Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

36

Ljubljana, sreda

e-pošta: info@uradni-list.si

16. 4. 2003

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1550.

Imenovanje članov uradniškega sveta

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 175. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)

imenujem
člane uradniškega sveta:
– dr. Grega Viranta, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve,
– prof. dr. Verico Trstenjak, izredno profesorico na
Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in
– Nevenko Črešnar-Pergar, univ. dipl. prav.
Št. 001-23-6/2003
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
1551.

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

Na podlagi 9. točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja ministrica za gospodarstvo

ODREDBO
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti pravnih oseb in podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo
storitve navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe oziroma najkasneje
istega dne, ko se cene spremenijo.
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Leto XIII

Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne cene. Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na
drobno oziroma na debelo, morajo posredovati tudi cene v
prodaji na drobno oziroma cene v prodaji na debelo. Storitvena podjetja morajo posredovati cene na drobno. Če se
storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov
izključno na debelo, morajo posredovati cene v prodaji na
debelo.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za
naslednje proizvode in storitve:
1. PROIZVODNJA HRANE
1.a. Kruh in pecivo iz moke tipa 500
1.b. Pšenična moka tip 500
1.c. Sladkor
2. ZALOŽNIŠTVO
2.a. Učbeniki
2.b. Delovni zvezki
2.c. Delovni učbeniki
2.d. Zbirke nalog oziroma vaj
2.e. Atlasi in karte
2.f. Priročniki
2.g. Učna sredstva
2.h. Splošno-informativni tiskani dnevniki
3. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM
IN VODO
3.a. Električna energija za tarifne uporabnike
3.b. Zemeljski plin za tarifne uporabnike iz prenosnega omrežja
3.c. Zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin
(odvzem preko števca) iz distribucijskega omrežja za tarifne
uporabnike
3.d. Para in topla voda za namene daljinskega ogrevanja
4. KOMUNALNE STORITVE
4.a. Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.b. Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih
načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
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4.c. Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4.d. Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode
5. PRODAJA GORIV
5.a. Motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98)
5.b. Plinsko olje (D-2)
5.c. Utekočinjen naftni plin v jeklenkah, za pogon in za
ogrevanje
5.d. Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL)
5.e. Kurilno olje – srednje (mazut)
6. KOPENSKI PROMET
6.a. Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
6.b. Prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu na rednih linijah
6.c. Prevoz potnikov medkrajevnem cestnem prometu
na rednih linijah
6.d. Prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih
linijah
6.e. Cestnina za uporabo cestninske ceste
7. POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE
7.a. Prenos standardiziranih pisem v notranjem poštnem prometu
7.b. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase do
20g v notranjem poštnem prometu
7.c. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase nad
20g do 100g v notranjem poštnem prometu
7.d. Prenos standardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
7.e. Prenos nestandardizirane dopisnice v notranjem
poštnem prometu
7.f. Telefonska naročnina za fiksni telefon
7.g. Telefonski impulz za naročniški telefon za notranji
telefonski promet
8. ZAVAROVALNIŠTVO
8.a. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
9. POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
2
9.a. Višina mesečne najemnine za m neprofitnega
stanovanja
10. GOSTINSTVO
10.a. Mesečna oskrba v dijaških domovih
10.b. Mesečna oskrba v študentskih domovih
10.c. Mesečna oskrba v internatih
11. IZOBRAŽEVANJE
11.a. Mesečna oskrba v vrtcih
12. SOCIALNO VARSTVO
12.a. Dnevna oskrba v domovih starejših občanov

Uradni list Republike Slovenije
13. DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
13.a. Parkirnina za osebna vozila
13.b. Dimnikarske storitve
13.c. Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
13.d. Prodaja grobov in dajanje grobov v najem.
4. člen
Pošiljanje obvestil o spremembi cen ni potrebno za
tista podjetja, katerih proizvodi in storitve, ki so navedeni v
3. členu te odredbe, so zajeti z drugim ukrepom kontrole
cen na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen.
5. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. ime in sedež podjetja,
2. ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
4. ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
5. ceno za katero se pošilja obvestilo,
6. stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v celotnem predhodnem letu,
7. stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev
v tekočem letu,
8. stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,
9. prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
10. glavne razloge za spremembo cen,
11. datum uporabe nove cene.
6. člen
Obvestila o spremembi cen morajo podjetja poslati v
obliki obrazca iz priloge št. 1 te odredbe.
Distributerji zemeljskega plina in utekočinjenega naftnega plina morajo v roku enega meseca po uveljavitvi te
odredbe poslati podatke v obliki obrazca iz priloge št. 2 te
odredbe.
Prilogi št. 1 in št. 2 sta sestavni del te odredbe.
7. člen
Če obvestilo ne vsebuje vseh podatkov, zahteva ministrstvo njegovo dopolnitev.
8. člen
Ta odredba začne veljati 1. maja 2003 in velja šest
mesecev.
Št. 017-102/2002-22
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
EVA 2003-2111-0032
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
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1552.

Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v
zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi z
registracijo fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
(splošno)
Ta pravilnik določa način izpolnjevanja zahtevkov za
novo registracijo, spremembo, podaljšanje, razširitev in začasno registracijo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: FFS).
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona, ki ureja FFS, ter izrazi, ki imajo naslednji pomen:
– nova registracija FFS je postopek registracije FFS,
ki v Republiki Sloveniji še ni registrirano;
– podaljšanje registracije je postopek, s katerim se
obstoječa registracija FFS v Republiki Sloveniji podaljša;
– sprememba registracije je postopek, s katerim se
obstoječo odločbo o registraciji spremeni zaradi spremenjene vsebnosti ali sestavin FFS ali zaradi drugih spremenjenih okoliščin;
– razširitev registracije je postopek, s katerim se obstoječo registracijo FFS razširi na druge kulture oziroma
druge škodljive organizme;
– začasna registracija je postopek, s katerim se registrira FFS, ki vsebuje aktivno snov, za katero je Evropska
komisija izdala sklep o popolnosti dokumentacije, vendar še
ni uvrščena na Seznam aktivnih snovi v Evropski uniji.
3. člen
(zahtevek)
(1) Zahtevek za novo registracijo, spremembo, podaljšanje, razširitev in začasno registracijo FFS se vloži pri Upravi
RS za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu:
uprava) na obrazcu, ki je na razpolago pri upravi ter v elektronski obliki na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Zahtevku je treba priložiti dokumentacijo v skladu s
pravilnikom, ki ureja zahtevano dokumentacijo za registracijo in oceno FFS, in pravilnikom, ki ureja zahtevano dokumentacijo za oceno aktivnih snovi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko vlagatelj v
primeru, ko je dokumentacijo o aktivni snovi oziroma FFS že
predložil upravi, sklicuje na že posredovane podatke. Pri
tem mora navesti ime FFS ter številko in datum zahtevka, na
katerega se sklicuje ter izpolniti obrazec tako, da je razviden
sklic na obstoječe podatke.
(4) Če se vlagatelj sklicuje na podatke, ki so jih predložili drugi vlagatelji ali drugi imetniki registracije, mora ob
vsakem podaljšanju ali spremembi registracije priložiti veljavno oziroma novo soglasje za pristop k dokumentaciji ali
pogodbo o zastopanju.
4. člen
(izpolnjevanje obrazca zahtevka)
(1) Obrazec zahtevka izpolni vlagatelj v slovenskem
jeziku. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti ne glede na vrsto
registracije in mora biti na koncu podpisan.
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(2) Vlagatelj ni dolžan izpolniti obrazca v primeru manjših sprememb registracije FFS, za katere je mogoče zagotoviti, da ne bodo vplivale na učinkovitost ali imele nesprejemljivih vplivov na zdravje ljudi, živali ali okolje. V tem primeru
mora o spremembi pisno obvestiti upravo ter predložiti ustrezna dokazila in obrazložiti razloge, ki uvrščajo spremembe v to kategorijo. Če uprava ugotovi, da gre za večje spremembe, zahteva od vlagatelja, da predloži zahtevek in
dokumentacijo v skladu s prejšnjim členom.
5. člen
(obveščanje o novih študijah in vplivih FFS)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za obveščanje uprave, če se v zvezi z registriranim FFS pojavijo novi
podatki ali študije glede učinkovitosti ali vplivov na zdravje
ljudi, živali ali okolje.
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-77/2003
Ljubljana, dne 21. marca 2003.
EVA 2003-2311-0083
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

1553.

Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska
sredstva

Na podlagi šestega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 31. člena, četrtega odstavka 32. člena in drugega
odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino zahtevkov in
dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji zahtevka za izdajo posamezne vrste dovoljenja.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona, ki ureja FFS ter izraz referenčna lista, ki pomeni seznam
vseh prilog k zahtevku oziroma obrazložitev razlogov, zakaj
vlagatelj prilog ni predložil.
3. člen
(vrste dovoljenj)
Za FFS se izdajajo naslednje vrste dovoljenj:
– dovoljenje za raziskave oziroma razvoj,
– izjemno dovoljenje,
– dovoljenje za razširitev uporabe FFS.
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4. člen
(zahtevek za izdajo dovoljenja)
Zahtevek za izdajo dovoljenja iz prejšnjega člena se
vloži pri Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) v slovenskem jeziku. Zahtevek
se vloži na obrazcu za posamezno vrsto dovoljenja, ki je na
razpolago pri upravi v elektronski obliki na spletni strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zahtevek
mora biti kolkovan v skladu z zakonom, ki ureja upravne
takse.
II. DOVOLJENJE ZA RAZISKAVE OZIROMA RAZVOJ
5. člen
(vlagatelji)
Vlagatelj zahtevka za izdajo dovoljenja za raziskave oziroma razvoj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je zastopnik
proizvajalca FFS, ali oseba, ki je registrirana za opravljanje
raziskovalne dejavnosti ali proizvodnjo FFS.
6. člen
(podatki in dokumentacija)
Zahtevku za izdajo dovoljenja za raziskave oziroma razvoj je treba priložiti najmanj naslednja dokazila in dokumentacijo:
– izpisek iz sodnega registra ali odločbo o priglasitvi
dejavnosti,
– pogodbo o zastopanju, če zahtevek vlaga zastopnik,
– varnostni list za FFS, če je FFS razvrščeno kot nevarno,
– natančno shemo in lokacijo poskusa, v katerem se
bo FFS uporabljalo,
– izjavo vlagatelja o uničenju kmetijskih proizvodov, pridobljenih v poskusu, če je to potrebno,
– izpolnjeno referenčno listo.
7. člen
(vsebina dovoljenja)
(1) Dovoljenje za raziskave oziroma razvoj se glasi na
vlagatelja in FFS. Dovoljenje vsebuje podatke o FFS, dovoljeni količini FFS, izvajalcu preskušanja, namenu in načinu
uporabe, območju uporabe ter druge pogoje preskušanja.
(2) Uprava lahko zahteva od imetnika dovoljenja, da
mu posreduje rezultate raziskav.
8. člen
(veljavnost dovoljenja)
(1) Dovoljenje za raziskave in razvoj se izda za določeno časovno obdobje, ki ni daljše od dveh let.
(2) Dovoljenje se lahko na predlog imetnika podaljša,
če vloži imetnik dovoljenja zahtevek za podaljšanje najmanj
štiri mesece pred iztekom veljavnosti, in če je podaljšanje
glede na potek raziskave in vpliv na okolje upravičeno. Zahtevek za podaljšanje dovoljenja mora vsebovati natančno
obrazložitev razlogov ter vse dodatne podatke v zvezi s preskušanjem.
III. IZJEMNO DOVOLJENJE
9. člen
(vlagatelji)
Vlagatelj zahtevka za izdajo izjemnega dovoljenja je
lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo. Postopek za izdajo izjemnega dovoljenja lahko
začne uprava tudi po uradni dolžnosti.
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10. člen
(zahtevek za izjemno dovoljenje)
(1) Zahtevek za izdajo izjemnega dovoljenja se vloži v
primeru nenadnega izbruha škodljivega organizma, za katerega v Republiki Sloveniji ni registriranega ustreznega FFS
oziroma ustrezne uporabe FFS.
(2) Zahtevku je treba priložiti najmanj naslednja dokazila in dokumentacijo:
– natančno obrazložitev razloga, zaradi katerega se vlaga zahtevek (ogrožena kmetijska rastlina, obseg pridelave,
škodljivi organizem, predvidene posledice škode),
– podatke o FFS,
– podatke o načinu uporabe FFS,
– izpolnjeno referenčno listo.
11. člen
(vsebina dovoljenja)
Izjemno dovoljenje se glasi na FFS. Dovoljenje mora
vsebovati podatke o FFS, dovoljeni količini FFS, uporabniku, območju in pogojih uporabe.
IV. DOVOLJENJE ZA RAZŠIRITEV UPORABE
12. člen
(vlagatelj zahtevka)
(1) Razširitev uporabe že registriranega FFS lahko zahteva katerakoli pravna ali fizična oseba, kadar imetnik registracije nima interesa za spremembo registracije.
(2) Postopek za izdajo dovoljenja za razširitev uporabe
lahko začne uprava tudi po uradni dolžnosti.
13. člen
(zahtevek za razširitev uporabe)
Zahtevku za razširitev uporabe je treba priložiti najmanj
naslednja dokazila in dokumentacijo:
– podatke o FFS,
– podatke o načinu uporabe FFS,
– izpolnjeno referenčno listo.
14. člen
(dovoljenje za razširitev uporabe)
(1) Dovoljenje za razširitev uporabe se glasi na FFS in
vsebuje podatke o namenu in načinu uporabe, rastlinski
vrsti, karenci in najvišjih dovoljenih ostankih FFS v rastlini.
Uprava dovoli razširitev uporabe glede na obstoječe podatke o vplivu na zdravje ljudi, živali in okolje.
(2) Dovoljenje za razširitev uporabe se ne izda, če
podatki o načinu uporabe FFS, karenci in mejnih vrednostih
ostankov pesticidov niso dostopni.
(3) Odgovornost za vpliv na tretirane rastline prevzame
uporabnik FFS.
V. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-76/2003
Ljubljana, dne 2. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0084
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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1554.

