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MINISTRSTVA

3958. Odredba o stroških

Na podlagi 25., 41., 50., 54. in 101. člena zakona o
zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št.
101/99 in 70/00) izdaja minister za zdravstvo

O D R E D B O
o stroških

1. člen
S to odredbo se določa vrsta in višina stroškov, ki jih

skladno z določili zakona o zdravilih in medicinskih pripo-
močkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00; v nadaljnjem
besedilu: zakon) plača predlagatelj zadevnega postopka, in
sicer:

1. stroški v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in
odvzemom dovoljenja za promet z zdravilom,

2. stroški v zvezi s postopkom priglasitve oziroma odo-
britve kliničnega preskušanja zdravila,

3. stroški v zvezi z izdajo, spremembo in odvzemom
dovoljenja za izdelavo zdravil,

4. stroški v zvezi z izdajo, spremembo in odvzemom
dovoljenja za promet na debelo z zdravili,

5. stroški v zvezi s priglasitvijo, vpisom, spremembo
vpisa in izbrisom pravnih/fizičnih oseb iz registra izdeloval-
cev/dobaviteljev medicinskih pripomočkov,

6. stroški v zvezi s priglasitvijo, vpisom, spremembo
vpisa in izbrisom medicinskih pripomočkov iz registra medi-
cinskih pripomočkov,

7. stroški v zvezi s postopkom priglasitve oziroma odo-
britve kliničnega preskušanja medicinskega pripomočka.

ZDRAVILA

2. člen
Stroški v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo in

odvzemom dovoljenja za promet z zdravilom so naslednji in
so določeni v višini:

SIT
– stroški izdaje strokovnega

mnenja o razvrstitvi izdelkov med zdravila
ali v skupino zdravil za uporabo
v humani medicini 20.000

– stroški dodelitve kode EAN – 13
in izdaje identifikacijskih številk sistema EAN,
za vsako registrsko številko 1.500

– stroški izdaje dovoljenja
za promet z zdravilom po 14. ali 15. členu
zakona (popolna dokumentacija) 320.000

– stroški izdaje dovoljenja za promet
po 15. členu zakona (skrajšana dokumentacija) 260.000

– stroški podaljšanja dovoljenja
za promet z zdravilom po 33. in 34. členu
pravilnika o postopku za pridobitev
dovoljenja za promet z zdravilom
(Uradni list RS, št. 67/00) 250.000

– stroški podaljšanja dovoljenja
za promet z zdravilom po 33. členu pravilnika
o postopku za pridobitev dovoljenja
za promet z zdravilom 150.000

– stroški spremembe dovoljenja za promet z zdravilom:
– priglasitev spremembe tipa I 50.000
– odobritev spremembe tipa I,

ki se obravnava na podlagi inšpekcijskega
pregleda ali mnenja izvedenca po 47. členu
pravilnika o postopku za pridobitev
dovoljenja za promet z zdravilom 100.000

– odobritev spremembe tipa II 150.000
– obravnava spremembe,

ki zahteva novo vlogo 200.000
– stroški prenosa dovoljenja

za promet z zdravilom na drugo
pravno/fizično osebo 50.000

– stroški prenehanja veljavnosti
dovoljenja za promet z zdravilom,
na zahtevo predlagatelja 20.000

– stroški prenehanja veljavnosti
dovoljenja za promet z zdravilom,
na podlagi odločbe pristojnega organa 50.000

3. člen
Stroški v zvezi s postopkom kliničnega preskušanja

zdravila so naslednji in so določeni v višini:
– stroški priglasitve kliničnega

preskušanja zdravil 100.000
– stroški odobritve kliničnega

preskušanja zdravil 300.000

4. člen
Stroški v zvezi z izdajo, spremembo in prenehanjem

veljavnosti dovoljenja za izdelavo zdravila so naslednji in so
določeni v višini:
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– stroški izdaje dovoljenja za izdelavo
zdravila za vsako posamezno skupino
farmacevtskih oblik in za vsako proizvodno
enoto posebej 300.000

– stroški obravnave spremembe
v zvezi z izdelavo zdravila 100.000

– stroški administrativne spremembe
dovoljenja za izdelavo zdravila 50.000

– stroški prenehanja veljavnosti
dovoljenja za izdelavo zdravila:

– stroški prenehanja veljavnosti
dovoljenja za izdelavo zdravila na zahtevo
imetnika dovoljenja 20.000

– stroški odvzema dovoljenja za izdelavo
zdravila na podlagi ugotovitev
iz 51. člena zakona 100.000

5. člen
Stroški v zvezi z izdajo, spremembo in odvzemom do-

voljenja za promet na debelo z zdravili so naslednji in so
določeni v višini:

– stroški izdaje ali verifikacije dovoljenja
za promet na debelo z zdravili 250.000

– stroški administrativne spremembe
dovoljenja za promet na debelo z zdravili
na predlog imetnika dovoljenja 50.000

– stroški obravnave spremembe
v zvezi z dovoljenjem za promet
z zdravili na debelo 100.000

– stroški prenehanja veljavnosti
dovoljenja za promet na debelo z zdravili
na zahtevo predlagatelja 20.000

– stroški odvzema dovoljenja
za promet z zdravili na debelo na podlagi
ugotovitev drugega odstavka 59. člena zakona 100.000

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

6. člen
Stroški v zvezi s priglasitvijo in vpisom pravnih/fizičnih

oseb v register izdelovalcev/dobaviteljev medicinskih pripo-
močkov in v register medicinskih pripomočkov so naslednji
in so določeni v višini:

– stroški izdaje strokovnega mnenja
o razvrstitvi izdelkov med medicinske pripomočke 20.000

– stroški izdaje strokovnega mnenja
o razvrstitvi medicinskega pripomočka
v ustrezen razred 20.000

– stroški priglasitve kliničnega
preskušanja medicinskega pripomočka:

– razreda I 30.000
– razreda II. a. , in II. b. , 50.000
– razreda III 100.000
– stroški priglasitve in vpisa

pravnih/fizičnih oseb v register izdelovalcev
medicinskih pripomočkov 30.000

– stroški priglasitve in vpisa
pravnih/fizičnih oseb v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov:

– promet na debelo 30.000
– promet na drobno z medicinskimi

pripomočki v specializirani prodajalni 30.000
– stroški priglasitve in vpisa

medicinskih pripomočkov v register
medicinskih pripomočkov:

– za posamezni medicinski pripomoček 20.000
– za skupino, ki vsebuje do 100

medicinskih pripomočkov 30.000
– za skupino, ki vsebuje nad 100

medicinskih pripomočkov 50.000
– stroški priglasitve in vpisa

spremembe ali izbrisa pravne/fizične
osebe iz registra izdelovalcev/dobaviteljev
medicinskih pripomočkov 15.000

– stroški priglasitve in vpisa
spremembe ali izbrisa medicinskega
pripomočka/skupine iz registra
medicinskih pripomočkov 15.000

7. člen
Predlagatelj plača stroške, navedene v tej odredbi, v

dobro proračuna Republike Slovenije, na žiro račun št.
50100-840-061-6212 in Uradu Republike Slovenije za
zdravila predloži dokazilo o plačilu ob predložitvi zadevne
vloge.

8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehata veljati odred-

ba o stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet
z zdravili skupine C in D (Uradni list RS, št. 59/97) ter
odredba o stroških postopka v zvezi z dovolitvijo prometa
zdravil (Uradni list RS, št. 38/94).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 512/00-281
Ljubljana, dne 27. septembra 2000.

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister

za zdravstvo

3959. Seznam zdravil, za katera je bilo od 30. 6. 2000
do 3. 10. 2000 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera je bilo od 30. 6. 2000

do 3. 10. 2000 izdano dovoljenje za promet
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Št. 512-15/00-110
Ljubljana, dne 3. oktobra 2000.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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3960. Seznam zdravil, katerim je od 30. 6. 2000 do 3. 10. 2000 razveljavljeno dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) objavlja
Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, katerim je od 30. 6. 2000 do 3. 10. 2000 razveljavljeno dovoljenje za promet
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Št. 512-16/00-111
Ljubljana, dne 3. oktobra 2000.

Urad Republike Slovenije za zadravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3961. Statut skupnosti zavodov – Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije

Na podlagi pooblastila skupščine Združenja zdravstve-
nih zavodov Slovenije z dne 16. 8. 2000 je upravni odbor
združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sprejel

S T A T U T
skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih

zavodov Slovenije
(prečiščeno besedilo)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Zdravstveni zavodi so s sklepi o ustanovitvi ustanovili

skupnost zavodov Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
(v nadaljevanju: združenje).

V združenje se povezujejo javni zdravstveni zavodi in
drugi zdravstveni zavodi s koncesijo, ki opravljajo zdravstve-
no dejavnost.

Združenje sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organi-
zacijami in je tako vključeno v mednarodno zdravstveno
službo.

2. člen
Ime skupnosti zavodov je: Združenje zdravstvenih za-

vodov Slovenije.
Sedež je v Ljubljani, Njegoševa 8.
Združenje lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem

članov.

3. člen
Združenje je pravna oseba, ima štampiljko okrogle obli-

ke, na kateri sta vpisana ime in sedež združenja.
Združenje ima emblem. Je kvadratne oblike in sestav-

ljen iz modrih kvadratov v obliki črke Z na beli podlagi. V
emblem je z modro barvo vrisana Eskalupova palica s kačo.
Emblem se uporablja na pismih, dopisih, informativnih glasi-
lih in drugih edicijah ter v pravnem prometu.

Emblem se lahko uporablja tudi v črno-belem tisku.
Postavljen je lahko pred, nad ali pod ime.

Združenje ima na svojih poslovnih prostorih napisno
tablo. Napisna tabla je bele barve. Na njej so emblem, z
modrimi črkami napisano ime in sedež združenja.

4. člen
S statutom združenja se urejajo:
– dejavnost združenja,
– organizacija združenja,
– organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavno-

sti in poslovanja združenja v skladu z zakonom in sklepom o
ustanovitvi združenja.

II. NALOGE ZDRUŽENJA

5. člen
Združenje opravlja naslednje dejavnosti:
– 91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– 91.12 Dejavnost strokovnih združenj

Člani združenja se združujejo zato, da uresničujejo na-
slednje naloge:

1. sodelovanje pri pripravi predloga plana zdravstvene-
ga varstva Slovenije, ki vsebuje:

– strategijo razvoja zdravstvenega varstva,
– prednostna razvojna področja,
– naloge in cilje zdravstvenega varstva,
– podlage za razvoj zdravstvene dejavnosti na posa-

meznih ravneh, vključno z izobraževanjem in izpopolnjeva-
njem kadrov, ter za razvoj sistema zdravstvenega zavarova-
nja,

– specifične potrebe in možnosti zdravstvenega var-
stva posameznih območij,

– nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega
varstva,

– merila za mrežo javne zdravstvene službe, upošteva-
je dostopnost zdravstvenih storitev po območjih,

2. sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakon-
skih aktov s področja zdravstva,

3. sodelovanje in zastopanje interesov članov pri pri-
pravi izhodišč za izvajanje programov in njihovih cen,

4. sodelovanje pri urejanju odnosov med Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in člani združenja pri:

– opredelitvi zmogljivosti za izvajanje pravic iz obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja,

– določitvi obsega sredstev,
5. sodelovanje pri urejanju odnosov z Zavodom za

zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi zavarovalnica-
mi pri izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,

6. zastopanje članov združenja v odnosih do Vlade
Republike Slovenije in pristojnih ministrstev,

7. zastopanje članov združenja v skupščini Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije,

8. sodelovanje pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih
pogodb z vidika zastopanja interesov članov združenja,

9. uresničevanje skupnih interesov članov na področju
organizacije poslovanja in ustvarjanja pogojev za učinkovito
izvajanje zdravstvene dejavnosti,

10. opravljanje notranje in zunanje trgovinske dejavno-
sti za potrebe zdravstvenih zavodov na podlagi skupnih inte-
resov,

11. uresničevanje drugih skupnih interesov članov zdru-
ženja.

