVTSKI TE
	3582. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu BOLNIÈAR-NEGOVALEC
	3583. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu USNJARSKI GALANTERIST -
	3584. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu SLIKOPLESKAR, dualna or
	3585. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu SLAŠÈIÈ
	3586. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu POMOÈNIK KONFEKCIONARJA
	3587. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem teèaju EKONOMSKO - KOM
	3588. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu EKONOMSKI TEHNIK (prila
	3589. Odredba smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu KUHAR in KUHAR (SI) - dua
	3590. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu KAMNOSEK, dualna organi
	3591. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu IZDELOVALEC USNJENIH IN
	3592. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe uèiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu EKONOMSKI TEHNIK
	3593. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu CVETLIÈ
	㌀㔀㤀㐀⸀ 伀搀爀攀搀戀愀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 漀搀爀攀搀戀攀 漀 猀洀攀爀椀 椀渀 猀琀漀瀀渀樀椀 猀琀爀漀欀漀瘀渀攀 椀稀漀戀爀愀稀戀攀 甀ഁ椀琀攀氀樀攀瘀 猀瀀氀漀愁渀漀ⴀ椀稀漀戀爀愀縁攀瘀愀氀渀椀栀 瀀爀攀搀洀
	3595. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNAR 
	3596. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNAR 
	3597. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti uèitelji in drugi strokovni delavci v programu VETERIN
	3598. Odredba o oznaèevanju in registraciji drobnice
	3599. Odredba o ukrepih v naèinu oplojevanja govedi
	3614. Odredba o spremembi odredbe o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
	㌀㘀　　⸀ 倀爀愀瘀椀氀渀椀欀 漀 椀稀樀攀洀渀椀 甀瀀漀爀愀戀椀 稀搀爀愀瘀椀氀 稀愀 稀搀爀愀瘀氀樀攀渀樀攀 縁椀瘀愀氀椀 椀渀 攀瘀椀搀攀渀挀愀栀 漀 稀搀爀愀瘀氀樀攀渀樀甀 縁椀瘀愀氀椀
	㌀㘀　⸀ 倀爀愀瘀椀氀渀椀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 瀀爀愀瘀椀氀渀椀欀愀 漀 搀攀氀攀縁椀栀 娀愀瘀漀搀愀 刀攀瀀甀戀氀椀欀攀 匀氀漀瘀攀渀椀樀攀 稀愀 稀愀瀀漀猀氀漀瘀愀渀樀攀 瀀爀椀 昀椀渀愀渀挀椀爀愀渀樀甀 椀稀
	3602. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove - Slovenske fundacije za promocijo zdravja

	OBÈINE
	BELTINCI
	3603. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišèa
	3604. Odlok o obèinskem javnem glasilu
	3605. Odlok o dopolnitvi odloka o proraèunu Obèine Beltinci za leto 2000

	BREZOVICA
	3606. Sklep o imenovanju Obèinske volilne komisije obèine Brezovica

	IVANÈNA GORICA
	㌀㘀　㜀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 渀愀ഁ椀渀甀 瀀氀愀欀愀琀椀爀愀渀樀愀 椀渀 爀攀欀氀愀洀椀爀愀渀樀愀 渀愀 漀戀洀漀ഁ樀甀 伀戀ഁ椀渀攀 䤀瘀愀渀ഁ渀愀 䜀漀爀椀挀愀 稀愀 椀稀瘀攀搀戀漀 爀攀搀渀椀栀 瘀漀氀椀琀攀瘀 瀀漀猀氀愀渀挀攀瘀 瘀 䐀爀縁愀瘀渀

	KOÈEVJE
	㌀㘀　㠀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 搀攀氀椀琀瘀椀 渀愀猀攀氀樀愀 紁攀氀樀渀攀 椀渀 椀洀攀渀漀瘀愀渀樀甀 渀漀瘀攀最愀 渀愀猀攀氀樀愀 䜀爀椀ഁ攀欀 瀀爀椀 紁攀氀樀渀愀栀

	LOŠKA DOLINA
	3609. Pravilnik o merilih za doloèitev podaljšanega obratovalnega èasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gos
	3610. Pravilnik o merilih za doloèanje obratovalnega èasa prodajaln na obmoèju Obèine Loška dolina

	MIRNA PEÈ
	3611. Program priprave zazidalnega naèrta obrtne cone »Postaja«

	MORAVSKE TOPLICE
	3612. Odlok o ureditvenem naèrtu za gramoznico v Filovcih

	RIBNICA NA POHORJU
	3613. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Obèini Ribnica na Pohorju


	倀伀倀刀䄀嘀䬀䤀
	- Popravek pravilnika o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode
	- Popravek odloèbe o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišèa in vrnitvi zadeve v novo odloèanje
	ⴀ 倀漀瀀爀愀瘀攀欀 欀漀氀攀欀琀椀瘀渀攀 瀀漀最漀搀戀攀 ഁ愀猀漀瀀椀猀渀漀椀渀昀漀爀洀愀琀椀瘀渀攀Ⰰ 稀愀氀漀縁渀椀愁欀攀 椀渀 欀渀樀椀最漀琀爀愁欀攀 搀攀樀愀瘀渀漀猀琀椀 椀渀 琀愀爀椀昀渀攀 瀀爀椀氀漀最攀 栀 欀漀氀攀欀琀椀瘀渀椀 瀀漀最漀搀
	- Popravek odloka o organizaciji in delovnem podroèju Mestne uprave mestne obèine Ljubljana
	- Popravek odloka o razglasitvi povirij, moèvirij in rastišè redkih rastlin v Obèini Bled za naravne spomenike
	- Popravek odloka o javnem redu in miru na obmoèju Obèine Dobrovnik
	- Popravek odloka o komunalnih taksah v Obèini Kamnik
	- Popravek odloka o višini in naèinu plaèevanja èlanarine lokalni turistièni organizaciji
	- Popravek odloka o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine Kobilje za leto 1999
	- Popravek statuta Obèine Pivka
	- Popravek sklepa o razpisu svetovalnega referenduma
	- Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za obmoèje bolnice Vojnik