Pravilnik o označevanju in registraciji drobnice

Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02-ZGO-1), petega odstavka 23. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02) in 110. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označevanju in registraciji drobnice
1. člen
(uvodna določba)
(1) Ta pravilnik določa način označevanja drobnice,
registracijo drobnice in registracijo premikov drobnice.
(2) Drobnica v Republiki Sloveniji mora biti individualno
označena in mora imeti urejeno dokumentacijo v skladu s
tem pravilnikom, da se lahko ugotovi njena istovetnost zaradi:
– veterinarskih namenov: varovanja zdravja ljudi, varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali,
– selekcije, rodovništva, reprodukcije drobnice in kontrole proizvodnje,
– spremljanja staleža drobnice za potrebe statistike,
finančnih ukrepov in kontrole finančnih ukrepov.
(3) Individualna označitev ni potrebna za drobnico, rojeno in vzrejeno na istem gospodarstvu, ki se v skupini
prevaža v klavnico, če je pošiljka ob prevozu zapečatena in
je skupina v klavnici do zakola vhlevljena ločeno od drugih
živali. Taka skupina je označena z eno ušesno znamko (v
nadaljnjem besedilu: skupinska ušesna znamka).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– drobnica so koze in ovce,
– imetnik drobnice je pravna ali fizična oseba, ki je
lastnik ali skrbnik drobnice,
– gospodarstvo je prostor, kjer se drobnica nahaja oziroma se redi,
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v
nadaljnjem besedilu: KMG-MID) se nanaša na kmetijska
gospodarstva, ki se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
vpišejo v register kmetijskih gospodarstev,
– premik drobnice na drugo lokacijo je vsak premik
drobnice z gospodarstva, razen dnevne paše na bližnjih
pašnikih in večdnevne paše drobnice istega imetnika drobnice,
– pooblaščena organizacija je organizacija, ki v skladu
s predpisi o veterinarstvu, o kmetijstvu oziroma o živinoreji
opravlja dejavnost označevanja in registracije živali kot javno
službo,
– označevalec je uslužbenec pooblaščene organizacije.
3. člen
(evidenca rejnih živali)
(1) V evidenco rejnih živali, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, veterinarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), se vpišejo podatki o drobnici, in sicer: lokacija, oznake, premiki in promet, izdani dokumenti
ter podatki o imetnikih drobnice.
(2) Ministrstvo lahko posreduje podatke iz evidence iz
prejšnjega odstavka pooblaščenim organizacijam, če jih ti
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potrebujejo za izvajanje nalog iz delovnega področja ministrstva ter drugim državnim organom in organom lokalnih
skupnosti, če jih ti potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih nalog.
4. člen
(ušesna znamka)
(1) Ušesna znamka je rumene barve za ovce ter oranžne barve za koze. Ušesna znamka je plastična in sestavljena iz dveh delov, ki se ob označitvi drobnice spojita in ju ni
več mogoče ponovno uporabiti. Ušesna znamka je široka
najmanj 40 mm in visoka najmanj 20 mm.
(2) Na sprednji in zadnji strani ušesne znamke sta
odtisnjeni:
– dvomestna oznaka Slovenije (SI),
– sedemmestna identifikacijska številka drobnice, ki jo
določa ministrstvo, pri čemer je sedma številka kontrolna
številka.
(3) Skupinska ušesna znamka je po obliki, dimenziji,
barvi in oznaki enaka ušesni znamki.
(4) Ministrstvo na podlagi javnega razpisa določi dobavitelja ušesnih znamk.
5. člen
(označitev drobnice)
(1) Če ta pravilnik ne določa drugače, se drobnica
fizično označuje z ušesno znamko v levem ušesu.
(2) Drobnico fizično označi imetnik drobnice sam ali
označevalec.
(3) Drobnica mora biti označena najpozneje pred premikom na drugo lokacijo.
(4) Drobnica mora biti označena:
– najpozneje 15 dni pred rokom za uveljavitev sredstev
iz naslova ukrepov kmetijske politike, ki jih uveljavlja imetnik
drobnice,
– do starosti 7 dni z dvema ušesnima znamkama, če je
vključena v “Program strokovnih nalog, selekcije, kontrole
in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig v živinoreji” ali
program “Ohranitev avtohtonih slovenskih pasem domačih
živali”, ki sta izdelana v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo; v primeru, da se ušesna znamka izgubi, jo mora imetnik
drobnice v 45 dneh od dne, ko je opazil izgubo, nadomestiti
z enako ušesno znamko, kot je bila prejšnja,
– najpozneje do starosti 30 dni, če imetnik drobnice
uveljavlja odškodnino za škodo, ki so jo povzročile zveri.
(5) Če drobnica ušesno znamko izgubi, jo mora imetnik drobnice najpozneje v 3 dneh od dne, ko je opazil, da
se je izgubila, nadomestiti z drugo in med podatke o drobnici na gospodarstvu zabeležiti staro in novo identifikacijsko
številko, tako da je možno med njima vzpostaviti povezavo.
Ob premiku drobnice sporoči obe identifikacijski številki
pooblaščenemu veterinarju, ki o tem obvesti ministrstvo.
6. člen
(potrdilo o označitvi)
(1) Ob označitvi drobnice označevalec napiše potrdilo
o označitvi, ki vsebuje zlasti naslednje podatke:
– identifikacijsko številko živali,
– vrsto in pasmo živali,
– spol živali,
– datum rojstva živali, če je znan,
– identifikacijsko številko matere živali, če je znana,
– identifikacijsko številko očeta živali, če je znan,
– ime in naslov oziroma firmo in sedež imetnika živali
oziroma KMG-MID,
– identifikacijo označevalca, če ta ni imetnik živali,
– datum označitve živali in
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– podpis označevalca živali.
(2) Če se označuje skupina živali, se namesto podatkov iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka na potrdilo o označitvi vpiše število živali.
(3) Če imetnik drobnico označi sam, mora najpozneje
v 8 dneh od dneva označitve podatke iz prvega in drugega
odstavka tega člena sporočiti pooblaščeni organizaciji, ta
pa jih sporoči ministrstvu.

– identifikacijska številka očeta živali, če je znan,
– datum prihoda živali na gospodarstvo ter ime ali naziv
in naslov prejšnjega imetnika drobnice oziroma KMG-MID,
– datum odhoda živali iz gospodarstva ter ime ali naziv
in naslov novega imetnika drobnice oziroma KMG-MID.
(5) Podatke iz drugega in četrtega odstavka tega člena
je potrebno hraniti najmanj tri leta od dne, ko zadnja žival
zapusti gospodarstvo.

7. člen
(označitev uvožene drobnice)
(1) Uvozi se lahko le drobnica, ki je označena individualno ali skupinsko. Iz oznake in spremljajoče dokumentacije
mora biti razvidna država izvora drobnice in sledljivost drobnice od njenega rojstva do uvoza.
(2) Drobnica, ki se uvaža zaradi nadaljnje reje (plemenska ali pitanje) obdrži prvotno označitev, če le-ta ni v nasprotju s tem pravilnikom in zagotavlja neponovljivost označitve, sicer se ponovno označi v skladu z določbami tega
pravilnika, pri čemer se mora zagotoviti povezava z označitvijo uvožene drobnice. Ponovna označitev se mora izvesti
nemudoma pred premikom iz karantene.
(3) Uvožena drobnica, ki je namenjena za zakol in bo
zaklana v 20 dneh po opravljenih predpisanih zdravstvenih
pregledih, obdrži označitev, kot jo je imela ob uvozu in je
zato ni potrebno ponovno označiti.
(4) Imetnik drobnice vpiše podatke o uvoženi drobnici
v 7 dneh po premiku iz karantene med podatke o drobnici
na gospodarstvu.
(5) Podatki o uvoženi drobnici in podatki o ponovni
označitvi drobnice se na podlagi potrdila o označitvi iz 6.
člena tega pravilnika vpišejo v evidenco rejnih živali.

9. člen
(premiki)
(1) Premik drobnice na drugo lokacijo je možen le, če
so posamezne živali ali skupine živali označene v skladu s
tem pravilnikom. Imetnik drobnice mora poskrbeti za vpis
premika med podatke o drobnici na gospodarstvu ter o tem
v 7 dneh od premika obvestiti pooblaščenega veterinarja, ki
o tem obvesti ministrstvo.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v
primeru zakola v sili in pogina živali.
(3) Če se drobnica izgubi ali je bila ukradena, mora
imetnik drobnice to sporočiti pooblaščenemu veterinarju v
roku 8 dni po tem, ko je ugotovil, da se je žival izgubila ali da
je bila ukradena. Pooblaščeni veterinar mora o izgubi ali
kraji živali obvestiti ministrstvo.