Združenje lahko opravlja dela tudi za druge naročnike,
če ima za to proste zmogljivosti in če je delo v skladu z
dejavnostjo združenja, vendar ne na škodo članov.

Združenje lahko prenese posamezna dela iz svoje de-
javnosti tudi na druge izvajalce, ki so sposobni zagotoviti
kvalitetno izvedbo del in če se s tem doseže racionalnejše in
smotrnejše opravljanje dela.

III. ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA, ORGANI ZDRUŽENJA,
NJIHOVE PRISTOJNOSTI IN NAČIN ODLOČANJA

6. člen
Združenje je organizirano tako, da njegove naloge izvr-

šujejo:
– skupščina,
– upravni odbor,
– odbori dejavnosti,
– stalne komisije,
– direktor združenja.

7. člen
Združenje upravlja skupščina združenja.
Skupščino sestavljajo delegati članov združenja.
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Vsak član združenja ima v skupščini enega delegata.
Število glasov posameznega delegata skupščine je od-

visno od števila zaposlenih delavcev v zdravstvenem zavodu,
ki ga delegat zastopa. Posamezni delegat skupščine ima en
glas na vsakih 300 zaposlenih delavcev.

Postopek imenovanja in razreševanja delegatov skup-
ščine je določen v splošnih aktih članov združenja.

8. člen
Skupščina razpiše volitve v skupščino najkasneje dva

meseca pred potekom mandatne dobe.
Postopek volitev natančneje določi skupščina s pravil-

nikom.

9. člen
Mandat delegatov skupščine traja 4 leta in se šteje od

dneva njene prve seje.
Delegatu skupščine preneha mandat še pred potekom

mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članici
združenja, če izgubi status delegata članice združenja ali če
se odpove mandatu.

Če članu skupščine preneha mandat pred potekom
mandatne dobe, je članica združenja dolžna, v skladu s
svojimi splošnimi akti, imenovati novega delegata najka-
sneje v dveh mesecih po prenehanju mandata njenega
delegata.

10. člen
Skupščina ima predsednika in njegovega namestnika,

ki ju delegati izvolijo na prvi seji v skladu s poslovnikom o
delu skupščine.

11. člen
Sejo skupščine združenja sklicuje njen predsednik ozi-

roma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.
Skupščina zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat

letno.
Predsednik oziroma namestnik skupščine mora sklicati

sejo skupščine, če to zahteva najmanj tretjina članov združe-
nja, upravni odbor združenja oziroma direktor združenja.

V primeru iz prejšnjega odstavka je predsednik dolžan
sklicati sejo v roku 15 dni od prejema zahteve za sklic
skupščine.

12. člen
Predsednik skupščine ima predvsem naslednje pristoj-

nosti:
– predstavlja skupščino združenja,
– sklicuje, predlaga dnevni red, pripravlja in vodi seje

skupščine,
– spremlja izvajanje sklepov skupščine,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti skup-

ščina.
Predsednik skupščine je za svoje delo odgovoren skup-

ščini.

13. člen
Namestnik predsednika skupščine nadomešča pred-

sednika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta
odsoten, če sta odsotna oba, vodi sejo skupščine delegat,
ki ga določi skupščina.

Če predsedniku skupščine predčasno preneha man-
dat, opravlja njegove naloge njegov namestnik do izvolitve
novega predsednika.

Če je za predsednika skupščine izvoljen delegat iz
bolnišnične zdravstvene dejavnosti, mora biti namestnik iz
osnovne zdravstvene dejavnosti oziroma obratno.

14. člen
Način in roke sklica, vodenje sej, vzdrževanje reda na

sejah, način odločanja, vsebino zapisnika in druga vpraša-
nja določi skupščina s poslovnikom. Skupščina opravlja de-
lo na sejah, ki so praviloma javne.

15. člen
Skupščina združenja ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve,
– sprejema program dela združenja ter spremlja njego-

vo izvrševanje,
– določa finančni načrt združenja,
– obravnava predlog plana zdravstvenega varstva Re-

publike Slovenije,
– določa smernice za pripravo izhodišč za izvajanje

programov ter za oblikovanje cen zdravstvenih storitev,
– imenuje in razrešuje upravni odbor in stalne komisije

skupščine združenja,
– določa poslovno politiko in temeljne smeri delovanja

združenja ter daje smernice za delo direktorja združenja in
izvršilnih organov združenja,

– obravnava in sprejema letno poročilo o delu združe-
nja.

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov delega-
tov, razen za: prvo in tretjo alineo tega člena, kjer odloča z
večino glasov vseh članov.

Upravni odbor

16. člen
Upravni odbor je izvršilni organ združenja in ima devet

članov.
Upravni odbor opravlja naloge, ki so določene s tem

statutom in zadeve, za katere ga pooblasti skupščina.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

17. člen
Upravni odbor sestavlja devet članov in to predsednik

skupščine, predsednik odbora zdravstvenih domov in dva
člana, od katerih je eden predsednik odbora za zobozdrav-
stveno dejavnost, drugega pa imenuje odbor za zdravstve-
ne domove, predsednik odbora bolnišnic in dva člana, od
katerih je eden predsednik odbora psihiatričnih bolnišnic,
drugega pa imenuje odbor bolnišnic, predsednik odbora
zavodov za zdravstveno varstvo in en član, ki ga ta odbor
imenuje.

Pri delu upravnega odbora so dolžni kot strokovni de-
lavci sodelovati direktor združenja in predsedniki ekonom-
ske komisije, pravne komisije in zdravstvene komisije.

Predsednika in namestnika upravnega odbora izvolijo
člani upravnega odbora na prvi seji.

Mandatna doba članov upravnega odbora traja 4 leta in
je enaka mandatni dobi skupščine združenja.

18. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– v okviru postavljenih smernic skupščine obravnava

izhodišča za izvajanje programov ter za oblikovanje cen sto-
ritev ter sprejme sklep o pristopu k splošnemu dogovoru za
opravljanje programov zdravstvenih storitev in izhodišč za
njegovo izvajanje,

– obravnava in sprejema poročila o poslovanju med
letom,

– obravnava in sprejema zaključni račun združenja ter
odloča o razporeditvi morebitnih prihodkov nad odhodki
oziroma o kritju izgube,
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– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin združenja,
– sprejema akte združenja, ki niso v pristojnosti skup-

ščine,
– sprejema odločitve in ukrepe za izvrševanje sklepov

skupščine,
– določa vsebino pogodbe o zaposlitvi direktorja zdru-

ženja in sklepa to pogodbo,
– določa višino sejnin, povračilo potnih stroškov in mo-

rebitne nagrade za člane organov ter imenovanih delovnih
skupin združenja,

– določa višino članarine,
– imenuje in razrešuje direktorja združenja,
– imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje

določenih nalog s svojega delovnega področja in jim določa
naloge,

– imenuje uredniški odbor glasila Novis,
– sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb,
– daje pobude za sprejemanje zakonov in drugih pred-

pisov, ki se nanašajo na zdravstvo, oziroma daje pobude za
njihove spremembe in dopolnitve,

– pripravlja gradivo in strokovne podlage ter predloge
za odločanje na skupščini,

– predlaga skupščini sprejem aktov iz njene pristoj-
nosti,

– ugotavlja pristop in izstop novih članov v oziroma iz
združenja,

– opravlja druge naloge za katere ga pooblasti skup-
ščina.

19. člen
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik ozi-

roma njegov namestnik.
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotna večina njego-

vih članov, odločitev pa je sprejeta, kadar je zanjo glasovala
več kot polovica vseh članov.

Upravni odbor določi način svojega dela s poslovni-
kom.

20. člen
Članu upravnega odbora predčasno preneha mandat

zaradi prenehanja delovnega razmerja pri članici združenja
ali če izgubi status predstavnika v posameznem odboru
združenja.

Če predčasno preneha mandat predsedniku, namest-
niku predsednika oziroma članu upravnega odbora, se na
prvem zasedanju skupščine imenujejo novi člani upravnega
odbora za preostali del mandata.

Odbori dejavnosti

21. člen
Za uresničevanje posameznih nalog združenja se usta-

novijo naslednji odbori skupščine:
– odbor bolnišnic,
– odbor psihiatričnih bolnišnic,
– odbor zdravstvenih domov,
– odbor za zobozdravstveno dejavnost,
– odbor zavodov za zdravstveno varstvo.

22. člen
Odbor bolnišnic sestavljajo predstavniki članic združe-

nja, ki opravljajo to dejavnost.
Odbor psihiatričnih bolnišnic sestavljajo predstavniki

psihiatričnih bolnišnic, članic združenja.
Odbor zdravstvenih domov sestavljajo predstavniki

zdravstvenih domov, članov združenja.

Odbor za zobozdravstveno dejavnost sestavljata po dva
predstavnika zobozdravstvene dejavnosti, člana združenja
po posameznih območjih, kot jih določi zavod za zdravstve-
no zavarovanje.

Odbor zavodov za zdravstveno varstvo sestavljajo pred-
stavniki članov združenja, ki opravljajo to dejavnost.

23. člen
Odbori obravnavajo vprašanja in probleme iz svoje de-

javnosti, dajejo predloge za obravnavo in sprejem na uprav-
nem odboru združenja ter obravnavajo predloge in sklepe
upravnega odbora iz svoje dejavnosti.

Odbori v okviru dogovorjene politike na svojem podro-
čju odločajo avtonomno.

Mandatna doba članov odborov je 4 leta. Odbori spre-
jemajo sklepe z večino glasov navzočih.

Odbori imenujejo na prvi seji predsednika in namestni-
ka odbora.

24. člen
Odbor bolnišnic ima pristojnost samostojnega sklepa-

nja področnega dogovora za izvajanje programov in obliko-
vanje cen zdravstvenih storitev na sekundarni ravni in po-
dročnega dogovora na terciarni ravni.

Odbor psihiatričnih bolnišnic se vključi v dogovarjanje
in sklepanje področnega dogovora za njegovo dejavnost v
sklopu odbora bolnišnic.

Odbor zdravstvenih domov ima pristojnost samostojne-
ga sklepanja področnega dogovora za izvajanje programov
in oblikovanje cen zdravstvenih storitev na primarni ravni.

Odbor za zobozdravstveno dejavnost se vključi v dogo-
varjanje in sklepanje področnega dogovora za njegovo izva-
janje v sklopu odbora zdravstvenih domov.

Odbor zavodov za zdravstveno varstvo ima pristojnost
samostojnega sklepanja področnega dogovora za izvajanje
programov in oblikovanje cen zdravstvenih storitev za svojo
dejavnost.

Pristojnosti samostojnega sklepanja področnih dogo-
vorov si pridobijo odbori dejavnosti v skladu z opredelitvijo
partnerjev v dogovarjanju.