8. člen
(vodenje podatkov na gospodarstvu)
(1) Vsak imetnik drobnice, ki redi štiri ali več ovc ali
koz, vodi podatke o drobnici na gospodarstvu, ločeno za
ovce in koze.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so:
– ime in naslov oziroma firma in sedež imetnika drobnice ter naslov gospodarstva oziroma KMG-MID,
– število odraslih samic drobnice (samice drobnice,
starejše od 12 mesecev, oziroma samice drobnice, ki so že
jagnjile ali jarile pred dopolnjenim 12 mesecem starosti),
– podatki o premikih drobnice: kraj in datum premika
(izvor ali cilj), število drobnice pri premiku in novo stanje
števila drobnice, kar imetnik drobnice vpiše najpozneje 7
dni po spremembi števila drobnice,
– skupno število drobnice, ki se redi na gospodarstvu,
kar imetnik vpiše enkrat letno, in sicer 1. decembra za
tekoče leto.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko
imetnik drobnice vodi podatke po posameznih živalih. Vodenje podatkov po posameznih živalih je obvezno za trope, ki
so vključeni v “Program strokovnih nalog, selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig v živinoreji” ali
program “Ohranitev avtohtonih slovenskih pasem domačih
živali” v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo in za živali na
skupnih oziroma planinskih pašnikih ter kadar se uveljavlja
odškodnina za škodo, ki so jo povzročile zveri.
(4) Podatki, ki se vodijo po posameznih živalih, so:
– identifikacijska številka živali,
– pasma živali,
– spol živali,
– datum rojstva živali (če natančen datum ni znan, le
mesec oziroma leto rojstva),
– identifikacijska številka matere živali, če je znana,

10. člen
(veterinarsko spričevalo)
Če drobnica v prometu ni označena na predpisan način, se šteje, da nima veterinarskega spričevala.
11. člen
(poročanje)
Pooblaščene organizacije, ki označujejo drobnico, morajo podatke iz petega odstavka 5. člena, 6. člena in 9.
člena tega pravilnika posredovati ministrstvu najpozneje v 5
delovnih dneh od dneva pridobitve teh podatkov.
12. člen
(dostopnost podatkov)
(1) Pooblaščene organizacije imajo na gospodarstvu
pravico do vpogleda podatkov iz 8. člena tega pravilnika, če
jih potrebujejo za izvajanje nalog iz delovnega področja ministrstva.
(2) Imetnik drobnice ima pravico do vpogleda vseh
podatkov iz prejšnjega odstavka o svojih živalih v evidenci
rejnih živali.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljata veterinarska in kmetijska inšpekcija, vsaka v okviru svojih
pristojnosti in pooblastil.
14. člen
(prehodno obdobje)
(1) 4. in 8. člen tega pravilnika se začneta uporabljati
31. decembra 2003, 13. člen tega pravilnika pa se začne
uporabljati 1. januarja 2005.
(2) Do 31. decembra 2003 vodijo evidence iz 3. člena
tega pravilnika pooblaščene organizacije.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o označevanju in registraciji drobnice (Uradni list RS, št.
106/01).
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16. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-215/00/11
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0046
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

USTAVNO SODIŠČE
1555.

Odločba o razveljavitvi

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z., na
seji dne 13. marca 2003

o d l o č i l o:
Sklep vrhovnega sodišča št. IV Ips 32/2000 z dne 20.
4. 2000 se razveljavi in se zadeva vrne vrhovnemu sodišču
v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Ustavni pritožnik je bil v postopku o prekršku obsojen za cestnoprometni prekršek. Sodnik za prekrške mu je
izrekel denarno kazen in stransko kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Proti tej odločbi se je njegova
zagovornica pritožila na Senat za prekrške, ki je dne 3. 2.
2000 pritožbo zavrnil kot neutemeljeno in potrdil odločbo
sodnika prve stopnje. Ustavni pritožnik in njegova zagovornica sta odločbo Senata za prekrške prejela 20. 3. 2000 in
zoper to odločbo dne 4. 4. 2000 vložila zahtevo za sodno
varstvo pri Sodniku za prekrške v Žalcu. Ta jo je 7. 4. 2000
posredoval vrhovnemu sodišču, ki jo je 20. 4. 2000 s
sklepom zavrglo kot prepozno, saj je na vrhovno sodišče
prispela po izteku petnajstdnevnega roka.
2. Zoper sklep vrhovnega sodišča je ustavni pritožnik
vložil ustavno pritožbo, v kateri se sklicuje na odločbo ustavnega sodišča št. U-I-279/99 z dne 16. 3. 2000 (Uradni list
RS, št. 33/00 in OdlUS IX, 59). Ta ugotavlja, da je 202.
člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl.
– v nadaljevanju: ZP) v neskladju z ustavo, ker ne dovoljuje
zahteve za sodno varstvo v primerih, ko je bila izrečena
stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V drugi točki izreka zahteva, da mora državni zbor protiustavnost odpraviti v roku šestih mesecev. V tretji točki izreka določa, da je do odprave te protiustavnosti mogoče vložiti
zahtevo za sodno varstvo tudi zoper odločbo o prekršku,
izdano na drugi stopnji, če je bila izrečena kazen prenehanja vozniškega dovoljenja, rok za vložitev tega pravnega
sredstva zoper odločbo, ki je bila vročena obdolžencu pred
objavo odločbe ustavnega sodišča, pa začne teči naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker je
bila odločba ustavnega sodišča objavljena 14. 4. 2000, je
rok za vložitev zahteve za sodno varstvo potekel 30. 4.
2000. Ustavni pritožnik je zahtevo za sodno varstvo vložil 4.
4. 2000, k vrhovnemu sodišču je prispela 7. 4. 2000, zato
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nikakor ne more biti prepozna. S tem, ko je bila zahteva za
sodno varstvo zavržena, naj bi mu bilo kršeno enako varstvo
pravic iz 22. člena ustave. Ustavnemu sodišču predlaga,
naj izpodbijani sklep razveljavi.
B)
3. Ustavno sodišče je sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo.
4. Po določbi 56. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila
ustavna pritožba poslana vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni
odgovorilo.
5. Po ustaljeni ustavnosodni presoji se ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi omeji na presojo, ali
sporna odločitev temelji na kakšnem, z vidika varstva človekovih pravic nesprejemljivem, pravnem stališču ali če je tako
očitno napačna ter brez razumne pravne obrazložitve, da jo
je mogoče oceniti za arbitrarno oziroma samovoljno.
6. Izpodbijani sklep vrhovnega sodišča temelji na stališču, da je bila vložena zahteva za sodno varstvo prepozna,
ker je prispela k vrhovnemu sodišču prepozno, 7. 4. 2000,
tj. po preteku petnajstdnevnega roka od prejema odločbe
dne 20. 3. 2000. Vrhovno sodišče je svojo odločitev oprlo
na 201. člen ZP, po katerem je treba zahtevo za sodno
varstvo vložiti pisno pri vrhovnem sodišču v 15 dneh od
vročitve odločbe druge stopnje.
7. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-279/99 z dne
16. 3. 2000 začasno omogočilo vložitev zahteve za sodno
varstvo tudi v primeru izreka stranske kazni prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. S tretjo točko izreka je namreč določilo rok za vložitev zahteve za sodno varstvo zoper
odločbo, ki je bila obdolžencu vročena pred objavo odločbe. Odločba je bila objavljena dne 14. 4. 2000, rok za
vložitev je začel teči 15. 4. 2000, iztekel pa se je 30. 4.
2000. Rok, ki ga je ustavno sodišče določilo z navedeno
odločbo, je neodvisen od zakonsko določenega roka za
vložitev zahteve za sodno varstvo. Vrhovno sodišče je zahtevo za sodno varstvo prejelo 7. 4. 2000, o njej je odločalo
20. 4. 2000, tedaj pa je imel pritožnik še odprt rok. Pritožnik je sicer zahtevo za sodno varstvo vložil v času, ko ta še ni
bila dovoljena, ko pa je vrhovno sodišče o njej odločalo, je
navedena odločba ustavnega sodišča že predstavljala veljavno pravo, ki je pritožniku v konkretnem primeru omogočalo vložiti zahtevo za sodno varstvo. Ko je pritožnik prejel
izpodbijano odločitev vrhovnega sodišča (9. 5. 2000), pa je
z navedeno ustavno odločbo odprt rok za vložitev zahteve
za sodno varstvo že potekel.
8. Ker sodišče ni upoštevalo odločbe ustavnega sodišča, je prišlo do tako očitno napačne uporabe procesnega
prava, da je bilo s tem poseženo v pritožnikovo pravico iz
22. člena ustave.
9. Ker je ustavno sodišče sklep razveljavilo, je zadevo
vrnilo vrhovnemu sodišču v novo odločanje v skladu s prvim
odstavkom 59. člena ZUstS.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr.
Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi
proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Fišer in Tratnik.
Sodnik Ribičič je dal pritrdilno ločeno mnenje. Sodnik Fišer
je dal odklonilno ločeno mnenje.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in
delni zavrnitvi ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
dne 3. aprila 2003

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 169/97 z dne 13.
9. 2000, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 44/97 z
dne 10. 4. 1997 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
št. K 98/96 z dne 12. 12. 1996 se glede dejanja, opisanega v
točki I. 1 izreka navedene sodbe Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, glede odločbe o kazenski sankciji in glede odločbe o
stroških, kolikor se nanašajo na A. A., ter glede odločbe o
vštetju pripora razveljavijo in se zadeva v tem obsegu vrne
Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo sojenje.
2. V preostalem delu se ustavna pritožba zoper sodbe,
navedene v 1. točki izreka, zavrne.
3. Stroške postopka z ustavno pritožbo nosi pritožnik
sam.