25. člen
Odbori skupščine lahko imenujejo za izvrševanje posa-

meznih nalog komisije in druga telesa.

Stalne komisije skupščine

26. člen
Skupščina združenja imenuje za pripravo strokovnih

predlogov na pravnem, ekonomskem in organizacijskem
področju pravno komisijo, ekonomsko komisijo in zdrav-
stveno komisijo.

Komisije imajo po dvanajst članov, ki so imenovani
tako, da so praviloma zastopana vsa območja z enim čla-
nom, območji Ljubljane in Maribora pa s po dvema člano-
ma.

Komisije so imenovane za obdobje 4 let in na prvi seji
imenujejo predsednika in namestnika.

27. člen
Pravna komisija je izvršilni organ skupščine, ki priprav-

lja in predlaga skupščini in upravnemu odboru rešitve za
odločitve o strokovnih vprašanjih na pravnem področju ter
izvršuje sprejete odločitve.
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28. člen
Ekonomska komisija je izvršilni organ skupščine, ki

pripravlja in predlaga skupščini in upravnemu odboru rešitve
za odločitve o strokovnih vprašanjih z ekonomskega podro-
čja in izvršuje sprejete odločitve.

29. člen
Zdravstvena komisija je izvršilni organ skupščine, ki

pripravlja in predlaga skupščini in upravnemu odboru rešitve
predvsem v zvezi s problematiko na strokovnih področjih,
kot so oblikovanje strategije in načrtovanje razvoja sistema
zdravstvenega varstva, proučevanje organizacije zdravstve-
nih zavodov in organizacije dela v njih ter spremljanje in
usmerjanje uvajanja in razvoja računalniško podprtega zdrav-
stveno informacijskega sistema na aplikativni, medicinski,
poslovni in komunikacijski ravni.

Direktor združenja

30. člen
Združenje vodi direktor združenja.

31. člen
Za direktorja združenja je lahko na podlagi razpisa ime-

novana oseba, ki poleg pogojev, določenih v zakonu, izpol-
njuje še naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih

mestih,
– poznavanje delovanja sistema zdravstva in zdravstve-

ne dejavnosti v Sloveniji.

32. člen
Direktorja združenja imenuje in razrešuje upravni odbor

združenja za mandatno obdobje 4 let.

33. člen
Razpis za direktorja združenja mora biti objavljen naj-

manj 3 mesece pred potekom mandata.

34. člen
Če se na razpis ne prijavi noben kandidat ali če nihče

izmed prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev, ali nihče
izmed kandidatov ni bil imenovan, direktor nadaljuje s svojim
delom, dokler ni imenovan vršilec dolžnosti direktorja.

Če direktorju preneha delovno razmerje pred potekom
mandata, upravni odbor za opravljanje nalog direktorja zdru-
ženja pooblasti enega izmed strokovnih delavcev do imeno-
vanja vršilca dolžnosti direktorja.

35. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom časa, za kate-

rega je imenovan, v naslednjih primerih:
– če sam zahteva razrešitev,
– če mu v skladu s predpisi o delovnih razmerjih prene-

ha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih

aktih združenja ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
združenja oziroma ravna v nasprotju z njimi,

– če s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči
združenju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno oprav-
lja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti združenja.

36. člen
Direktor združenja ima naslednje pristojnosti:
– izvršuje sklepe skupščine in drugih organov združe-

nja,
– koordinira delo upravnega odbora in drugih organov

združenja,
– zagotavlja zakonitost poslovanja združenja,
– zastopa in predstavlja združenje,
– sodeluje na sejah skupščine, upravnega odbora in

drugih organov združenja brez pravice do glasovanja,
– v skladu s finančnim načrtom in planom nabav osnov-

nih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih
sredstev do obsega, ki ga določi upravni odbor,

– določa plan kadrov in izobraževanja delavcev stro-
kovne službe,

– izdaja odločbe na prvi in drugi stopnji delavcem stro-
kovne službe,

– v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in usme-
ritvami upravnega odbora usklajuje plače in nadomestila,
potrjuje povrnitev materialnih stroškov in nadomestila za slu-
žbena potovanja ter druge materialne stroške za delavce
strokovne službe in druge,

– izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest delavcev v
strokovni službi in ga predloži v soglasje upravnemu odboru
združenja,

– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev strokov-
ne službe in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonom
in akti strokovne službe,

– odloča o pravicah delavcev strokovne službe iz dela
in delovnega razmerja ter o njihovih ugovorih,

– je odredbodajalec za vse račune zavoda in za to
pooblašča druge delavce strokovne službe,

– sprejema splošne akte, ki se tičejo urejanja razmerij
v strokovni službi,

– oblikuje in imenuje člane komisij in delovnih skupin
in jim določa naloge,

– opravlja druge naloge, za katere ga pooblastijo skup-
ščina združenja, upravni odbor in drugi organi združenja.

IV. STROKOVNA SLUŽBA

37. člen
Združenje ima strokovno službo, ki ni pravna oseba.
Strokovna služba združenja pripravlja strokovne podla-

ge za izvajanje nalog združenja in opravlja administrativno-
tehnična dela v zvezi z izvajanjem nalog združenja.

38. člen
Strokovno službo združenja vodi direktor, ki je odgovo-

ren za zakonitost dela strokovne službe.

39. člen
Strokovna služba ima pravila, ki jih določi direktor.

V. NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZDRUŽENJA

40. člen
Sredstva za delo pridobiva združenje:
– iz članarine,
– s plačili za storitve izven dogovorjenega programa

združenja oziroma na trgu,
– iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z

zakonom.
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41. člen
Članarina je odvisna od doseženega prihodka članov

združenja v preteklem letu, zmanjšanega za nabavno vred-
nost prodanega blaga. Prihodek je izražen v številu povpreč-
nih mesečnih bruto osebnih dohodkov na zaposlenega v
gospodarstvu za preteklo leto, in sicer v naslednjih razredih,
glede na velikost prihodka člana združenja:

– do 6.500 SIT,
– od 6.500 do 30.000 SIT,
– od 30.000 do 60.000 SIT,
– nad 60.000 SIT.

42. člen
Upravni odbor določi za tekoče leto višino članarine v

promilih glede na višino prihodka članov po kriterijih iz
41. člena.

Članarino so člani dolžni poravnati mesečno na podlagi
obvestila o višini članarine v 15 dneh po prejemu obvestila.

43. člen
Upravni odbor določi višino članarine najkasneje do

konca marca.
Če skupščina ne sprejme do konca marca finančnega

načrta, upravni odbor sprejme sklep o začasnem financira-
nju.

Če se pogoji poslovanja med letom spremenijo, lahko
upravni odbor zviša ali zniža višino članarine za največ 15 %.

44. člen
Člani združenja zagotavljajo sredstva za investicije na

podlagi na skupščini sprejetega investicijskega načrta.

45. člen
Združenje je dolžno poslovati po temeljih dobrega go-

spodarja in je odgovorno za zakonitost poslovanja.
Združenje je odgovorno za svoje obveznosti s sredstvi

do višine letne članarine.
Člani odgovarjajo za obveznosti združenja solidarno do

višine letne članarine.
Člani odgovarjajo za obveznosti združenja solidarno do

višine vloženih sredstev.

46. člen
Združenje nastopa v pravnem prometu neomejeno, ra-

zen da mora za nakup in prodajo nepremičnega premoženja
pridobiti soglasje članov združenja.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZDRUŽENJA

47. člen
Pravice članov združenja so, da:
– uporabljajo podatke, analize, informacije ter druge

storitve združenja,
– enakopravno kot člani skupščine preko svojih pred-

stavnikov v skupščini odločajo o vseh zadevah, ki so v
pristojnosti skupščine združenja,

– odločajo o spremembah organiziranja in delovanja
združenja,

– so obveščeni o delu in poslovanju združenja,
– dajejo pobude in predloge za obravnavo določenih

vprašanj,
– izstopijo iz združenja.

48. člen
Obveznosti članov so predvsem, da:
– s svojimi strokovnimi delavci sodelujejo pri skupnih

nalogah in strokovnih opravilih ter poslih skupnega pomena
skupščine združenja in njenih izvršilnih organov ter stalnih in
občasnih komisij in teles,

– na zahtevo direktorja združenja redno in pravočasno
dostavljajo resnične in točne podatke in obvestila v zvezi z
izvrševanjem strokovnih opravil in poslov skupnega pomena
in vse druge potrebne podatke, ki so potrebni za pripravo
podlag za skupne aktivnosti in v druge namene,

– spoštujejo sprejete sklepe in stališča združenja,
– združujejo sredstva za posebne programe, o katerih

se posebej dogovorijo,
– združujejo dogovorjena finančna sredstva za uresni-

čevanje postavljenih ciljev in nemoteno poslovanje združe-
nja,

– odgovarjajo za prevzete obveznosti združenja do viši-
ne redne letne članarine,

– se vzdržujejo kakršnegakoli ravnanja, ki škoduje ugle-
du združenja in medsebojnim odnosom v združenju.

VII. PRISTOP IN PRENEHANJE ČLANSTVA V ZDRUŽENJU

49. člen
Pristop novih članov v združenje je možen na osnovi

pristopne izjave.
O sprejemu novih članov združenja odloča upravni od-

bor združenja.

50. člen
Pravice in obveznosti novo sprejetega člana združenja

postanejo veljavne v začetku naslednjega meseca po spre-
jemu sklepa o članstvu v upravnem odboru združenja.

51. člen
Vsak član lahko izstopi iz združenja.
Pisni in obrazloženi sklep o izstopu iz združenja, spre-

jet v skladu s svojimi splošnimi akti, mora član, ki izstopa iz
združenja, dostaviti upravnemu odboru združenja.

Izstop iz združenja je možen le na koncu koledarskega
leta, s tem, da se sklep o izstopu iz združenja dostavi uprav-
nemu odboru združenja najkasneje tri mesece pred izsto-
pom.

Upravni odbor združenja sprejme na podlagi sklepa iz
drugega odstavka tega člena ugotovitveni sklep o izstopu
člana iz združenja.

52. člen
Članstvo v združenju lahko preneha tudi, če član ne

izpolnjuje obveznosti iz 48. člena tega statuta.
Sklep o prenehanju članstva v združenju sprejme skup-

ščina na predlog upravnega odbora.

53. člen
Član, ki izstopa iz združenja ali mu preneha članstvo v

združenju, je dolžan poravnati vse obveznosti do združenja,
nastale v času, ko je bil član združenja.

VIII. REŠEVANJE MEDSEBOJNIH SPOROV

54. člen
Vsak spor iz medsebojnih odnosov med člani in zdru-

ženjem bodo člani ter združenje poizkušali reševati spora-
zumno.
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Če spora ne uspejo rešiti sporazumno, bodo rešitev
spora prepustili arbitraži združenja.

Arbitražo združenja sestavlja enako število predstavni-
kov strank, ki so v sporu, in predsednik, ki ga določijo sprte
strani sporazumno.

Arbitraža odloča o sporih z večino glasov.
Sklep arbitraže je dokončen.

55. člen
Podrobnejši način dela arbitraže se določi s poslovni-

kom o delu.

IX. POSLOVNA TAJNOST

56. člen
Poslovna tajnost so listine in podatki, določeni s tem

statutom ali drugim splošnim aktom združenja, katerih po-
sredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslo-
vanjem združenja ali interesi članov združenja in bi škodova-
lo interesom združenja in poslovnemu ugledu združenja, če
z zakonom ni določeno drugače.

57. člen
Združenje mora varovati kot poslovno tajnost listine in

podatke, opredeljene s posebnim aktom, ki ga sprejme
skupščina.

58. člen
Poslovno tajnost morajo varovati člani združenja in de-

lavci strokovne službe, ki na kakršenkoli način zvedo za
listine in podatke, ki so poslovna tajnost.

59. člen
Na zahtevo pooblaščenih organov sme podatke, ki so

poslovna tajnost, sporočati samo direktor združenja.

X. OBVEŠČANJE

60. člen
Združenje seznanja svoje članice o delu združenja s:
– posredovanjem gradiv za seje organov združenja,
– letnimi in obdobnimi poročili o poslovanju,
– informacijami in obvestili,
– glasilom Novis.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

61. člen
Statut, njegove spremembe in dopolnitve sprejema

skupščina.
Gradivo za pripravo osnutka statuta predloži upravne-

mu odboru direktor združenja.
Upravni odbor oblikuje predlog statuta in ga predloži v

sprejem članicam združenja.
Delegati skupščine lahko k predlogu podajo amand-

maje.

62. člen
Ta statut vsebuje določbe statuta združenja z dne

22. januarja 1993 ter njegove spremembe in dopolnitve z

dne 24. junija 1993, 7. decembra 1995, 7. aprila 1999 ter
12. januarja 2000.

63. člen
Ta statut začne veljati po objavi v glasilu Novis, uporab-

lja pa se od dneva sprejema sprememb statuta združenja, z
dne 12. januarja 2000.

To prečiščeno besedilo statuta se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Predsednik
skupščine

Združenja zdravstvenih zavodov
Slovenije

Mihael Demšar, dr. med. l. r.

3962. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
september 2000

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o držav-
ni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Repu-
blike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji,

september 2000

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvo-
dov pri proizvajalcih septembra 2000 v primerjavi z avgu-
stom 2000 je bil 0,006.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do septembra 2000 je bil 0,061.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do septem-
bra 2000 je bil 0,007.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih septembra 2000 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,093.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
septembra 2000 v primerjavi z avgustom 2000 je bil 0,014.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do septembra 2000 je bil 0,070.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do septembra 2000 je bil 0,008.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septem-
bra 2000 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,089.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potreb-
ščin od začetka leta do septembra 2000 v primerjavi s
povprečjem leta 1999 je bil 0,077.

Št. 941-02-18/2000
Ljubljana, dne 6. oktobra 2000.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

KAMNIK

3963. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni
list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), v zvezi s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3.
in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 61/96 – odločba US, 35/97, 87/97, 73/98 in
31/00) ter 11. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 15. seji dne
27. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97 in 7/00 – v nadaljeva-
nju: odlok), se doda nov 2. člen, ki glasi:

»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se pla-
čuje:

1. za zazidana stavbna zemljišča se nadomestilo plaču-
je od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe, pri
čemer je potrebno upoštevati, da je

– stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shram-
be in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna
površina garaže za osebne avtomobile,

– poslovna površina je čista tlorisna površina poslovne-
ga prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom;

2. za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo pla-
čuje:

– na področjih, urejenih s prostorskim izvedbenim na-
črtom: od površine gradbene parcele, ki je prostorskim
izvedbenim načrtom predvidena za gradnjo,

– na drugih področjih: od površine nezazidanega stav-
bnega zemljišča (parcele), za katero je izdano lokacijsko
dovoljenje.«

Drugi členi se preštevilčijo.

2. člen
Črta se dosedanji tretji odstavek 12.a člena.

3. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »prostorsko-

izvedbeni akt« nadomesti z besedilom »prostorsko-izvedbe-
ni načrt« v ustreznem sklonu.

4. člen
V 17. členu se v prvem odstavku znesek »300.000 SIT«

nadomesti z zneskom »200.000 SIT«.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01504-48/99
Kamnik, dne 27. septembra 2000.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

3964. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97 in
7/00) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 15. seji dne
27. 9. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča za II. polletje 2000 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,0344 SIT
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,0111 SIT

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 42008-4/2000
Kamnik, dne 27. septembra 2000.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

3965. Sklep o sprejemu programa opremljanja
stavbnih zemljišč za ureditveno območje B-5
Perovo

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalne-
ga prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
4/99) in 11. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik na 15. seji dne
27. 9. 2000 sprejel
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S K L E P
o sprejemu programa opremljanja stavbnih
zemljišč za ureditveno območje B-5 Perovo

1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za ure-

ditveno območje B-5 Perovo, ki ga je v avgustu 2000 izdela-
la Parcela d.o.o. iz Ljubljane.

2. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka za ureditveno

območje B-5 Perovo znaša na dan sprejetja programa
20.075 SIT/m2 stavbnega zemljišča.

3. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno

revalorizira z indeksom rasti cen v gradbeništvu (ostala nizka
gradnja), ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in IGM.

4. člen
Za izdelavo komunalne infrastrukture znotraj zazidalne-

ga načrta občina v skladu z veljavno zakonodajo odda dela
usposobljenim organizacijam. Nadzor nad izvedbo projekta
zagotovi občina.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 42008-83/00-6/3
Kamnik, dne 27. septembra 2000.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3966. Odlok o preoblikovanju Stanovanjskega sklada
občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi
Javnega stanovanjskega sklada občine
Slovenske Konjice

Na podlagi stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 18/91, 21/94, 23/96, 24/96 - odl. US, 44/96 - odl.
US in 1/00) in zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 22/00) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na
18. seji dne 28. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o preoblikovanju Stanovanjskega sklada občine

Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada občine Slovenske

Konjice

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice (v nadalje-

vanju besedila: ustanovitelj) preoblikuje Stanovanjski sklad
občine Slovenske Konjice v Javni stanovanjski sklad občine

Slovenske Konjice (v nadaljevanju besedila: javni sklad) in
določi njegov namen, organiziranost in način dela.

2. člen
Namen javnega sklada je poslovanje in upravljanje z

nepremičninami, vzpodbujanje razvoja na stanovanjskem po-
dročju z dajanjem kreditov oziroma poroštev in drugih oblik
vzpodbujanja razvoja stanovanjskega področja, financiranje
občinskega stanovanjskega programa, pridobivanje stano-
vanj, izvajanje prenove in vzdrževanje obstoječih stanovanj
in objektov, vzpodbujanje in izvajanje gradnje stanovanj in
objektov, izvajanje nalog skladno s 24. členom stanovanj-
skega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in
1/00) in drugih nalog, skladno s stanovanjskim zakonom in
zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), izvaja-
nje vseh dejavnosti, ki so potrebne za obratovanje večstano-
vanjskih hiš ter izvajanje drugih nalog, skladno z odločitvami
ustanovitelja.

3. člen
Javni sklad je pravna oseba javnega prava, ki v skladu s

pooblastili ustanovitelja upravlja in razpolaga s premože-
njem, ki ga Občina Slovenske Konjice nameni za zagotavlja-
nje javnega interesa.

Javni sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti:
– če so obveznosti nastale v zvezi z namenom, zaradi

katerega je javni sklad ustanovljen z namenskim premože-
njem,

– za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sred-
stvo za delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj in z lastnim
premoženjem.

Ustanovitelj za obveznosti javnega sklada ne odgovar-
ja. Javni sklad se vpiše v sodni register.

4. člen
Ustanovitelj odloča o:
– imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega

sveta,
– povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namenske-

ga premoženja,
– razporejanju in uporabi pozitivnega rezultata na pre-

dlog uprave oziroma nadzornega sveta.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

5. člen
Ustanovitelj javnega sklada je Občina Slovenske Konji-

ce s sedežem v Slovenskih Konjicah, Stari trg 29.

III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA SKLADA

6. člen
Ime javnega sklada je: Javni stanovanjski sklad občine

Slovenske Konjice.
Sedež javnega sklada je: Slovenske Konjice, Stari

trg 29.

IV. DEJAVNOST JAVNEGA SKLADA

7. člen
Javni sklad opravlja naslednje dejavnosti, določene v

uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98
in 12/99):
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K 70.100  Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K 70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 70.310  Dejavnost agencije za posredništvo v pro-

metu z nepremičninami
K 70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi
K 71.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-

jem
K 72.300  Obdelava podatkov
K 74.202  Prostorsko planiranje in urbanistično načr-

tovanje
K 74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z

njim povezano tehnično svetovanje
K 74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.400  Ekonomsko propagiranje
K 74.600  Poizvedovalne dejavnosti
K 74.700  Čiščenje stavb
K 65.210  Finančni zakup (leasing)
E 40.200  Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni

mreži
E 40.301  Proizvodnja pare in tople vode
E 40.302  Distribucija pare in tople vode
E 40.200  Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni

mreži
F 45.210  Splošna gradbena dela
F 45.220  Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 45.320  Izolacijska dela
F 45.330  Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
F 45.410  Fasaderska in štukaterska dela
F 45.420  Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F 45.430  Oblaganje tal in sten
F 45.440  Soboslikarska in steklarska dela
F 45.450  Druga zaključna gradbena dela
O 93.050  Druge storitvene dejavnosti

V. SREDSTVA JAVNEGA SKLADA

8. člen
Sredstva javnega sklada se zagotavljajo:
– iz sredstev, pridobljenih od namenskega premože-

nja,
– iz sredstev za delo javnega sklada, ki jih za delovanje

javnega sklada nameni ustanovitelj v skladu z zakoni,
– iz sredstev, ki jih nameni ustanovitelj za povečanje

vrednosti namenskega premoženja,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih in fizič-

nih oseb,
– iz drugih virov.

VI. NAMENSKO PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELO
JAVNEGA SKLADA

9. člen
Za doseganje namena javnega sklada in za začetek

dela javnega sklada Občina Slovenske Konjice nameni pre-
moženje (v nadaljevanju besedila: namensko premoženje),
ki predstavlja:

1. Poslovni prostor v objektu na Škalski cesti 5, sku-
pne kvadrature 67,07 m2, knjižna vrednost na dan 1. 1.
2000 znaša 3,018.043 SIT.

2. Poslovni prostor v poslovnem centru na Liptovski
ulici 6a, skupne kvadrature 27,74 m2, knjižna vrednost na
dan 1. 1. 2000 znaša 3,278.453 SIT.

3. Poslovni prostor v objektu Stari trg 37, skupne kva-
drature 120,43 m2, knjižna vrednost na dan 1. 1. 2000
znaša 10,057.164 SIT.

4. Poslovni prostor v večstanovanjskem objektu Me-
stni trg 1, skupne kvadrature 75,13 m2, knjižna vrednost na
dan 1. 1. 2000 znaša 4,904.335 SIT.

Skupna knjižna vrednost namenskega premoženja na
dan 1. 1. 2000 znaša 21,257.995 SIT. Vrednost stvarnih
vložkov bo ocenil pooblaščeni ocenjevalec premoženja. Nje-
gova cenitev bo določala dejansko vrednost namenskega
premoženja, ki ga je Občina Slovenske Konjice prenesla na
javni stanovanjski sklad kot namensko premoženje.

Javni sklad upravlja in razpolaga z namenskim premo-
ženjem samo v skladu z namenom, zaradi katerega je bil
ustanovljen.