Obrazložitev
A)
1. Z izpodbijano pravnomočno sodbo je bil pritožnik
obsojen zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine po tretjem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 212.
člena kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in
nasl. – KZ). Izrečeni sta mu bili kazen pet let zapora in
stranska kazen izgona tujca iz države za dobo petih let. Z
izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča je bila zavrnjena zahteva za varstvo zakonitosti zoper navedeno pravnomočno
sodbo. Pritožnik predlaga razveljavitev sodb in vrnitev zadeve v novo odločanje prvostopenjskemu sodišču ter povrnitev stroškov postopka.
2. Pritožnik izpodbija stališče Vrhovnega sodišča v zvezi
s preiskavo poslovnih prostorov družbe C., ki je bila opravljena dne 22. 5. 1996 med 15.40 in 17.30 uro. Navaja, da je
tudi Vrhovno sodišče ugotovilo, da so bili poslovni prostori na
istem naslovu kot njegovo prebivališče, in da bi moral biti o
hišni preiskavi obveščen. Ker ni bil, naj bi bil kršen tretji
odstavek 36. člena ustave in 8. člen Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št.
33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP). Ne strinja se s
stališčem Vrhovnega sodišča, da ta kršitev ni vplivala na zakonitost sodne odločbe. Meni, da bi moral biti dokaz, ki je bil
najden pri hišni preiskavi (tj. ročna ura znamke Casio), izločen. Nadalje bi moral biti izločen dokaz, pridobljen s preiskavo kombiniranega vozila, tj. pomični viličasti ključ. Pritožnik se
namreč ne strinja s stališčem Vrhovnega sodišča, da kombiniranega vozila, ki ni avtodom ali drugo po namenu podobno
vozilo, ni mogoče opredeliti kot tuje stanovanje ali tuj prostor,
glede katerih je v drugem odstavku 36. člena ustave določena sodna odredba za njihovo preiskavo. Pritožnik meni, da se
nedotakljivost stanovanja iz 36. člena ustave nanaša tudi na
osebne avtomobile in na druga prevozna sredstva.
3. Pritožnik nadalje izpodbija izrečeno stransko kazen
izgona tujca iz države. Ta kazen naj mu ne bi smela biti
izrečena, ker že od rojstva živi v Sloveniji, kjer je obiskoval
šole, se poročil (in se razvezal) in ima dva mladoletna otroka, starše in druge sorodnike. Poleg tega naj bi bil izrek te
kazni postal nedopusten, ker je bil z odločbo Ministrstva za
notranje zadeve št. 0301-11/02-XVII-194.568 z dne 20.
11. 2000 sprejet v državljanstvo Republike Slovenije. Z izrečeno stransko kaznijo naj bi sodišče kršilo 32. člen (svobo-
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da gibanja), 54. člen (pravice in dolžnosti staršev) in 56.
člen ustave (pravice otrok) ter 3. člen 4. Protokola k EKČP.
Pritožnik tudi meni, da naj bi bil kazenski postopek trajal
nerazumno dolgo in da mu je bila s tem kršena pravica do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja (23. člen ustave).
4. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 10. 10. 2002
ustavno pritožbo v delu, v katerem se nanaša na kršitev
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavrglo, v
preostalem delu pa sprejelo v obravnavo.
5. Vrhovno sodišče na ustavno pritožbo ni odgovorilo.
6. Ustavno sodišče je v postopku pregledalo spis
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. K 98/96.
B)–I
7. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v
kazenskem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri uporabi materialnega in procesnega prava ter pri
ugotovitvi dejanskega stanja. V skladu s 50. členom zakona
o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) se ustavno sodišče omeji na presojo, ali so
bile z izpodbijanim aktom kršene človekove pravice. Glede
na to ustavno sodišče ni presojalo, ali so bile z izpodbijanimi
sodbami kršene določbe zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZKP), ki
jih navaja pritožnik, ampak se je omejilo na presojo zatrjevanih kršitev ustavnih pravic.
8. V zvezi s preiskavo prostorov na Lendavski ulici 23b
v Murski Soboti, ki je bila opravljena dne 22. 5. 1996
(sodna odredba in izpodbijane sodbe govorijo o preiskavi
prostorov družbe C., d.o.o.), pritožnik trdi, da je bil s tem,
ker o njej ni bil obveščen, kršen tretji odstavek 36. člena
ustave, in da bi moral biti dokaz, pridobljen v tej preiskavi, tj.
ročna ura znamke Casio, že zaradi tega izločen.
9. Pritožnik je ves čas postopka uveljavljal, da je šlo v
spornem primeru za preiskavo “stanovanja oziroma poslovnih prostorov” in da je bila zato, ker o njej ni bil obveščen, kršena določba prvega odstavka 216. člena ZKP.1
Prvostopenjsko sodišče je ugovor pritožnikovega zagovornika zavrnilo z utemeljitvijo, da so bile vse hišne preiskave
opravljene v skladu z ustavo in z ZKP. Drugostopenjsko
sodišče je navedlo, da je bila preiskava opravljena v skladu z določbami 215. člena in 216. člena ZKP in da to
izhaja iz zapisnika o izvedbi preiskav. Vrhovno sodišče je
zavzelo stališče, da je bil s tem, ker pritožnik ni bil obveščen o preiskavi, kršen četrti odstavek 216. člena ZKP,2
vendar pa ni podana niti absolutna niti relativna bistvena
kršitev postopka. Ker naj bi zahteva za varstvo zakonitosti
uveljavljala le, da obdolženec o preiskavi ni bil obveščEn,
naj bi šlo za položaj iz četrtega odstavka 216. člena ZKP.
Za primer kršitve te določbe 219. člen ZKP3 ne določa
izločitve dokazov, kršitev pa naj tudi ne bi vplivala na zakonitost sodne odločbe. Prvi odstavek 216. člena ZKP naj bi
bil uporabljiv le v primeru, če bi šlo za preiskavo garderobnih omaric, pisalnih miz ipd., ko bi šlo za poseg v zasebnost, vendar pa naj pritožnik tega ne bi uveljavljal.
1 Določba se glasi: “Pri hišni preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostor se preiskujejo, ali njegov
zastopnik.”
2 Določba se glasi: “Če se opravi preiskava v prostorih državnih organov, podjetij ali drugih pravnih oseb, se povabi njihov
predstojnik, naj bo pri preiskavi navzoč.”
3 Določba se glasi: “Če je bila preiskava opravljena brez
pisne odredbe sodišča (prvi odstavek 215. člena), ali brez oseb,
ki morajo biti navzoče pri preiskavi (prvi in tretji odstavek 216.
člena), ali če je bila preiskava opravljena v nasprotju z določbami
prvega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena, ne sme
sodišče opreti svoje odločbe na tako pridobljene dokaze.”
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10. Prvi odstavek 36. člena ustave zagotavlja nedotakljivost stanovanja. Po tretjem odstavku istega člena ima pri
preiskavi pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo, ali njegov zastopnik. Pri razlagi ustavnih
določb je treba izhajati iz namena ustave, da ustavnih pravic
ne prizna le formalno in teoretično, temveč mora biti zagotovljena možnost učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih pravic (prim. odločbo št. Up-275/97 z dne 16. 7.
1998, OdlUS VII, 231). Če naj bo pravica iz tretjega odstavka 36. člena ustave učinkovita, jo je treba razumeti tako, da
mora organ, pristojen za odreditev oziroma za izvedbo preiskave, obvestiti o tem osebo, katere stanovanje oziroma
prostori se preiskujejo. Táko obvestilo ni potrebno le pod
pogoji, pod katerimi so dopustni posegi v ustavne pravice,
tj. da je izjema določena z zakonom in da je v skladu z
načelom sorazmernosti.
11. Ker izpodbijane sodbe izhajajo s stališča, da je bil
dokaz, ki bi moral biti po pritožnikovem mnenju izločen,
pridobljen v preiskavi prostorov gospodarske družbe in ne
stanovanja, je treba najprej odgovoriti na vprašanje, ali pravica iz tretjega odstavka 36. člena ustave velja tudi v primeru preiskave prostorov, kjer opravljajo svojo dejavnost gospodarske družbe.
12. Temeljni elementi za razumevanje jamstva nedotakljivosti stanovanja iz 36. člena ustave izhajajo iz odločbe št.
Up-32/94 z dne 13. 4. 1995 (OdlUS IV, 38). Prav z nedotakljivostjo stanovanja je varovana zasebnost kot “v območju
človekovega bivanja bolj ali manj sklenjena celota njegovih
ravnanj in ukvarjanj, občutij in razmerij, za katero je značilno
in konstitutivno, da si jo človek oblikuje in vzdržuje sam ali
sam z najbližjimi, s katerimi je v intimni skupnosti, na primer
z življenjskim partnerjem, in da v njej biva z občutkom varnosti pred vdorom javnosti ali kogarkoli nezaželenega”. Zaradi
varstva te zasebnosti so bivališče, dom, stanovanje posebej
varovan ne le v slovenski ustavi, temveč predstavljajo običajen sestavni del kataloga z ustavo zagotovljenih človekovih
pravic v demokratičnih državah.
13. Izhajajoč iz namena jamstva je predmet varovanja
zaključena celota prostorov, ki jih oseba uporablja za bivanje, kjer živi sama ali skupaj z bližnjimi ter skrito pred očmi
javnosti in kamor spusti le osebe, ki jim dovoli vpogled v
najbolj skrita področja svojega življenja. Gre za prostore,
kjer oseba upravičeno pričakuje, da se jo pusti pri miru, ker
je tam doma. V tem smislu je treba razumeti pojma “stanovanje” in “drugi tuji prostori”, uporabljena v 36. členu ustave.4
Tudi pravica iz tretjega odstavka 36. člena ustave se zato
nanaša na preiskavo stanovanja in drugih prostorov v opisanem smislu izrazov.
14. Pritožnik je ves čas postopka zatrjeval, da preiskani prostori na Lendavski ulici 23b v Murski Soboti predstavljajo “stanovanje oziroma poslovne prostore”. Niti prvostopenjsko niti drugostopenjsko sodišče se nista opredelila do
tega ugovora, čeprav je bilo od odgovora nanj odvisno, ali bi
moral biti pritožnik na podlagi tretjega odstavka 36. člena
ustave obveščen o preiskavi navedenih prostorov, in posledično, ali bi moral(i) biti v preiskavi pridobljen(i) dokaz(i)
glede na določbo drugega odstavka 18. člena ZKP izločen(i). Vrhovno sodišče je na táko nepopolno ugotovljeno
dejansko stanje oprlo svoj sklep, da pritožnik ni izkazal, da
bi šlo za položaj iz prvega odstavka 216. člena ZKP, in s tem
posredno zavzelo stališče, da ni šlo za prostore, varovane s
tretjim odstavkom 36. člena ustave. S tem so sodišča kršila
jamstvo enakega varstva pravic (22. člen ustave). Ta določba namreč zahteva, da sodišče vzame navedbe stranke na
znanje, pretehta njihovo relevantnost in se do tistih navedb,
ki so za odločitev v zadevi bistvenega pomena, v obrazložitvi
odločbe tudi opredeli.
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15. Glede na to, da v postopku ni bilo ugotovljeno, ali
so preiskani prostori na Lendavski ulici 23b v Murski Soboti
predstavljali stanovanje v smislu 36. člena ustave, ustavno
sodišče ni moglo presoditi, ali je podana kršitev tretjega
odstavka 36. člena ustave.
16. Glede na ugotovitev o obstoju kršitve 22. člena
ustave, katere posledica je – kot bo obrazloženo v nadaljevanju: – razveljavitev izpodbijanih sodb v relevantnem delu,
se ustavnemu sodišču ni bilo treba spuščati v presojo o
obstoju kršitve 8. člena EKČP.5
B)–II
17. Pritožnik nadalje izpodbija stališče Vrhovnega sodišča, po katerem kombiniranega vozila, ki ni avtodom ali
drugo po namenu podobno vozilo, ni mogoče opredeliti kot
tuje stanovanje ali tuj prostor, glede katerih je v drugem
odstavku 36. člena ustave določena sodna odredba za njihovo preiskavo. Pritožnik meni, da se nedotakljivost stanovanja iz 36. člena ustave nanaša tudi na osebne avtomobile
in druga prevozna sredstva. Ker preiskava kombiniranega
vozila Renault Trafic reg. št. LJ 89-06 P ni bila opravljena na
podlagi sodne odredbe, naj dokaza, pridobljenega s to preiskavo (tj. pomičnega viličastega ključa), ne bi bilo dopustno
uporabiti.
18. Izpodbijano stališče Vrhovnega sodišča ni v neskladju z drugim odstavkom 36. člena ustave, po katerem ne
sme nihče brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme
preiskovati.
19. Kot je bilo že zgoraj navedeno, je za pojem stanovanja oziroma drugih prostorov v smislu 36. člena ustave bistveno, da gre za zaključeno prostorsko enoto, namenjeno in
uporabljano za bivanje ter skrito pred očmi javnosti. Iz navedb
ustavne pritožbe ne izhaja, da bi bilo preiskano vozilo treba
šteti za stanovanje oziroma druge prostore, varovane s 36.
členom ustave. Prevozno sredstvo praviloma ni na tak način
zaprt prostor, v katerem bi lahko utemeljeno pričakoval zasebnost. Da bi kombinirano vozilo, preiskano v obravnavani
zadevi, utemeljevalo izjemo, pritožnik ne zatrjuje.
B)–III
20. Tretji pritožnikov očitek se nanaša na izrek stranske kazni izgona tujca iz države. Pritožnik je navedel in
izkazal, da je bil po vročitvi izpodbijane sodbe Vrhovnega
sodišča sprejet v državljanstvo Republike Slovenije. Po ugotovitvi o obstoju kršitve 22. člena, katere posledica je – kot
bo obrazloženo v nadaljevanju – razveljavitev izpodbijanih
sodb tudi glede odločbe o kazenski sankciji, izrečene pritožniku, se v presojo o obstoju kršitev, povezanih z odločbo
o izreku stranske kazni, ni bilo treba spuščati. Pritožnik je
namreč želel doseči, da bi sodišča počakala na odločitev o
njegovi prošnji za sprejem v državljanstvo. Ker je bilo o tej
prošnji že odločeno, bo sodišče v novem postopku to dejstvo moralo upoštevati.
4 Enako stališče zavzema tudi Komentar ustave, ko navaja,
da je z besedo stanovanje treba razumeti stanovanje v ožjem
smislu, hotelske sobe in sploh vse prostore, v katerih ima državljan pravico do pričakovane zasebnosti. Zupančič, v Šturm (ured.),
Komentar ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske
državne in evropske študije, Ljubljana, 2002, str. 388.
5 Določba se glasi: “(1) Vsakdo ima pravico do spoštovanja
zasebnega in družinskega življenja, doma in dopisovanja. (2) Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je
to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi
državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države,
zato da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali
morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi.”
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B)–IV
21. Po ugotovitvi, da je bila pritožniku z izpodbijanimi
sodbami kršena ustavna pravica, jih je ustavno sodišče v
relevantnem delu, razvidnem iz 1. točke izreka te odločbe,
na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS razveljavilo in
vrnilo zadevo v tem delu v novo odločanje prvostopenjskemu sodišču (1. točka izreka). V novem sojenju bo moralo
sodišče odločiti ob upoštevanju stališč, navedenih v tej
odločbi.
22. V preostalem delu je ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno (2. točka izreka).
23. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z
ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih
razlogov za drugačno odločitev, je ustavno sodišče glede
prijavljenih stroškov sklenilo, kot izhaja iz 3. točke izreka
tega sklepa.
C)
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena
ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. Up-430/00-16
Ljubljana, dne 3. aprila 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1557.

Odločba o ugotovitvi, da je zakon o urejanju
statusa državljanov drugih držav naslednic
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji v neskladju
z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud in v
postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobude Društva
izbrisanih prebivalcev Slovenije, Ptuj, in drugih, ki jih zastopata Matevž Krivic iz Medvod in Neva Miklavčič Predan iz
Ljubljane, na seji dne 3. aprila 2003

o d l o č i l o:
1. Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 61/99 in 64/01) je v neskladju z ustavo, ker državljanom drugih republik nekdanje SFRJ, ki so bili 6. 2. 1992
izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, od navedenega
dne ne priznava stalnega prebivanja.
2. Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji je v neskladju z ustavo, ker ne ureja pridobitve dovoljenja za stalno
prebivanje državljanov drugih republik nekdanje SFRJ iz
prejšnje točke izreka, ki jim je bil izrečen ukrep prisilne
odstranitve tujca iz 28. člena zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 1/91-I in 44/97).
3. Člen 1 zakona o urejanju statusa državljanov drugih
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji je v
neskladju z ustavo iz razlogov, navedenih v obrazložitvi te
odločbe.
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4. Prvi in drugi odstavek 2. člena zakona o urejanju
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v
Republiki Sloveniji se v delih, v katerih določata rok treh
mesecev za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje, razveljavita.
5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
četrtega odstavka 2. člena, 3. člena in 12. točke tretjega
odstavka 7. člena zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji se
zavrne.
6. Pobuda Helsinškega monitorja Slovenije – združenja za človekove pravice za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji se zavrže.
7. Ugotovljene neskladnosti iz 1., 2. in 3. točke izreka
je zakonodajalec dolžan odpraviti v roku šest mesecev od
dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Z dovoljenjem za stalno prebivanje, izdanim na podlagi zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji ali na podlagi
zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I in 44/97) ali na
podlagi zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99), se ugotavlja stalno prebivanje državljanov drugih republik nekdanje
SFRJ v Republiki Sloveniji od 26. 2. 1992 dalje, če so bili
tega dne izbrisani iz registra stalnega prebivalstva. Ministrstvo za notranje zadeve jim mora po uradni dolžnosti izdati
dopolnilne odločbe o ugotovitvi njihovega stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji od 26. 2. 1992 dalje.