Ustanovitelj pred vpisom javnega sklada v sodni regi-
ster opravi ustrezna razpolagalna pravna dejanja, ki so po-
trebna, da bo javni sklad z vpisom v sodni register postal
lastnik tega premoženja. Javni sklad mora z namenskim
premoženjem upravljati tako, da se ohranja oziroma poveču-
je vrednost tega premoženja.

10. člen
Sredstva za delo javnega sklada so:
– denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenim ter

drugih materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih
in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega
sveta,

– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega ma-
teriala in drugega drobnega inventarja,

– oprema in poslovni prostori.
Višina sredstev za te namene se določi s sprejemom

proračuna na podlagi potrjenega programa dela javnega
sklada.

Javni sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja
za zagotavljanje sredstev za delo javnega sklada.

11. člen
Ustanovitelj zagotovi opremo in poslovne prostore, po-

trebne za delo sklada in tekoče zagotavlja denarna sredstva
za izplačila iz prve in druge alinee prejšnjega člena.

12. člen
Javni sklad mora namensko premoženje ločiti od pre-

moženja, ki ga kot sredstvo za delo javnega sklada zagotovi
ustanovitelj ter od premoženja, katerega ustvarja stanovanj-
ski sklad iz lastnega poslovanja do drugih.

13. člen
Če ustanovitelj tako sklene, se vrednost namenskega

premoženja poveča z zagotovitvijo dodatnega namenskega
premoženja. Ustanovitelj s sklepom določi vrednost dodat-
nega namenskega premoženja in vrste premoženja, ki se
zagotovi kot dodatno namensko premoženje.

Povečanje namenskega premoženja zaradi zagotovitve
dodatnega namenskega premoženja se vpiše v sodni regi-
ster. Hkrati se vpiše vrednost in vrsta dodatnega namenske-
ga premoženja.

14. člen
Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega

premoženja zmanjša z izplačilom ustanovitelju in v sklepu
določi vrednost, za katero se namensko premoženje zma-
njša ter vrsto namenskega premoženja, ki se izplača ustano-
vitelju.
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VII. ORGANI JAVNEGA SKLADA IN NJIHOVA
PRISTOJNOST

15. člen
Organa javnega sklada sta nadzorni svet in uprava.

16. člen
Nadzorni svet ima predsednika in pet članov. Člane

nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo
štirih let; na predlog župana Občine Slovenske Konjice, ki je
po svoji funkciji predsednik nadzornega sveta, z možnostjo
ponovnega imenovanja.

17. člen
Nadzorni svet:
– skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu,
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno

poročilo javnega sklada, ki jih predloži v soglasje ustanovi-
telju,

– daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema
notranje kontrole,

– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev po-
slovanja,

– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
članov uprave,

– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,

– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno
z zakonom ali ustanovitvenim aktom,

– odloča o sopodpisnikih, ki poleg uprave javnega skla-
da podpisujejo finančne dokumente javnega sklada.

Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in po-
slovno dokumentacijo javnega sklada.

Uprava mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo
predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravlja-
njem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami,
povezanimi s poslovanjem javnega sklada.

18. člen
Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati

s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in varovati poslovno
skrivnost javnega sklada v skladu z internim aktom javnega
sklada. Člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki je
nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti.

Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo
predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravlja-
njem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami,
povezanimi s poslovanjem javnega sklada.

19. člen
Uprava ima enega člana; to je direktor javnega sklada.

20. člen
Člana uprave imenuje in razrešuje ustanovitelj na pod-

lagi javnega natečaja ter pod pogoji, na način in po postop-
ku, določenimi z zakonom in ustanovitvenim aktom.

Član uprave je imenovan za dobo največ štirih let in je
lahko ponovno imenovan.

21. člen
Član uprave zastopa in predstavlja javni sklad. Član

uprave organizira in vodi delo ter poslovanje javnega sklada.
Pri svojem delu je dolžan varovati poslovno tajnost javnega
sklada.

Član uprave mora zagotoviti, da javni sklad posluje v
skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom.

Član uprave odgovarja javnemu skladu za škodo, ki je
nastala zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega delo-
vanja.

VIII. FINANČNO POSLOVANJE, POSLOVNE KNJIGE
IN POSLOVNA POROČILA

22. člen
Za finančno poslovanje javnega sklada se smiselno

uporabljajo določbe 4. do 21. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99).

23. člen
Javni sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna

poročila, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigo-
vodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skla-
du z zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in
predpisi izdanimi na njegovi podlagi, če ni z zakonom o
javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) drugače določeno.

24. člen
Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavlja-

ti ločeno spremljanje poslovanja in prikaz poslovanja z na-
menskim premoženjem.

IX. NADZOR NAD JAVNIM SKLADOM

25. člen
Upravni nadzor nad delom in poslovanjem javnega skla-

da opravlja Nadzorni odbor občine Slovenske Konjice v
skladu z zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99).

26. člen
Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim pre-

moženjem opravlja ustanovitelj.

X. PRENEHANJE JAVNEGA SKLADA

27. člen
Javni sklad preneha:
– če tako odloči ustanovitelj,
– s stečajem.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice nadaljuje

z delom kot javni sklad na podlagi sprejema tega odloka.
Vse finančne in druge terjatve in obveznosti Stanovanjskega
sklada občine Slovenske Konjice se prenesejo na javni
sklad. Prav tako se prenesejo na javni sklad tudi vsa osnov-
na sredstva, ki so v lasti Stanovanjskega sklada občine
Slovenske Konjice.

Javni stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice je
pravni naslednik Stanovanjskega sklada občine Slovenske
Konjice.

29. člen
Za zagotavljanje izvajanja vseh nalog, katere je stano-

vanjski sklad določil s planom dela in finančnim načrtom za
leto 2000 (ki ga je potrdil upravni odbor stanovanjskega
sklada v soglasju z občinskim svetom), se do 31. 12. 2000
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financiranje javnega sklada in izvajanje nalog izvaja kontinui-
rano v skladu s sprejetim planom dela in finančnim načrtom
za leto 2000 ter veljavnim odlokom o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 2000.

Od 1. 1. 2001 se ustanovitelj odloči, katere konkretne
naloge bo v skladu s tem odlokom izvajal javni sklad. Za
izvajanje teh nalog, kakor tudi za gospodarjenje z nepremič-
ninami, ki so v lasti ustanovitelja, bosta ustanovitelj in javni
sklad sklenila posebno pogodbo.

30. člen
Do poteka mandata poslovodnemu organu (direktorju)

Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice, ki nada-
ljuje delo kot javni sklad po tem odloku, opravlja ta poslovo-
dni organ (direktor) naloge uprave po določbah tega odloka
in zakona o javnih skladih.

31. člen
Za vse, kar ni posebej določeno s tem odlokom,

veljajo, ob smiselni uporabi, določbe zakona o javnih skla-
dih (Uradni list RS, št. 22/00), ter ostali veljavni zakoni in
predpisi.

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

ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 47/95) in odlok o dopolnitvi odloka o
ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 4/00).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 362-12/00-9206
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

3967. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Zavoda za kulturo Slovenske Konjice

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91),
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kultu-
re (Uradni list RS, št. 75/94) in 16. člena statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 18. seji dne 28. 9. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi Zavoda za kulturo Slovenske
Konjice

1. člen
V odloku o ustanovitvi Zavoda za kulturo Slovenske

Konjice (Uradni list RS, št. 58/99) se v prvem odstavku 5.
člena za zadnjo alineo dodajo naslednje alinee:

»– H 55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih

– K 71.402 Dejavnost videotek

– K 74.810 Fotografska dejavnost
– DN 36.630 Proizvodnja drugih izdelkov d.n.
– G 51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-

delkov
– O 92.110 Snemanje filmov in videofilmov.«

Na koncu drugega odstavka 5. člena se na koncu
zadnje alinee črta pika in dodajo naslednje alinee:

»- izvajanje gostinskih storitev,
– izvajanje dejavnosti videotek,
– zasnova in izvajanje propagande, zagotavljanje ogla-

ševalnega prostora,
– video snemanje dogodkov,
– izdelovanje spominkov,
– posredništvo,
– produkcija reklamnih spotov.«

2. člen
V prvem stavku prvega odstavka 13. člena se besedi

»štiri leta« nadomestita z besedama »pet let«. V drugem
stavku prvega odstavka 13. člena se črta beseda »direktor«
in se nadomesti z besedo »ustanovitelj«.

3. člen
V 17. členu se za besedo »zavoda« črta pika in doda

besedilo »na predlog direktorja«.

4. člen
V prvem stavku 19. člena se besedi »štiri leta« nado-

mestita z besedama »pet let«.

5. člen
V prvi alinei drugega odstavka 29. člena se beseda

»polletnem« nadomesti z besedo »letnem«.

6. člen
V 33. členu se besedilo »v 30 dneh« črta in nadomesti

z besedilom »v 6 mesecih«.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 025–1/00-9201-18/7
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

3968. Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih
Konjic (območje dvojčki)

Na podlagi 43. in 49. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) ter v skladu s 16. členom statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 18. seji dne 28. 9. 2000
sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic

(območje dvojčki)

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo tekstualne spremembe in

dopolnitve zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih
Konjic (območje dvojčki) (Uradni list RS, št. 3/98, 41/99),
ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora
d.o.o. iz Celja pod št. proj. 014/97 v septembru 1997.

II. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo prve in pete

alinee spremeni tako, da se glasi; prva alinea:
– maksimalni tlorisni gabarit objekta:
tip A: 16 (18) x 10 metrov, izzidek na južni strani

objekta maksimalno 6 x 3 metre (oziroma maksimalno do
1/3 dolžine objekta), vhod v objekt je lahko v izzidek, lahko
je samostojen, poudarjen z vetrolovom in nadstreškom, izzi-
dek na severni strani objekta maksimalno 7,0 x 6,5 metrov,
z odmikom od parcelne meje na severni strani min. 5 me-
trov, na južni strani pa odmik na parceli 373/6 k.o. Konjice
ne sme biti manjši od 6 metrov od roba dovozne ceste;

tip B: 16 (17) x 9 metrov, izzidek na severni in južni
strani objekta maksimalno 6 x 3 metre (oziroma maksimalno
do 1/3 dolžine objekta), vhod v objekt je lahko v izzidek,
lahko je samostojen, poudarjen z vetrolovom in nadstre-
škom (objekta A in B sta lahko tudi manjših dimenzij).

III. KONČNI DOLOČBI

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je

bil razgrnjen za javni vpogled s sklepom župana Občine
Slovenske Konjice.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-8/00
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

3969. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno
območje naselja Bezina

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter v skladu s 16. členom statuta Občine

Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na 18. seji dne 28. 9. 2000
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno
območje naselja Bezina

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Za območje obravnave velja odlok o prostorsko uredi-

tvenih pogojih za ureditveno območje naselja Bezina (Uradni
list RS, št. 62/95).

II. FUNKCIJA OBMOČJA IN VRSTA POSEGOV
V PROSTOR

2. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen odloka tako, da se

točka 4.0. in 5.0., kjer posegi v prostor niso možni, dopolni
z naslednjim besedilom:

4.0. Območja, kjer posegi v prostor niso možni –
varovalni koridorji infrastrukturnih objektov, oziroma so do-
voljeni pod pogoji upravljavca infrastrukturnih objektov.