Obrazložitev
A)
1. V obravnavani zadevi sta združeni dve pobudi. Prvo
pobudo so vložili Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije,
Aleksander Todorović, Ilija Rančić in Staniša Milenović. Navajajo, da bi zakon o urejanju statusa državljanov drugih
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: ZUSDDD) vsem državljanom drugih republik, ki
so bili izbrisani iz evidence stalnega prebivalstva, moral omogočiti ponoven vpis stalnega prebivališča od dneva izbrisa,
tj. 25. 2. 1992 dalje. Menijo, da je takšno stališče sprejelo
tudi ustavno sodišče v odločbi št. U-I-284/94 z dne 4. 2.
1999 (Uradni list RS, št. 14/99 in OdlUS VIII, 22), v kateri
je ugotovilo, da je bil izbris državljanov drugih republik s
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji nezakonit. Po
mnenju pobudnikov zakonodajalec s sprejemom izpodbijanega zakona ni v celoti odpravil neustavnosti, ugotovljene v
odločbi št. U-I-284/94. S tem, ko je ZUSDDD omogočil
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje le za naprej, naj
ne bi odpravil posledic, ki so nastale zaradi nezakonitega
stanja, v katerem se je po več let nahajalo približno 10.000
ljudi. Tako naj bi pobudnik Aleksander Todorović dobil dovoljenje za stalno prebivanje še pred uveljavitvijo izpodbijanega zaKona dne 20. 5. 1996, Staniša Milenković šele 21.
3. 2002 in Ilija Rančić decembra 2001. Tudi iz odločbe
ustavnega sodišča št. Up-333/96 z dne 1. 7. 1999 (OdlUS
VIII, 286) naj bi izhajalo, da je treba državljanom drugih
republik, katerih stalno prebivališče je bilo izbrisano iz evidence, vrniti njihov nezakonito odvzeti status za nazaj. Menijo, da navedena odločitev ne more učinkovati le med strankama, temveč bi morala biti opozorilo zakonodajalcu,
sodstvu in upravi, da morajo biti vsi analogni primeri rešeni
na enak način. Izpodbijani zakon naj bi bil v neskladju z
ustavo tudi zaradi tega, ker ni omogočil pridobitve stalnega
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prebivališča osebam, ki so zaradi nezakonitega ravnanja
države ali kakršnegakoli drugega razloga morale zapustiti
Republiko Slovenijo ali so bili nezakonito izgnane iz nje.
2. ZUSDDD naj bi bil v neskladju z ustavo tudi zato, ker
je določal prekratek rok za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Zakonodajalec naj pri določitvi
roka ne bi upošteval posebnega položaja prizadetih oseb, ki
so morale živeli v večletnem nezakonitem stanju. Izpodbijani
zakon naj bi bil v neskladju z ustavo tudi zato, ker je brez
razumne in stvarne potrebe zahteval, da mora biti prošnja za
izdajo dovoljenja za stalno prebivališče vložena na predpisanem obrazcu. Pobudniki uveljavljajo kršitev 2., 8., 14., 21.,
22., 26., 32., 34., 35. in 53. člena ustave ter 8. člena
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
Pobudniki so predlagali prednostno obravnavo zadeve po
šesti alinei 52. člena Poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02). Navajajo, da se prizadeti državljani drugih republik in njihovi družinski člani zaradi nezakonitega stanja, ki ga je povzročil izbris
iz evidence, nahajajo v hudi eksistenčni krizi že vrsto let
(nekateri že deset let) in da bi bilo nehumano, če bi morali
še leta čakati na pravno in finančno popravo posledic nezakonitega stanja. Predlagajo tudi, naj ustavno sodišče razpiše javno obravnavo. Pobudi prilagajo listine, na podlagi katerih izkazujejo svoj pravni interes za vložitev pobude (Statut
Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije, fotokopije že izdanih dovoljenj za stalno prebivanje in drugo).
3. Pobuda Helsinškega monitorja Slovenije, Pavaa Trkulje, Staniše Milenovića (pobudnik tudi v prvi pobudi) in
Marka Peraka vsebuje smiselno enake navedbe. Poleg celotnega ZUSDDD izpodbijajo izrecno še 1. člen ZUSDDD v
delu, v katerem določa kot pogoj za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje dejansko neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji, 3. člen, ki ne dovoljuje izdaje dovoljenja za
stalno prebivanje osebam, ki so bile obsojene zaradi kaznivih dejanj, in 7. člen, ki v 12. točki tretjega odstavka določa,
da se evidentirajo tudi dokazila o dejanskem neprekinjenem
prebivanju. Pobudnik Helsinški monitor izkazuje svoj pravni
interes z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 030218/02-026/20-2000 z dne 21. 7. 2000, s katero mu je bil
priznan status društva, ki deluje v javnem interesu. Navaja,
da bi mu ustavno sodišče moralo priznati pravni interes za
vložitev pobud glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na človekove pravice. Helsinški monitor naj bi bil kot nevladna mednarodna organizacija za človekove pravice pooblaščen tudi
za vlaganje pobud in za zastopanje v posameznih primerih.
4. Državni zbor v odgovoru navaja, da iz odločbe ustavnega sodišča št. U-I-284/94 ne izhaja, na kakšen način bi
moral zakonodajalec odpraviti ugotovljeno neustavnost, tj. s
povratnim učinkom ali le za naprej. Prav tako naj to ne bi
izhajalo iz odločbe ustavnega sodišča št. Up-333/96, na
katero se sklicujejo pobudniki. Ta odločba naj bi učinkovala
le med strankama v sporu (inter partes) in naj bi pomenila le
prehodno ureditev statusa tožnika glede stalnega prebivališča kot pogoja za izdajo vozniškega dovoljenja. Iz 10. točke
obrazložitve te odločbe naj bi jasno izhajalo, da si je moral
pritožnik po uveljavitvi ZUSDDD svoj status urediti v skladu s
tem zakonom. Po mnenju nasprotnega udeleženca je vrnitev pravnega statusa za nazaj s splošno normo praktično in
pravno neuresničljiva. Če pobudniki menijo, da bi z vrnitvijo
pravnega statusa imeli možnost zahtevati “finančno odstranitev posledic”, pa nasprotni udeleženec poudarja, da je na
podlagi 26. člena ustave mogoče zahtevati povračilo le tiste
škode, ki so jo povzročili državni organi s svojim protipravnim ravnanjem. Ker je bil pri izdaji dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi ZUSDDD upoštevan kot relevanten pogoj
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celotno obdobje dejanskega prebivanja teh oseb v Republiki Sloveniji, bi njegovo izpolnjevanje moralo zadostovati za
uveljavljanje posameznih pravic oziroma obveznosti. Uveljavljanje teh bi morali omogočiti posamezni področni zakoni
oziroma naj bi se to upoštevalo pri njihovem izvrševanju. V
zvezi z navedbami pobudnikov o prekratnem roku za vložitev
prošenj nasprotni udeleženec meni, da je bil trimesečni rok
primeren in razumen. Pri določitvi tega roka naj bi bilo upoštevano, da gre za izjemno pridobitev dovoljenja za stalno
prebivanje in da je bilo treba položaj državljanov drugih
republik v Republiki Sloveniji urediti čimprej. Pogoja dejanskega prebivanja v Republiki Sloveniji, ki ga zahteva izpodbijani zakon, naj ne bi izpolnjevali tisti državljani drugih republik, ki so zapustili Republiko Slovenijo. Prav tako naj tega
pogoja ne bi izpolnjevali tisti, ki so bili izgnani iz Republike
Slovenije. Ukrepi iz 28. člena ZTuj so bili izrečeni v skladu s
takratno ureditvijo vse do odločbe ustavnega sodišča št. UI-284/94, s katero je bilo prepovedano nadaljnje izrekanje
tega ukrepa. Ustavno sodišče naj se ne bi opredelilo do že
izrečenih ukrepov prisilne odstranitve, temveč naj bi izreklo
le prepoved izrekanja teh ukrepov za naprej, čeprav bi na
podlagi 30. člena ZUstS lahko ocenilo ustavnost tudi drugih
določb ZTuj. Glede navedb pobudnikov o neustavnosti izpodbijanega zakona zaradi zahteve, da je treba podati prošnjo za stalno prebivališče na predpisanem obrazcu, nasprotni udeleženec pojasnjuje, da predpisani obrazec
omogoča računalniško obdelavo podatkov in hitrejše in bolj
ekonomično vodenje postopka. Obrazci naj bi bili predpisani za večino vlog, s katerimi se zahteva ureditev pravnega
statusa ali se uveljavljajo določene pravice. Ministrstvo za
notranje zadeve naj bi v zvezi z vlogami, sprejetimi na podlagi ZUSDDD, pojasnilo, da so bile obravnavane vse vloge,
vložene na podlagi ZUSDDD, in da ni bila zavržena nobena
vloga, ker naj ne bi bila vložena na predpisanem obrazcu.
5. Vlada v mnenju navaja, da mednarodno javno pravo
ni določalo obvezujočih standardov, ki bi se nanašali na
področje ureditve položaja tujcev in državljanstva ob sukcesiji. Meni, da je takrat sprejeta zakonodaja spoštovala načelo proste volje in svobodne odločitve posameznika kot eno
od temeljnih načel občega mednarodnega prava. Odločba
ustavnega sodišča št. U-I-284/94 naj ne bi v nobenem delu
zavezovala zakonodajalca, da bi moral omogočiti pridobitev
stalnega prebivališča s povratnim učinkom, temveč le pridobitev stalnega prebivališča pod ugodnejšimi pogoji, kot jih je
določal takrat veljavni ZTuj. Izpodbijani zakon naj bi omogočil pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje tudi tistim, ki so
imeli v Republiki Sloveniji prijavljeno le začasno prebivališče
ali pa sploh niso bili prijavljeni, pa so od 25. 6. 1991
neprekinjeno živeli v Republiki Sloveniji, česar naj odločba
št. U-I-284/94 ne bi zahtevala. Vlada tudi meni, da pogoj
neprekinjenega bivanja ni izpolnjen, če je bila prekinitev
posledica ukrepov, ki so temeljili na določbah ZTuj. V zvezi s
predpisanim obrazcem za vložitev prošenj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vlada meni, da je bilo mogoče
prošnje vložiti na vse načine in ne samo na predpisanem
obrazcu. Poudarja, da je vpis v register prebivalstva deklaratorne narave. Sam vpis naj ne bi omogočal uveljavljanja
pravic, opredeljenih v zakonih, ki urejajo posamične pravice. Stalno prebivališče naj bi bilo le navezna okoliščina za
določitev krajevne pristojnosti za uveljavitev pravic, ki pa
upravičencu gredo glede na njegov status (državljan, tujec).
6. Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo naslednje podatke:
– dne 26. 2. 1992 je bilo iz registra stalnega prebivalstva
preneseno v evidence, ki se vodijo o tujcih, 18.305 državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, ki so imeli do tega datuma
v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče,
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– na podlagi ZUSDDD je bilo vloženih 12.937 prošenj
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje,
– do dne 10. 2. 2003 je bilo rešenih 12.047 prošenj,
od tega je bilo 10.713 prošnjam ugodeno in izdano dovoljenje za stalno prebivanje, 288 prošenj je bilo zavrnjenih, 97
prošenj je bilo zavrženih; v 949 primerih je bil postopek
ustavljen zaradi umika prošnje ali ker je prosilec postal državljan Republike Slovenije,
– do dne 10. 2. 2003 je bilo izdanih 1033 dovoljenje
za stalno prebivanje na podlagi 6. člena ZUSDDD, ker je
bilo med postopkom ugotovljeno, da je ZUSDDD za prosilca ugodnejši,
– skupno število izdanih dovoljenj za stalno prebivanje
na podlagi ZUSDDD je 11.746,
– zaradi zamude roka za vložitev prošnje je bilo zavrženih 79 prošenj.
S podatkom o tem, koliko državljanov drugih republik
je bilo na podlagi 28. člena ZTuj prisilno odstranjenih, Ministrstvo za notranje zadeve ne razpolaga, ker takrat veljavni
ZTuj ni predpisoval vodenje takšne evidence.
7. Pobudniki Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije,
Aleksander Todorović, Ilija Rančić in Staniša Milenović menijo, da so stališča nasprotnega udeleženca v odgovoru na
pobudo in mnenje vlade nesprejemljiva.
B)–I
8. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-246/02 z dne
19. 9. 2002 sprejelo prvo pobudo, navedeno v 1. točki
obrazložitve.
9. Ustavno sodišče je sprejelo tudi drugo pobudo. Ker
so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami. Predloga za razpis javne obravnave ustavno sodišče
ni sprejelo, ker je dejansko stanje, ki je podlaga za oceno
ustavnosti ZUSDDD, dovolj pojasnjeno in dodatno pojasnjevanje udeležencev ni potrebno.
10. Kljub vlogi in pomenu delovanja Helsinškega monitorja – združenja za človekove pravice, mu ustavno sodišče
ni moglo priznati neposrednega pravnega interesa za izpodbijanje ZUSDDD. Kot je ustavno sodišče že večkrat poudarilo, društva in druga združenja ne izkazujejo pravnega interesa za izpodbijanje predpisov, ki posegajo v pravni položaj
njihovih članov ali drugih oseb. Pravni interes imajo le, če
izpodbijani predpis neposredno posega v njihove pravice,
pravne interese oziroma pravni položaj kot pravne osebe.
Ustavno sodišče izjemoma priznava tem subjektom pravni
interes za vlaganje pobude v imenu in zaradi interesa svojih
članov takrat, kadar je društvo ali združenje ustanovljeno z
namenom varstva prav tistih interesov njegovih članov, ki naj
bi bili z izpodbijano ureditvijo prizadeti. Iz teh razlogov je
ustavno sodišče priznalo pravni interes Združenju lastnikov
razlaščenega premoženja, ker je bilo ustanovljeno samo z
namenom uveljavljanja interesov oziroma pravic svojih članov – razlaščencev (odločba št. U-I-75/96 z dne 14. 11.
1996, Uradni list RS, št. 68/96 in OdlUS V, 154). Iz istih
razlogov je priznalo pravni interes Društvu izbrisanih prebivalcev Slovenije, kar je obrazložilo v sklepu o sprejemu
obravnavane pobude. Kljub temu, da ima Helsinški monitor
– združenje za človekove pravice status društva, ki deluje v
javnem interesu, mu ustavno sodišče iz navedenih razlogov
ni moglo priznati pravnega interesa za izpodbijanje ZUSDDD.
Zato je njegovo pobudo zavrglo (6. točka izreka).
11. Helsinški monitor – združenje za človekove pravice
tudi ne more nastopati kot pooblaščenec pobudnikov. Na
podlagi prvega odstavka 86. člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02 – ZPP), ki se
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glede zastopanja strank smiselno uporablja tudi v postopku
pred ustavnim sodiščem (6. člen ZUstS), je lahko pooblaščenec stranke le fizična oseba. Pravna oseba lahko zastopa stranko, če je odvetniška družba (35. do 40. člen zakona o odvetništvu, Uradni list RS, št. 18/93 in 24/01 –
ZOdv). Pobudnike pa lahko zastopa Neva Miklavčič Predan,
ker se pooblastila za zastopanje glasijo tudi na njo osebno.
B–II
12. ZUSDDD je bil sprejet po odločbi ustavnega sodišča št. U-I-284/94, s katero je ustavno sodišče naložilo
zakonodajalcu, naj uredi poseben pravni položaj državljanov
drugih republik nekdanje SFRJ, ki so pred osamosvojitvijo
imeli stalno prebivališče v Sloveniji in so tudi dejansko prebivali na njenem ozemlju, niso pa zaprosili za državljanstvo
Republike Slovenije ali pa jim je bila prošnja za sprejem v