5.0. Območja, kjer posegi v prostor niso možni –
prehod v odprt kmetijski prostor, oziroma so dovoljeni pod
pogoji, ki se opredelijo z lokacijsko dokumentacijo.

III. POGOJI ZA DOLOČANJE VRST POSEGOV
V PROSTOR

3. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen odloka tako, da se 4. In

5. točki doda enako besedilo kot v prejšnjem členu in sicer:
4. v območjih 4.1 in 4.2 ni dovoljena gradnja novih

objektov zaradi varovanih funkcij naštetih območij oziroma
je dovoljena pod pogoji upravljavca infrastrukturnih objek-
tov;

5. v območju 5.5. in 5.6. ni načeloma dovoljena grad-
nja novih objektov zaradi varovanja odprtih kmetijskih povr-
šin in krajinskih značilnosti prostora, oziroma je dovoljena
gradnja stanovanjskih hiš pod pogoji, ki se opredelijo z
lokacijsko dokumentacijo.

IV. KONČNI DOLOČBI

4. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev odloka je bil razgr-

njen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske
Konjice.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-9/00-9204
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.
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3970. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) in na podlagi 2. in
82. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 18. redni seji
dne 28. 9. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v

splošni rabi parc. št. 1570/5 pot v izmeri 431 m2, vpisana v
seznam javnega dobra S003 k.o. Preloge. Ta parcela po-
stane lastnina Občine Slovenske Konjice in se odpiše od
zemljiškoknjižnega vložka S003 k.o. Preloge in se pri tej
katastrski občini odpre nova vložna številka.

2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, po

uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu
tega sklepa.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 452-3/00-9202
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

ZREČE

3971. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih
objektov in drugih posegov v prostor na
območju Občine Zreče, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US, 63/95, 9/96 – odločba US, 44/96 – odloč-
ba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in 16.
člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 25. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o določitvi pomožnih

objektov in drugih posegov v prostor na območju
Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko

dovoljenje

1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih pose-

gov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potre-
bno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 94/99; v nada-
ljevanju: odlok) se 2. člen spremeni, in sicer tako, da se v
točki 1 deloma črta točka 1.14., in sicer besedilo »začasni

sezonski gostinski vrtovi in zunanje stopnice pri poslovnih
objektih«.

V 2. členu se v točki 3 doda nova točka 3.4., ki glasi:
»Izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do 50

KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja do po-
sameznega porabnika in notranje preureditve kotlovnic za
priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta.«

V 2. členu se v točki 4 v celoti črta točka 4.1. in 4.7. V
točki 4.5. se črta »sončnih kolektorjev, markiz«.

V 2. členu se v točki 5 dodajo štiri nove točke, ki
glasijo:

5.8. Zunanji kopalni bazen za individualno uporabo v
sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše maksi-
malne tlorisne površine 40 m2. Najvišja višinska kota bazena
je lahko 0,5 m nad terenom ob bazenu, globina pa 1,5 m.

5.9. Stabilni nadzemni in podzemni rezervoarji za plin s
prostornino do 5 m3, če so zgrajeni, opremljeni in vgrajeni v
skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem
naftnem plinu.

5.10. Izgradnja plinskih priključkov za priključno moč
do 50 KW od glavnega plinskega distribucijskega omrežja
do posameznega porabnika in notranje preureditve kotlov-
nic za priključno moč do 50 KW, ter plinifikacija objekta.

5.11. Gradnja nadstrešnic, vetrolovov, zimsko-letnih vr-
tov, začasni sezonski gostinski vrtovi in zunanje stopnice pri
poslovnih objektih do maksimalne tlorisne površine 40 m2.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-06-02/99-2
Zreče, dne 25. septembra 2000.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

3972. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Zreče

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Ura-
dni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji
dne 25. 9. 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 Zreče

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje na podlagi katerih

pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska
uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa go-
stinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost.
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Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni
čas gostinskega obrata ali kmetije glede na vrsto gostinske-
ga obrata (kmetije) in ob upoštevanju določb tega pravilnika.

II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS

2. člen
Na območju Občine Zreče si morajo vsi gostinski obra-

ti in kmetije v podaljšanem obratovalnem času pridobiti so-
glasje občinske uprave, razen:

– gostinskih obratov, ki nudijo gostom nastanitev, in
sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije ter
kmetije z nastanitvijo),

– obratov za pripravo in dostavo jedi.

3. člen
Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podaljšanju

obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata, če
opravlja gostinsko dejavnost izven rednega obratovalnega
časa.

4. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov

in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo
naslednje značilnosti območja Občine Zreče:

– turizem,
– potrebe gostov,
– varstvo pred hrupom,
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– interesi gostincev in kmetov.

5. člen
Bari, ki gostom nudijo tudi mehansko glasbo za ples

(diskoteka, nočni bar in podobno), lahko obratujejo do 2.
ure naslednjega dne, in sicer ob petkih, sobotah in dnevih
pred prazniki.

Gostinski obrati v stanovanjskih objektih ali v objektih v
stanovanjskih naseljih lahko obratujejo le med 6. in 22. uro,
po 22. uri pa, če pristojnemu občinskemu organu prinesejo
pisno soglasje lastnika objekta oziroma vseh stanovalcev v
tem objektu.

6. člen
Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgov-

sko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objek-
tih…), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom
oziroma programom prireditev.

7. člen
Izletniške kmetije in vinotoči lahko obratujejo v petek in

soboto v podaljšanem obratovalnem času, in sicer po pred-
hodni najavi gostov.

8. člen
V času večjih prireditev v Občini Zreče lahko gostinski

obrati v mestu Zreče obratujejo do ure, ki je določena kot
čas trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota
dovoli javno prireditev, na podlagi predhodnega mnenja ob-
činske uprave.

9. člen
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obraz-

cu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost.

10. člen
Gostinec oziroma kmet mora vlogi za podaljšan obrato-

valni čas priložiti soglasje lastnika objekta, kjer se lokal
nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala.

Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni
pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratoval-
nem času.

V primeru, da je soglasje negativno, občinska uprava
vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti
zavrne.

11. člen
Soglasje občinske uprave se izda za eno leto. Po prete-

ku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer
mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.

12. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko

občinska uprava izdaja soglasja za podaljšanje obratovalne-
ga časa gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagoto-
vitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija sve-
tlobe, varnostna služba, prometna varnost, ipd.). Dokler ti
pogoji niso izpolnjeni gostincu soglasja k podaljšanemu obra-
tovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije ne izda.

III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM ČASU

13. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede na

že izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času, za
soglasje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času, in
sicer v petek in soboto po predhodni najavi gostov. Soglasje
je možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo
prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, prireditve, oblet-
nice, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega
pomena (lokalni prazniki, proslave društev in drugo).

14. člen
Če je bilo soglasje izdano zaradi prireditev iz prejšnjega

člena, je gostinec dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljša-
nem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.

15. člen
Soglasja so vezana na točno določena časovna ob-

dobja in ne veljajo za ostale dni.

16. člen
Ne glede na preostale določbe, navedene v 13. členu

tega pravilnika, lahko gostinec oziroma kmet na podlagi
17. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 – v nadaljeva-
nju: republiški pravilnik) brez soglasja pristojnega občinske-
ga organa obratuje dlje kot traja redni obratovalni čas na dan
pred prazniki določenimi z zakonom ter ob pustovanju in
martinovanju (vsakič po enkrat).

IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

17. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem

času se lahko med letom prekliče v naslednjih primerih:
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– če so zaznamovane ponavljajoče se pritožbe obča-
nov oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se go-
stinski obrat nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v
času podaljšanja odpiralnega časa gostinskega obrata ozi-
roma kmetije,

– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s
strani policije oziroma s strani pristojnih inšpekcijskih orga-
nov,

– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obra-
tovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,

– zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti
v nastanitvenem objektu,

– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s stra-
ni občinske uprave,

– zaradi neupoštevanja 2. člena odloka o javnem redu
in miru v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 17/98),

– drugi utemeljeni razlogi.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega od-

stavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.

V. KONČNI DOLOČBI

18. člen
Za ostale določbe glede obratovalnih časov, ki niso

zajete v tem pravilniku, se uporabljajo določbe republiškega
pravilnika.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 306-01-00/00-7
Zreče, dne 25. septembra 2000.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.

3973. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih
prodajaln

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/
95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 12/99,
16/99, 59/99) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne
25. 9. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določitev de-

žurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln
na območju Občine Zreče.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgo-
vec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni organ
Občine Zreče (v nadaljevanju: občinska uprava).

Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to
zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje
občinske uprave.

Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali
pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z
zakonom o trgovini.

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do

sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa

ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.

Dežurne prodajalne so dolžne dežurstvo organizirati
tako, da je zaposlenim zagotovljena pravica do dnevnega in
tedenskega počitka.

3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajal-

ne vloži pri občinski upravi, največ 45 dni in najmanj 30 dni
pred:

– začetkom poslovanja prodajalne,
– spremembo urnika obratovanja prodajalne,
– začetkom novega koledarskega leta.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem

obrazcu, ki ga dobi na sedežu Občine Zreče, vlogi pa priloži
fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
trgovine na drobno v obravnavani prodajalni ter dokaz o
številu redno zaposlenih delavcih, za katere delodajalec pla-
čuje davke in prispevke.

Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem
oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno
soglasje upravljavca nakupovalnega centra.

Občinska uprava ima pravico od trgovca zahtevati do-
datna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, ko-
likor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.

4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju

Občine Zreče so:
– izvajanje delovno pravne zakonodaje in kolektivne

pogodbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standar-

dno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost,
dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov: 52.11,
52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.47 in 50.50.

Take prodajalne obratujejo kot dežurne prodajalne od
ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro, od ponedeljka do
petka med 21. in 24. uro, ob sobotah med 21. in 24. uro,
ob nedeljah med 7. in 13. uro, ter praznikih in dela prostih
dnevih med 7. in 13. uro.

Prodajalne na drobno z motornimi gorivi lahko kot de-
žurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro
in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih med 6. in 24. uro.
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Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilnimi sredstvi
lahko obratujejo kot dežurne prodajalne v nedeljo, na praz-
nik in na dela prosti dan med 7. in 13. uro.

Cvetličarne lahko obratujejo kot dežurne prodajalne
vsako nedeljo, na praznik in dela prosti dan med 7. in
13. uro.

Prodajalne s svežim sadjem in zelenjavo lahko obratu-
jejo kot dežurne prodajalne v nedeljo in na praznik in dela
prost dan med 7. in 13. uro.

Vse druge prodajalne, pekarne in trafike lahko kot de-
žurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro
in med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih med 7. in 13. uro.

Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstav-
kov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega odloka,
sprejme občinska uprava.

6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obra-

tovalnega časa popolna in so upoštevane vse določbe tega
odloka, v 15 dneh od prejema prijave, le-to potrdi in en
izvod potrjenega urnika vrne trgovcu, enega pa pošlje na
Statistični urad RS.

Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče
leto.

Občinska uprava lahko z odločbo zavrne, v celoti ali
deloma, prijavljeni urnik obratovalnega časa prodajalne, če
ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.

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 zmanj-

šan obseg obratovanja prodajalne za največ 60 dni, mora
trgovec prijaviti občinski upravi 15 dni pred začetkom spre-
membe urnika.

Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov na
katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nenačrtova-
na inventura, nesreča in podobno) prijaviti v 5 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
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme

občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem
področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v pri-
meru:

– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– ostalih dogodkov, če tako narekuje javni interes.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obra-

tovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja
samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja
se določi ob nastanku vzroka.

Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vlo-
žiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka
tega člena.

III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO
BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

10. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah,

prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno prido-
biti soglasje občinske uprave.

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska
uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki
se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.

11. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj

10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec pred-

ložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo
pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,

– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo

dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo

opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere

se plačajo davki in prispevki.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena

mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali
nepremičninah, ki so v lasti Občine Zreče, priložiti še potrdi-
lo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komu-
nalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.

12. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga za pridobitev

soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in
so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh izda
soglasje za prodajo na enega naštetih načinov iz 10. člena
tega odloka.

Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka
10. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar
največ za obdobje enega leta.

IV. KONČNI DOLOČBI

13. 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.

14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 306-01/00-8
Zreče, dne 25. septembra 2000.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.
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ŽIROVNICA

3974. Odlok o priznanjih in nagradah Občine
Žirovnica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99)
ter 8. in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 18. seji dne
21. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica

1. člen
Ta odlok ureja vrsto, pogoje in način podeljevanja priz-

nanj in nagrad Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Priznanja in nagrade so:
– naziv častni občan,
– priznanje Občine Žirovnica,
– nagrada Občine Žirovnica.

3. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Žirovnica odloča

občinski svet na predlog komisije za priznanja in nagrade (v
nadaljevanju: komisija), ki jo sam tudi imenuje in za katero
veljajo določila statuta in poslovnika, ki se nanašajo na de-
lovna telesa občinskega sveta.

4. člen
Priznanja in nagrade podeli župan na slavnostni seji

občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.

5. člen
Naziv častni občan se podeli posameznikom, ki imajo

posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture
ter za druge izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in
trajno prispevali k ugledu in razvoju občine doma in v tujini.

Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči poseb-
na listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva ča-
stni občan ter njegovo pisno utemeljitev.

6. člen
Priznanje Občine Žirovnica je najvišje občinsko prizna-

nje, ki se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom,
društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za izjemne
uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in
gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu
občine.

Prejemniku priznanja se podeli posebna plaketa v obli-
ki grba občine in posebna listina, ki vsebuje sklep ter pisno
utemeljitev o podelitvi priznanja.

Občina lahko podeli eno priznanje vsako leto.

7. člen
Nagrada Občine Žirovnica se podeli posameznikom,

skupinam posameznikov, društvom ter drugim organizaci-
jam in skupnostim za enkratne izjemne dosežke kot spodbu-
do za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih
področjih delovanja.

Nagrajencu se ob podelitvi izroči posebna listina, ki
vsebuje sklep in pisno utemeljitev o podelitvi nagrade ter

denarni znesek v višini 60% povprečne mesečne neto plače
v Republiki Sloveniji.

Občina podeli največ tri nagrade vsako leto.

8. člen
Priznanja in nagrade se podeljujejo na podlagi javnega

razpisa, ki se objavi v časopisu Gorenjski glas in na oglasni
deski v prostorih Občine Žirovnica. Razpis za podelitev priz-
nanj in nagrad Občine Žirovnica objavi komisija najkasneje
do 1. septembra za tekoče leto.

Z razpisom se objavijo kriteriji za podelitev priznanj in
nagrad, podatki, ki jih mora vsebovati predlog ter rok, do
katerega morajo biti predlogi poslani.

Predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad so lahko
fizične in pravne osebe.

Prispele predloge obravnava komisija skladno z razpi-
snimi kriteriji ter oblikuje končni predlog za odločanje na
občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.

9. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno

in je na vpogled v občinski upravi.
Priznanja in nagrade se vpisujejo v evidenco občinskih

priznanj in nagrad kronološko. Evidenca vsebuje zaporedno
številko, priimek in ime ter osebne podatke ali naziv prejem-
nika, številko sklepa ter datum podelitve.

10. člen
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelje-

vanjem in evidenco priznanj in nagrad opravlja občinska
uprava.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00200-0003/00
Žirovnica, dne 21. septembra 2000.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

3975. Sklep o spremembi sklepa o določitvi in
organiziranju enot, služb in drugih organov za
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v
Občini Žirovnica

Na podlagi 37., 73., 75. in 76. člena zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94), uredbe o organiziranju, opremljanju in usposablja-
nju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št.
22/99, 99/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Urad-
ni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na
17. seji dne 29. 6. 2000 sprejel

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

enot, služb in drugih organov za opravljanje
nalog zaščite, reševanja in pomoči

v Občini Žirovnica
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1. člen
V sklepu o določitvi in organiziranju enot, služb in dru-

gih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomo-
či v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 111/99) se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:

“Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanje in
pomoči v občini se organizirajo naslednje enote in službe
Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ):

– enota za prvo pomoč 1 ekipa
– tehnične reševalne enote 1 ekipa za izvidovanje

1 oddelek za reševanje
– enote za RKB zaščito 1 oddelek za dekontaminacijo
– službe za podporo 1 kurirska ekipa
– poverjeniki za CZ in
   njihovi namestniki 10 poverjenikov
– občinski štab za CZ 1 štab CZ

2. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 82004-0001/99
Žirovnica, dne 30. junija 2000.

Župan
Občine Žirovnica

Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

ŽUŽEMBERK

3976. Odlok o financiranju političnih strank v Občini
Žužemberk

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih stran-
kah (Uradni list RS, št. 62/94) in 17. člena statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Žužemberk na 14. redni seji dne 29. 9. 2000
sprejel

O D L O K
o financiranju političnih strank

v Občini Žužemberk

1. člen
Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati

za člane občinskega sveta ter stranki, katere kandidat je bil
izvoljen za župana pripadajo sredstva v višini 30 SIT meseč-
no za vsak dobljeni glas na volitvah.

2. člen
Sredstva se na račun politične stranke nakazuje dva-

krat letno.

3. člen
Glede na dobljene glasove za kandidate v občinski svet

mesečno pripadajo političnim strankam sredstva v naslednji
višini:

SKD 455 glasov 13.650 SIT
LDS 432 glasov 12.960 SIT
SDS 249 glasov  7.470 SIT
SLS 210 glasov  6.300 SIT

4. člen
Glede na dobljene glasove mesečno pripada politični

stranki, katere kandidat je bil izvoljen za župana, sredstva v
višini:

LDS 1366 glasov 40.980 SIT.

5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

Št. 819/2000
Žužemberk, dne 29. septembra 2000.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3977. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Žužemberk

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odloč-
ba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odloč-
ba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US
RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odločba US RS in 74/98), 41. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 42/96) ter 17. člena statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 34/99 in 63/00), je Občinski svet obči-
ne Žužemberk na 14. redni seji dne 29. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Žužemberk

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-

da Osnovna šola Žužemberk je Občina Žužemberk, s sede-
žem Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine
Žužemberk.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Žužemberk.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Žužemberk.
Sedež zavoda je: Baragova 1, 8360 Žužemberk.

III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Boršt pri
Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Budganja vas, Dešeča vas,
Dolnji Ajdovec, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Dvor,
Gornji Ajdovec, Gornji Kot, Gornji Križ, Gradenc, Jama pri
Dvoru, Klečet, Klopce, Lašče, Mačkovec pri Dvoru, Mali
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Lipovec, Malo Lipje, Plešivica, Podgozd, Podlipa, Poljane pri
Žužemberku, Prapreče, Reber, Sadinja vas pri Dvoru, Sela pri
Ajdovcu, Srednji Lipovec, Stavča vas, Šmihel pri Žužemberku,
Trebča vas, Veliki Lipovec, Veliko Lipje, Vinkov Vrh, Vrhovo pri
Žužemberku, Vrh pri Križu, Zafara, Zalisec in Žužemberk.

Okoliše, iz katerih se vpisujejo otroci v podružnice šole
podrobno določi zavod s pravili.

V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.

Ime enote vrtca je Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Žu-
žemberk, s sedežem Baragova 1, 8360 Žužemberk.

4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,

za opravljanje osnovne dejavnosti pa lahko zavod opravlja
še naslednje dejavnosti:

– M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
– H/55.51 – storitve menz,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– I/60.23 – drug kopenski potniški prevoz,
– O/92.32 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– DD/20.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 – proizvodnja izdelkov iz plute, slame in

protja,
– DE/21.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in

kartona
ob prehodni pridobitvi soglasja pristojnega občinskega

upravnega organa.

5. člen
Poleg opredeljenih dejavnosti v prejšnjem členu opravlja

zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti, še dejavnosti kot
so:

– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost
učencev ter se v ta namen povezuje s starši, delavci v podjetjih,
člani društev, klubov in zvez ter z drugimi občani,

– skupaj s starši in drugimi uporabniki v občini razvija in
organizira širše možnosti za aktivnosti učencev, mladine in
občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture
in športa.

IV. PEČAT ZAVODA

6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat

s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije,
na obodu pa izpisano ime in sedež: Osnovna šola Žužemberk,
Baragova 1, 8360 Žužemberk.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov
zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

V. PODRUŽNICE ŠOLE

7. člen
Osnovna šola Žužemberk ima tri podružnice šole: Ajdo-

vec, Dvor in Šmihel.
Namen organiziranja podružnice šole je izvajanje izobra-

ževalnega programa na drugi lokaciji.
Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podruž-

nica Ajdovec, sedež podružnice šole je Dolnji Ajdovec 15,
8361 Dvor pri Žužemberku.

Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podruž-
nica Dvor, sedež podružnice šole je Dvor 16, 8361 Dvor pri
Žužemberku.

Ime podružnice šole: Osnovna šola Žužemberk – podruž-
nica Šmihel, sedež podružnice šole je Šmihel pri Žužemberku
18, 8360 Žužemberk.

VI. ORGANI ZAVODA

8. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– svet staršev šole,
– svet staršev podružnične šole,
– svet staršev vrtca,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv.

9. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet

predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za
predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo enega izmed
članov.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine
Žužemberk.

Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole
izmed sebe. Eden izmed predstavnikov staršev, ki jih voli svet
staršev mora biti predstavnik staršev v enoti vrtca.

Po enega predstavnika staršev v svet šole izvolijo svet
staršev centralne šole, sveti staršev podružnic šole skupaj in
svet staršev vrtca šole. Štiri predstavnike delavcev zavoda se
izvoli iz organizacijske enote Osnovna šola Žužemberk: tri iz
centralne šole in enega iz podružnične šole. Enega predstavni-
ka se izvoli v organizacijski enoti Vrtec Žužemberk.

Voli se na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo,
imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate
izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski in vzgojitelj-
ski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Voli-
tve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev
centralne šole in podružnic šole ter organizacijske enote Vrtca
Žužemberk. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje
število glasov.

Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisi-
jo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda
po njegovem konstituiranju.

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe,
za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta šole,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma za imenova-

nja pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornje-
ga odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel man-
dat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje
tričlansko komisijo v skladu s šestim odstavkom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest
mesecev.
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10. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še

naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih

vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev

v svet šole.

VII. VODJA PODRUŽNICE ŠOLE

11. člen
Podružnico šole vodi vodja posamezne podružnice šole,

ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj organizacijske enote Osnov-
na šola Žužemberk izmed delavcev posamezne podružnice
šole in ima naslednje pristojnosti:

– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice

šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole s starši,
– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj šole.

VIII. VODJA VRTCA

12. člen
Enoto vrtca vodi vodja vrtca, ki ga imenuje in razrešuje

ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje
pristojnosti:

– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj šole.

IX. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
IN FINANCIRANJE

13. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremič-

nine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Žužemberk, upo-
rabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo
izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.

Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremič-
nim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v
najem.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka
tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

14. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna in iz proračuna Občine Žužemberk v skla-
du z zakoni in statutom Občine Žužemberk, iz prispevkov star-
šev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih
virov v skladu z zakonom.

Z odlokom o proračunu Občine Žužemberk se določi
letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi
dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delov-
nega načrta zavoda.

15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri

opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Uradni list RS, št. 12/96).

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V
PRAVNEM PROMETU

16. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s

katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 13. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslova-

nju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatek, ki so
potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

XI. JAVNOST DELA

17. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo

prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter
vzgojno-izobraževalnem delu zavoda, razen v primerih, ko je to
določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole
izrecno povabil.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba, ki
jo pooblasti.

XII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

18. člen
Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati

listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznani-
jo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
skrivnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi pred-

pisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno

skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega

sveta šole v skladu s tem odlokom.

20. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja šole do izteka

sedaj veljavnega mandata.
Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo

vodje podružnične šole, opravlja to funkcijo do imenovanja
vodje podružnične, kot to določata zakon in ta odlok.
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Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo
vodje enote vrtca, opravlja to funkcijo do imenovanja vodje
enote vrtca, kot to določata zakon in ta odlok.

21. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Žužem-

berk, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču
Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. reg. vl.
1/00038/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega za-
voda.

22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustano-

vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žu-
žemberk, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/97, z dne 6. 6.
1997.

23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 826/2000
Žužemberk, dne 29. septembra 2000.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3978. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US RS,
9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 –
odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US
RS in 74/98), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 42/96) ter 17. člena
statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 in 63/00),
je Občinski svet občine Žužemberk na 14. redni seji dne
29. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Prevole

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Prevole je Občina Žužemberk, s sedežem Graj-
ski trg 33, 8360 Žužemberk.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Žu-
žemberk.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Prevole.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Prevole.
Sedež zavoda je: Prevole 32, 8362 Hinje.

III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izo-

braževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Hinje, Hrib pri
Hinjah, Lazina, Lopata, Sela pri Hinjah, Pleš, Prevole, Ratje,
Visejec, Vrh pri Hinjah in Žvirče.

V okviru zavoda je organizirana enota vrtca za izvajanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.

Ime enote vrtca je: Osnovna šola Prevole – Vrtec Prevole,
s sedežem: Prevole 32, 8362 Hinje.

4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 – dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,
– H/55.51 – storitve menz,
– I/60.23 – drug kopenski potniški prevoz,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– DD/20.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 – proizvodnja izdelkov iz plute, slame in

protja,
– DE/21.51 – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in

kartona.

IV. PEČAT ZAVODA

5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat

s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije,
na obodu pa izpisano ime in sedež: Osnovna šola Prevole,
Baragova 1, 8360 Žužemberk.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov
zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

V. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– svet staršev,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv.

7. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet

predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Za
predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo enega izmed
članov.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine
Žužemberk.

Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole
izmed sebe. Eden izmed predstavnikov staršev, ki jih voli svet
staršev mora biti predstavnik staršev v enoti vrtca.

Štirje predstavniki delavcev zavoda se izvolijo iz osnovne
šole, eden pa iz enote vrtca.

Predstavnike delavcev zavoda se voli na neposrednih in
tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor
predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda
predlagajo: učiteljski in vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindi-
kati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih
udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so tisti
kandidati ki so dobili največje število glasov.
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Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi
rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki
vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in
pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njego-
vem konstituiranju.

Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta šole,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma za imenovanja

pristojni organ na način in po postopku, določenem za imeno-
vanje.

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega
odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel man-
dat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje
tričlansko komisijo v skladu s šestim odstavkom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šo-
le ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.

8. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še

naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavno-

sti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih

vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev

v svet šole.

VI. VODJA VRTCA

9. člen
Enoto vrtca vodi vodja vrtca, ki ga imenuje in razrešuje

ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje
pristojnosti:

– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj šole.

VII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

10. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremič-

nine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Prevole, uporabljal
za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazu-
je v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.

Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremič-
nim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v
najem.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka
tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

11. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna in iz proračuna Občine Žužemberk v skla-
du z zakoni in statutom Občine Žužemberk, iz prispevkov star-
šev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih
virov v skladu z zakonom.

Z odlokom o proračunu Občine Žužemberk se določi
letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi
dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delov-
nega načrta zavoda.

12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri

opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Uradni list RS, št. 12/96).

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

13. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s

katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 11. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslova-

nju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so
potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

IX. JAVNOST DELA

14. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo

prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter
vzgojno-izobraževalnem delu zavoda, razen v primerih, ko je to
določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole
izrecno povabil.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba, ki
jo pooblasti.

X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

15. člen
Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati

listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznani-
jo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
skrivnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi pred-

pisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno

skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega

sveta šole v skladu s tem odlokom.

17. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja šole do izteka

sedaj veljavnega mandata.
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Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal funkcijo
vodje enote vrtca, opravlja to funkcijo do imenovanja vodje
enote vrtca, kot to določata zakon in ta odlok.

18. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Prevole,

ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega
sodišča v Novem mestu, pod št. reg. vl. 1/00079/00, in
prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustano-

vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pre-
vole (Uradni list RS, št. 48/96).

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 827/2000
Žužemberk, dne 29. septembra 2000.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3979. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Žužemberk

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in
17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99
in 63/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 14. seji dne
29. 9. 2000 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Žužemberk

1. člen
V statutu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 in

63/00) se za 110. členom doda novo poglavje:

IX. OŽJI DELI OBČINE

z novimi členi 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121 in 122:

111. člen
Na območju občine je ustanovljena Krajevna skupnost

Hinje, ki je del občine v teritorialnem funkcionalnem, organiza-
cijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

112. člen
Območje Krajevne skupnosti Hinje (v nadaljevanju: kra-

jevna skupnost) obsega naslednja naselja: Hinje, Hrib pri Hi-
njah, Lazina, Lopata, Pleš, Prevole, Ratje, Sela pri Hinjah,
Visejec, Vrh pri Hinjah in Žvirče.

113. člen
Krajevna skupnost Hinje je pravna oseba. Sedež krajevne

skupnosti je v Hinjah, Hrib pri Hinjah 7, 8362 Hinje.
Krajevna skupnost ima pečat okrogle oblike, premera 35

mm z naslednjo vsebino: V sredini polja je grb občine, v zgor-
njem delu notranjega kroga je napis Občina Žužemberk, v
spodnjem delu pa Krajevna skupnost Hinje.

114. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti občine,

ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevna
skupnost praviloma samostojno:

– skrbi za urejenost pokopališč in organizira pogrebno
službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni
drugače določeno,

– skrbi za pluženje in odvoz snega,
– skrbi za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbi za vaške vodovode,
– v skladu z zakonom o gostinstvu daje mnenje v zvezi z

obratovalnim časom gostinskih obratov,
– upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem ob-

čine, ki ji je dano v uporabo,
– izdeluje načrte zaščite in reševanja na podlagi predpi-

sov in potreb občine,
– pripravlja in izvaja projekte v okviru celostnega razvoja

podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejav-

nosti na svojem območju ter organizira kulturne, športne in
druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, ka-
dar je organizator občina.

Podrobneje se naloge krajevne skupnosti opredelijo z
odlokom.

115. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru

nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem pro-
metu v svojem imenu in za svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina
odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

116. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s

stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Svet krajevne skupnosti šteje 11 članov.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in kon-

ča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Če se krajevna skupnost ustanovi po rednih volitvah, traja

mandat članov sveta krajevne skupnosti do rednih volitev v
občinski svet.

Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je nezdružljiva s
funkcijo člana občinskega sveta, župana, podžupana, s član-
stvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski
upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno
prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno upo-
rabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta krajevne sku-
pnosti.

Funkcija člana sveta je častna.

117. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasne-

je dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet
je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih
članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstav-
lja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter
opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.
Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene
predsednik njenega sveta, katerih vrednost presega 150.000
tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Pod-
predsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge,
ki mu jih določi predsednik.
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Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve
na seji, na kateri je navzočih večina članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne sku-
pnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno.
Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva
župan ali najmanj polovica članov sveta krajevne skupnosti.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno upo-
rablja poslovnik občinskega sveta.

118. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s

tem statutom. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se na-

našajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter
oblikuje svoja stališča in mnenja,

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,

– daje pobude in predloge za sestavo letnega plana občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in raz-

polaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne sku-

pnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so
pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in
izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje predsednik
sveta krajevne skupnosti, župan in občinska uprava.

119. člen
Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se

zagotovijo sredstva v proračunu občine.
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov

prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sred-
stva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij,
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridob-
ljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v
skladu z njihovim namenom.

Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebuje
za svoje delovanje svet krajevne skupnosti, zagotovi in z njimi
upravlja občina.

120. člen
Krajevna skupnost ima lahko lastno premoženje, ki ga

sestavljajo nepremičnine, premičnine in pravice.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospoda-

riti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem sku-
pnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo raz-
polaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti
na občino.

121. člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega

proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s
plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premože-
nja krajevne skupnosti.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajev-
ne skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v

finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto obliku-
je in občinskemu svetu predlaga njihov svet. Finančne načrte,
ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga,
sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih sku-
pnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevne skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.

122. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega od-

bora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora
občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom

zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in
splošnimi akti občine.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine kra-
jevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

2. člen
Členi statuta od št. 111 do 121, se ustrezno preštevilčijo.

3. člen
Drugi odstavek 27. člena statuta se spremeni in se glasi:
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih gla-

sov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

4. člen
Četrti odstavek 47. člen statuta se spremeni in se glasi:
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi samopri-
spevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so
glasovali na območju občine oziroma v delu občine, za katere-
ga se bo samoprispevek uvedel.

5. člen
Za 70. členom statuta se doda 70.a člen, ki se glasi:
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učin-

kovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni za-
vod ali javno podjetje.

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z
aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega
podjetja iz prehodnega odstavka ter za usklajevanje odločitev
občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb občinski sveti udele-
ženih občin ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani.
Akt o ustanovitvi skupnega organa mora določati njegove nalo-
ge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev, financira-
nje in delitev stroškov med občinami.

Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun
občin, ki so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri je
sedež javnega podjetja. Strokovne naloge za skupni organ
opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 820/2000
Žužemberk, dne 29. septembra 2000.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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– Popravek cenika za pregled poročila o preskusu in registracijo dobaviteljevih izjav o skladnosti

Popravek

V ceniku za pregled poročila o preskusu in registracijo
dobaviteljevih izjav o skladnosti, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 91-3908/00 z dne 6. 10. 2000, je na koncu
akta pri podpisnikih izpadlo besedilo:

Soglašam!
dr. Jože Zagožen l. r.
Minister za gospodarske dejavnosti

Uredništvo
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