državljanstvo zavrnjena (v nadaljevanju: državljani drugih republik). Izpodbijani zakon je državljanom drugih republik
omogočil, da so lahko pridobili dovoljenje za stalno prebivanje ne glede na določbe ZTuj, če so prošnjo vložili v določenem roku. Ministrstvo za notranje zadeve je lahko zavrnilo
izdajo dovoljenja le v primeru obsodbe na določeno kazen
zapora ali zaradi storitve določenih kaznivih dejanj (3. člen
ZUSDDD)1. Na podlagi izpodbijanega zakona je tako pridobilo dovoljenje za stalno prebivanje 11.746 državljanov drugih republik, s tem da je bilo na dan 10. 2. 2003 nerešenih
še 990 prošenj. Nekateri so pridobili dovoljenje za stalno
prebivanje še pred njegovo veljavnostjo, in sicer na podlagi
takrat veljavnega ZTuj. V obeh primerih pridobitve dovoljenja
za stalno prebivanje je bilo tem osebam priznano stalno
prebivališče z dnem izdaje dovoljenja za stalno prebivanje,
torej le za naprej. ZUSDDD pa ni uredil pravnega položaja
navedenih oseb v obdobju do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje, to je za nazaj. Tako navedenim osebam ni
priznano stalno prebivanje v Republiki Sloveniji nepretrgoma od njihovega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva in
njihovega prenosa v register tujcev.
13. ZUSDDD (1. člen) pa je omogočil pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje tudi tistim državljanom drugih
republik, ki niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča
(npr. začasno prebivališče, delovni vizum), so pa na dan 25.
6. 1991 prebivali v Republiki Sloveniji in od tega dne dalje v
njej tudi dejansko neprekinjeno živeli. Ti državljani drugih
republik ne sodijo v krog oseb, ki bi bile upravičene do
priznanja stalnega prebivanja od dneva izbrisa iz registra
stalnega prebivalstva, saj v njem sploh niso bili vpisani. Ta
odločba se torej nanaša le na tiste državljane drugih republik, ki so imeli do 26. 2. 1992 prijavljeno stalno prebivališče – kar pomeni, da so bili vpisani v register in tega dne
izbrisani iz registra stalnega prebivalstva.
14. Smisel in namen odločbe št. U-I-284/94 je bil, da
zakonodajalec pravno uredi neurejen položaj državljanov
drugih republik, ki je v času odločitve ustavnega sodišča
trajal že sedem let. Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo, da v okviru svoje proste presoje vsebinsko zapolni
pravno praznino tako, da določi pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje navedenih oseb. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-284/94 le označilo časovno obdobje neurejenega stanja – pravne praznine (1. točka izreka).
Zato so navedbe nasprotnega udeleženca in vlade, da iz
navedene odločbe ne izhaja obveznost ureditve pravnega
položaja teh oseb za nazaj oziroma da tega ustavno sodišče
ni izrecno zahtevalo, neutemeljene. V skladu z navedeno
1 Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-295/99 z dne 18. 5.
2000 (Uradni list RS, št. 54/00, OdlUS IX, 113) razveljavilo nekatere določbe ZUSDDD, ker so določale prestroge pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanja na podlagi tega zakona.
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odločbo ustavnega sodišča bi zakonodajalec moral urediti
celotno obdobje, v katerem navedene osebe niso imele
pravno urejenega položaja. Takšno stališče izhaja tudi iz
odločb ustavnega sodišča, ki jih je sprejelo v konkretnih
postopkih odločanja o ustavnih pritožbah, ki so jih vložili
prizadeti državljani drugih republik. Ustavno sodišče je zakonodajalca na navedeno stališče posebej opozorilo z že
citirano odločbo št. U-I-295/99, v kateri je v 10. točki obrazložitve zakonodajalca seznanilo z odločbo št. Up-60/97, ki
jo je sprejelo še pred sprejemom izpodbijanega zakona.
Izrecno je poudarilo, “da ugotovitev neskladnosti ZTuj v
odločbi št. U-I-284/94 pomeni, da je treba pritožnikom
priznati za čas do izdaje ZUSDDD stalno prebivališče na
naslovu, kjer so bili prijavljeni pred nezakonitim izbrisom iz
evidence stalnih prebivalcev.”2 V odločbi št. Up-336/98 z
dne 20. 9. 2001 (OdlUS X, 225) je ustavno sodišče iz
razlogov, navedenih v odločbi št. U-I-284/94, razveljavilo
sodbe sodišč in odpravilo odločbi Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, s katerimi se je pritožnici za določeno obdobje odrekala pravica do varstvenega dodatka zato,
ker v Republiki Sloveniji ni imela stalnega prebivališča. Zahteve po pravni ureditvi neustavne pravne praznine pa niso
izhajale le iz navedene odločbe ustavnega sodišča. V samem zakonodajnem postopku sprejemanja izpodbijanega
zakona je bil v tretji obravnavi vložen amandma, s katerim je
bilo predlagano, naj se čas prebivanja od izbrisa iz evidence
stalnega prebivalstva do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje šteje “za zakonito prebivanje” (Amandma Poslanske
skupine ZLSD z dne 6. 7. 1999, št. 213-04/99-28/3, EPA
749-II).3 In ne nazadnje, zakonodajalec bi moral že iz “narave” neurejenega pravnega položaja državljanov drugih republik in z vidika načel pravne države z novo pravno ureditvijo
pokriti celotno obdobje, v katerem državljanom drugih republik ni bilo pravno priznano stalno prebivanje, dejansko pa
svojega stalnega prebivališča niso spreminjali.4
15. Ker izpodbijani zakon državljanom drugih republik
ne omogoča pridobitve stalnega prebivanja od dneva, ko jim
formalnopravno ni bilo priznano, ter tako odpravlja ugotovljeno neustavnost le delno, je v neskladju ustavo. Načelo pravne varnosti kot eno od načel pravne države iz 2. člena ustave
zahteva, da položaj navedenih oseb ne ostane v določenem
obdobju pravno neurejen. Stalno prebivališče je pomembna
navezna okoliščina za uveljavljanje določenih pravic in pravnih koristi, ki jih navedene osebe niso mogle uveljavljati zaradi
pravno neurejenega stanja. Njihov položaj v Republiki Sloveniji je bil zaradi neurejenega stanja pravno negotov, saj so s
pridobitvijo položaja tujca izgubili stalno prebivališče na območju Republike Slovenije in se znašli v neurejenem položaju
ali v bistveno slabšem pravnem položaju (npr. začasno prebivališče), ki je za nekatere od prizadetih oseb trajal tudi do
deset let. Da vprašanje pravnega položaja državljanov drugih
republik še vedno kliče po pravni ureditvi, je razvidno iz priporočila, ki ga je državni zbor sprejel ob obravnavi sedmega
letnega poročila varuha človekovih pravic, podanega za leto
2001 (Uradni list RS, št. 2/03).5
16. Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče ugotovilo, da je ZUSDDD v neskladju z ustavo (1. točka izreka).
17. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-284/94 ugotovilo, da takrat veljavne določbe ZTuj, ki so se uporabljale
za ureditev pravnega položaja državljanov drugih republik,
po vsebini ne ustrezajo pravnemu položaju navedenih oseb
in jih tudi ni mogoče uporabljati. Izčrpno je obrazložilo,
zakaj imajo državljani drugih republik poseben položaj, ki
zahteva tudi posebno ureditev. Zato se postavlja vprašanje,
ali ima dovoljenje za stalno prebivanje, izdano na podlagi
izpodbijanega zakona, lahko enak pravni učinek kot dovoljenje za stalno prebivanje, izdano tujcem.
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18. S pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje, kot
tudi drugih dovoljenj za prebivanje, tujec lahko pridobi ustrezen pravni položaj v Republiki Sloveniji, ko izpolni v zakonu določene pogoje. Tako npr. lahko tujec pridobi dovoljenje za stalno prebivanje, ko osem let neprekinjeno prebiva v
Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in izpolnjuje tudi druge pogoje, ki jih določa zakon
(prvi odstavek 41. člena ZTuj-1). Povsem logično je, da ima
dovoljenje za stalno prebivanje v tem primeru konstitutivni
učinek, ker ustanavlja (konstituira) novo pravno razmerje, ki
prej ni obstajalo. Gre za konstitutivno odločbo, ki pravno
učinkuje od izdaje naprej (ex nunc).
19. Tako kot je poseben položaj državljanov drugih
republik narekoval posebno ureditev njihovega stalnega prebivanja, tudi dovoljenje za stalno prebivanje, izdano državljanu drugih republik, ne more imeti enakega pravnega učinka, kot ga ima dovoljenje za stalno prebivanje, izdano tujcu.
Njihov poseben pravni položaj se izraža v tem, da so te
osebe na območju Slovenije že imele stalno prebivališče, ki
so ga sicer formalnopravno izgubile zaradi neustavne pravne praznine, ugotovljene v odločbi ustavnega sodišča št. UI-284/94, dejansko pa svojega stalnega prebivališče niso
spreminjale, temveč so še naprej prebivale na območju
Republike Slovenije. Dovoljenje za stalno prebivanje v tem
primeru ne ustanavlja Novega pravnega položaja teh oseb,
temveč glede na obstoječe dejansko stanje le ugotavlja
pravni položaj, ki je dejansko že obstajal in bi moral obstajati
tudi na podlagi zakona samega. Zato bi ZUSDDD glede na
dejanski položaj teh oseb dovoljenjem za stalno prebivanje
moral dati učinek ugotovitvenih (deklaratornih) odločb. Deklaratorne odločbe pravno učinkujejo od tedaj, ko so nastala dejstva, ki so po zakonu pomembna za nastanek pravnega razmerja (ex tunc) in je njihov retroaktivni pravni učinek
utemeljen že po naravi stvari, ker gre za ugotovitev pravnega
razmerja, nastalega pred izdajo deklaratorne odločbe.6 Do2 Enako je odločilo v zadevi št. Up-333/96 z dne 1. 7. 1999
(OdlUS VIII, 286).
Z odločbo št. Up-20/97 z dne 18. 11. 1999 (OdlUS VIII,
300) je ustavno sodišče razveljavilo odločbe sodišč, ker pritožniku niso priznali pravice do akontacije vojaške pokojnine iz razloga,
ker ni imel stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije.
Enako je odločilo tudi v zadevi št. Up-153/97 z dne 16. 12. 1999
(OdlUS VIII, 302).
3 Iz obrazložitve navedenega amandmaja: “Sodobne, pravno
in demokratično urejene države, nikakor ne morejo dopustiti, da
na njenem ozemlju prebivajo osebe brez urejenega pravnega statusa, vsaj ne v tako velikem številu, kot je to značilno za našo
državo. Dejstvo je, da je takšnim osebam v veliki meri onemogočeno uveljavljanje številnih temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kar za demokratično državo, kot je Republika Slovenija, ni
sprejemljivo. Na to stanje ter potrebo po njegovi ureditvi opozarja
že Varuh človekovih pravic, posebej pa so ta vprašanja izpostavili
tudi strokovnjaki Evropske unije, Visoki komisariat Združenih narodov za begunce in nekatere druge nevladne organizacije …¨
4 Marijan Pavčnik, Argumentacja v pravu, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991.
Navaja, da sklepanje “prek narave stvari” je tipologične narave, nerazdružno povezano s tipom – s tem, kar je tipično, se pravi
s tem, kar je “sredina med pravno idejo in življenjskim dejanskim
stanom, na katero se naposled osredotoča vse pravno mišljenje:
sredina med normativno in dejansko pravičnostjo” (glej str. 119
do 122, zlasti str. 121).
5 V točki 14 poročila državni zbor zavezuje vlado, naj v zvezi
z vprašanjem morebitnih posledic za pravice posameznikov zaradi
izbrisa državljanov drugih držav naslednic SFRJ iz evidence stalnega prebivalstva Republike Slovenije po 26. 2. 1991 (pravilno
1992) čimprej posreduje morebitne predloge reševanja teh vprašanj v ZUSDDD ali na drug ustrezen način.
6 Dr. Vilko Androjna, Upravni postopek in upravni spor, ČZ
Uradni list SRS, Ljubljana 1985, stran 176-177.
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voljenja za stalno prebivanje državljanov drugih republik,
katerih stalno prebivališče je bilo izbrisano iz registra prebivalstva, lahko po “naravi stvari” pomenijo le ugotavljanje
njihovega pravnega statusa oziroma stalnega prebivanja in
ga ne morejo na novo ustanavljati.
20. Kot je bilo že obrazloženo, zakonodajalec vprašanja časovnega učinkovanja pravne ureditve ne bi mogel
urediti drugače, kot da bi določil, da imajo navedene osebe, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje, priznano
tudi stalno prebivanje za nazaj. Zato je ustavno sodišče
odločilo, da določi način izvršitve te odločbe tako, da se z
dovoljenji za stalno prebivanje, ki so bila že izdana državljanom drugih republik, ugotavlja stalno prebivališče za nazaj,
to je od dneva izbrisa iz registra stalnega prebivalstva 26. 2.
1992 (8. točka izreka). Da bodo navedeni državljani lahko
dokazovali svoje stalno prebivanje tudi za nazaj, je Ministrstvu za notranje zadeve naložilo, da po uradni dolžnosti izda
dopolnilne odločbe o ugotovitvi stalnega prebivanja od 26.
2. 1992 dalje vsem tistim državljanom drugih republik, ki so
bili 26. 2. 1992 izbrisani iz registra prebivalstva in so dovoljenje za stalno prebivanje že pridobili (220. člen zakona o
splošnem upravnem postopku; (Uradni list RS, št. 80/99 in
nasl. – ZUP).
21. Ker so nekateri državljani drugih republik, ki so
stalno prebivališče izgubili na podlagi izbrisa iz registra, uspeli še pred izdajo izpodbijanega zakona pridobiti dovoljenje
za stalno prebivanje na podlagi takrat veljavnega ZTuj ali tudi
na podlagi sedaj veljavnega ZTuj-1, je treba tudi ta dovoljenja šteti za ugotovitvene odločbe.
B)–III
22. Državljani drugih republik zaradi nepriznanja stalnega prebivanja od dneva, ko se je zaradi osamosvojitve
Republike Slovenije spremenil njihov pravni status v status
tujca, niso mogli uveljaviti določenih pravic, ki bi jim šle kot
tujcem s stalnim prebivanjem v Republiki Sloveniji. Pobudniki jih izrecno ne opredeljujejo, iz odločb ustavnega sodišča
pa izhaja, da je šlo predvsem za pravice do akontacije vojaške pokojnine, pravice do varstvenega dodatka in za nemožnost zamenjave vozniškega dovoljenja. Glede zamenjave vozniških dovoljenj je ustavno sodišče z odločbo št.
U-I-119/99 z dne 23. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 54/02 in
OdlUS XI, 88) naložilo zakonodajalcu, naj odpravi ugotovljeno neustavnost zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/98 in nasl. – ZVCP), ki je bila v tem, da ni
uredil zamenjave vozniških dovoljenj, katerih imetniki so državljani drugih republik, ki so imeli do 25. 6. 1991 na
območju Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče
in so od tega dne dalje v njej tudi dejansko prebivali. Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 67/02 – ZVCP-C) je dal navedenim osebam možnost zamenjave vozniškega (veljavnega
ali neveljavnega) dovoljenja v določenem roku.
23. Državljani drugih republik, na katere se nanaša ta
odločba (13. točka obrazložitve), ki zaradi neurejenega pravnega položaja niso mogli uveljavljati določenih pravic, bodo
z vzpostavitvijo stalnega prebivanja za nazaj te pravice lahko
uveljavljali v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna pravna
področja.
B)–IV
24. Ustavno sodišče je v 20. točki obrazložitve odločbe št- U-I-284/99 opisalo, v kakšnih položajih so se nahajali državljani drugih republik od 26. 2. 1992 dalje, ko se je
zanje začel uporabljati takrat veljavni ZTuj. Ugotovilo je, da
obstaja verjetnost, da določeni državljani drugih republik po
takrat veljavnem ZTuj iz različnih razlogov niso mogli pridobi-
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ti niti dovoljenja za začasno niti stalno prebivanje ter da so
tako na območju Republike Slovenije živeli brez pravnega
naslova. Na podlagi 28. člena takrat veljavnega ZTuj je bilo
tujcem, ki so prebivali v Republiki Sloveniji brez ustreznega
dovoljenja za prebivanje, mogoče izreči ukrep prisilne odstranitve tujca. Da se ta ukrep ne bi izrekal državljanom
drugih republik, je ustavno sodišče njegovo uporabo za
navedene osebe izključilo tako, da je v 4. točki izreka odločbe št. U-I-284/94 prepovedalo izrek tega ukrepa. S tem je
le izključilo uporabo tega ukrepa za državljane drugih republik, še vedno pa se je ta ukrep lahko uporabil zoper tujce,
katerih pravni položaj je ZTuj tudi urejal. Če bi bil pravni
položaj državljanov drugih republik pravno urejen v skladu z
ustavo že od 26. 2. 1992, jim tak ukrep sploh ne bi mogel
biti izrečen.
25. Kot je razvidno iz poročila Ministrstva za notranje
zadeve, takrat veljavni ZTuj ni predpisoval vodenja evidence
o izrečenih ukrepih odstranitve tujca. Tudi v primeru, če bi
navedena evidenca obstajala, bi bilo treba posebej ugotoviti, ali je bil ta ukrep izrečen državljanu druge republike ali je
šlo za odstranitev tujca, ki se je na območju Republike
Slovenije nahajal nezakonito. Primeri, ko je bil državljanu
druge republike izrečen ukrep prisilne odstranitve, zahtevajo posebno pravno ureditev. Zakonodajalec bo moral vzpostavitev njihovega pravnega položaja urediti potem, ko bo
preučil vse možne dejanske situacije, v katerih so se navedene osebe znašle zaradi izrečenega ukrepa. Ker zakon ni
uredil možnosti pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje
državljanov drugih republik, ki jim je bil izrečen navedeni
ukrep, je v neskladju z ustavo. Načela pravne države zahtevajo, da se tudi tem osebam omogoči ureditev njihovega
pravnega statusa, če ga niso mogle urediti zaradi navedenega ukrepa (2. točka izreka).
B)–V
26. Eden od pobudnikov izpodbija 1. člen ZUSDDD v
tistem delu, v katerem kot enega od pogojev za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje zahteva dejansko neprekinjeno
prebivanje na območju Republike Slovenije.7 Navaja, da je
iz strahu pred prisilno deportacijo pobegnil v drugo državo
in tam štiri leta prebival kot begunec. Meni, da se mu ta čas
ne bi smel šteti kot prekinitev prebivanja na območju Republike Slovenije in da njegova prošnja za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje ne bi smela biti zavržena iz tega razloga.
27. Kot izhaja iz poročila Ministrstva za notranje zadeve, je bilo 26. 2. 1992 izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva 18.305 državljanov drugih republik. Glede na število
vloženih prošenj bi lahko ocenili, da gre za približno 4300
državljanov drugih republik, ki niso vložili prošnje za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje. Ti državljani drugih republik
se lahko še vedno nahajajo v Republiki Sloveniji ali pa so jo
iz različnih razlogov zapustili že pred izbrisom iz evidence
stalnega prebivalstva ali pa tudi kasneje. Ustavno sodišče
ne izključuje možnosti, da so nekateri državljani drugih republik zapustili Republiko Slovenijo tudi zaradi bojazni izreka ukrepa prisilne odstranitve tujca iz 28. člena ZTuj, čeprav
so se ti ukrepi izrekali redko in se je praviloma neurejeno
prebivanje državljanov drugih republik toleriralo. Nekateri so
poskušali rešiti svoj neurejeni pravni položaj tudi z odhodom
v tujino za določen čas zaradi zaposlitve ali zaradi kakšnega
drugega razloga (npr. pridobitve statusa begunca) in so se
7 Da se pogoj dejanskega neprekinjenega življenja ne nanaša na državljane drugih republik, ki so imeli na dan 23. 12. 1990
na območju Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in
je bilo njihovo stalno prebivališče 26. 2. 1992 izbrisano iz registra
stalnega prebivalstva, je ustavno sodišče pojasnilo že v 13. točki
obrazložitve.
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občasno vračali v Republiko Slovenijo. Nekateri so se po
določenem času vrnili in sedaj ponovno živijo v Republiki
Sloveniji.
28. ZUSDDD v 1. členu določa kot pogoj za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje dejansko življenje v času po
izbrisu iz registra prebivalstva, ne da bi določneje opredeljeval vsebino tega pogoja. Gre za nedoločen pravni pojem,
katerega pomen mora pristojni upravni organ ugotavljati v
vsakem primeru posebej glede na dejanske okoliščine primera. Kljub temu, da je dve tretjini državljanov drugih republik (od 18.305 izbrisanih) izpolnilo pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji in pridobilo dovoljenje za stalno
prebivanje na podlagi ZUSDDD, se glede na različne dejanske položaje oseb, opisanih v prejšnji točki obrazložitve,
postavlja vprašanje, ali je pogoju dejanskega življenja v Republiki Sloveniji mogoče dati določljivo vsebino zgolj z razlago tega nedoločenega pravnega pojma, oziroma ali položaj
državljanov drugih republik, v katerem so se znašli po izbrisu njihovega stalnega prebivališča, ne zahteva natančnejše
opredelitve tega pojma in njegove prilagoditve opisanim dejanskim položajem.
29. Pojem dejanskega življenja je v zvezi z državljani
drugih republik uporabil ustavni zakon za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 – v nadaljevanju: UZITUL)
v 13. členu in v skladu z njim je 40. člen ZDrž določil
dejansko življenje na območju Republike Slovenje kot enega od pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije. V zvezi z ugotavljanjem, ali državljan druge republike
izpolnjuje pogoj dejanskega življenja za pridobitev državljanstva, se je izoblikovala obsežna (upravna in sodna) praksa.
Glede razlage tega nedoločenega pravnega pojma kot pogoja za pridobitev državljanstva Republike Slovenije je sprejelo stališča Vrhovno sodišče. Ustavno sodišče je v postopkih z ustavno pritožbo presojalo razlago pogoja dejanskega
življenja predvsem z vidika kršitve pravice do enakega varstva pravic (glej odločbe ustavnega sodišča št. Up-38/93 z
dne 6. 7. 1995, OdlUS IV, 130, št. Up-77/94 z dne 16. 9.
1997, OdlUS VI, 188, št. Up-73/95 z dne 27. 2. 1997,
OdlUS VI, 72 in št. Up-199/95 z dne 5. 2. 1998, OdlUS
VII, 100).8 O tem, kakšna stališča je pri razlagi dejanskega
življenja sprejelo Ministrstvo za notranje zadeve pri odločanju na podlagi ZUSDDD in ali se je že izoblikovala sodna
praksa v zvezi z razlago tega pojma na podlagi tega zakona,
ustavno sodišče nima podatkov.
30. Nedoločeni pravni pojmi, s katerimi je dopustno
opredeljevati zakonske dejanske stanove, se uporabijo predvsem v primerih, ko ni mogoče vnaprej predvideti vseh dejanskih položajev, ki jih zakonodajalec želi urediti (glej odločbo ustavnega sodišča št. Up- 84/94 z dne 11. 7. 1996,
OdlUS V, 184). V obravnavanem primeru je ZUSDDD pogoj
dejanskega življenja za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje kot nedoločen pravni pojem predpisal potem, ko je že
preteklo sedem let od izbrisa stalnega prebivališča državljanov drugih republik iz registra stalnega prebivalstva in ko so
8 Tako je v odločbi št. Up-73/95 ugotovilo, da je bila pravica
enakega varstva pravic kršena z nezakonito interpretacijo nedoločenega pravnega pojma “dejansko živi v Sloveniji” s stališčem, da
je za opredelitev pojma dejanskega življenja “bistvena ... le dolgotrajna prekinitev dejanskega življenja tožnikov v Republiki Sloveniji
... in ne tožbena navedba o nemožnosti njune vrnitve v Republiko
Slovenijo zaradi vojnih razmer...”, v odločbi št. Up-77/94, ker je
bil pritožnikov odhod iz Republike Slovenije skupaj z JA že sam po
sebi štet za prekinitev dejanskega življenja in v odločbi št. Up199/95, ker med odločilnimi okoliščinami za opredelitev pojma
dejanskega življenja ni bila upoštevana pritožnikova trditev, da
razlogi za več kot enoletno odsotnost niso bili na njegovi strani.
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različni položaji teh oseb, ki niso pridobile državljanstva
Republike Slovenije, postali določljivi. Izpolnjevanje tega pogoja za nazaj – od dneva izbrisa – ugotavljajo upravni organi
v konkretnih postopkih. Z vidika načel pravne države in
glede na poseben položaj teh oseb bi moral zakon opredeliti, kaj pomeni dejansko življenje po ZUSDDD, zlasti pa bi
moral določiti čas odsotnosti, po kateri pogoj dejanskega
življenja ni več izpolnjen. Položaj državljanov drugih republik
glede izpolnjevanja tega pogoja ne bi smel biti slabši od
položaja tistih oseb, ki so imele položaj tujca že pred osamosvojitvijo Republike Slovenije. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-284/94 ugotovilo, da pomeni opustitev pravne
ureditve položaja teh oseb v primerjavi s pravnim položajem
tujcev tudi kršitev načela enakosti iz drugega odstavka 14.
člena ustave (18. točka obrazložitve). Zato z vidika načela
enakosti odsotnost do enega leta ne bi smela pomeniti, da
pogoj dejanskega prebivanja ni podan. ZTuj, ki je veljal v
času izbrisa stalnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva, je namreč v drugi alinei 20. člena določal, da dovoljenje za stalno prebivanje tujca preneha, če se izseli ali
ostane v tujini neprekinjeno več kot eno leto in o tem ne
obvesti pristojnega organa. Vsebinsko enako določbo vsebuje tudi ZTuj-1 v šesti alinei drugega odstavka 45. člena.
Glede na njihov poseben položaj bi moral zakon opredeliti,
kaj se šteje za prekinitev dejanskega življenja, kdaj se šteje,
da se je državljan druge republike izselil, in druge morebitne
posebnosti, ki jih bo moral ugotoviti zakonodajalec, in se
potem odločiti, katere bo upošteval in katerih ne. Razlaga
pogoja dejanskega življenja pa nikakor ne bi smela biti strožja od razlage, ki se je uveljavila v sodni praksi v zvezi s
pridobitvijo državljanstva. Ker so se državljani drugih republik zaradi izgube stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
in dalj časa neurejenega pravnega položaja znašli v raznovrstnih položajih, je treba predpisati merila (okvire) za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja dejanskega življenja za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanja. Ker zakonodajalec tega ni
storil, je ZUSDDD v neskladju z 2. členom ustave.
31. Poleg tega je določba 1. člena ZUSDDD v tem delu
v neskladju tudi z drugim odstavkom 120. člena ustave.
Ustava v drugem odstavku 120. člena določa, da opravljajo
upravni organi svoje delo samostojno v okviru in na podlagi
ustave in zakonov. Načelo vezanosti delovanja upravnih organov na okvir ustave in zakonov (legalitetno načelo) izhaja
iz temeljnih ustavnih načel (načela pravne države, načela
demokratičnosti). Legalitetno načelo ne določa samo okvira
in podlage za delovanje upravnih organov, temveč tudi zagotavlja, da postaja to delovanje znano in predvidljivo, kar
povečuje pravno varnost. Hkrati je to načelo pomembno
tudi za učinkovito varstvo posameznikovih pravic in pravnih
interesov, vključno z učinkovitim nadzorom ustavnosti in zakonitosti posamičnih upravnih aktov (glej odločbo ustavnega sodišča št. U-I-73/94 z dne 25. 5. 1995, Uradni list RS,
št. 37/95 in OdlUS IV, 51). zakonodajaLec bo moral v
danem roku šest mesecev dopolniti izpodbijani zakon in
določiti nov rok za morebitne nove prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje (3. točka izreka).
B)–VI
32. Pobudniki izpodbijajo tudi prvi in drugi odstavek 2.
člena ZUSDDD v tistem delu, v katerem določata prekluzivni
rok treh mesecev za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje. Menijo, da je bil ta rok prekratek.
33. Postavlja se vprašanje, ali je rok treh mesecev
omogočal državljanom drugih republik, da so lahko brez
večjih težav pravočasno vložili prošnje za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje. Ureditev, ki državljanom drugih republik ne bi določila primernega roka za ureditev njihovega
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pravnega statusa oziroma bi brez upravičenega razloga določila zelo kratek rok, bi bila v neskladju z načeli pravne
države iz 2. člena ustave. Glede na podatke, pridobljene od
Ministrstva za notranje zadeve, je bilo zaradi zamude roka
zavrženih 79 prošenj.
34. Namen ZUSDDD je bil, “da v določenem, relativno
kratkem obdobju treh mesecev, da možnost” državljanom
drugih republik, da pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje
in tako uredijo svoj pravni status v Republiki Sloveniji; da bi
državljani drugih republik imeli zadosten čas za seznanitev z
ZUSDDD, je ta v 8. členu določil, da začne veljati šestdeseti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (Poročevalec DZ, št. 18/99, EPA 749 – II – prva obravnava). Iz
navedenega je razvidno, da je zakonodajalec že ob sprejemu izpodbijanega zakona upošteval možnost, da državljani
drugih republik ne bodo v tako kratkem času seznanjeni z
vsebino zakona in je zato za njegovo uveljavitev upravičeno
določil daljši rok. Kljub navedenemu roku za uveljavitev
ZUSDDD, pa je bil rok treh mesecev za vložitev prošnje za
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje izredno kratek. zakonodajalec bi pri določanju roka, zlasti prekluzivnega roka,
moral upoštevati tudi osebne in druge okoliščine, ki bi upravičencem lahko ovirale pravočasno vložitev vloge (odločba
ustavnega sodišča št. U-I-14/00 z dne 7. 12. 2000, Uradni
list RS, št. 1/01 in OdlUS IX, 2). Predvsem bi moral upoštevati, da državljani drugih republik glede na dalj časa trajajoče pravno neurejeno stanje niso mogli pričakovati, da bi bil
za ureditev njihovega statusa predpisan tako kratek rok,
predvsem pa niso mogli predvideti, da bi zamuda tako kratkega roka pomenila izgubo pravice za pridobitev dovoljenja
za stalno prebivanje. Povsem upravičeno so pričakovali, da
bo za ureditev njihovega dalj časa trajajočega neurejenega
položaja določen daljši rok. Določitev daljšega roka tudi ne
bi ovirala “hitrega” reševanje vloženih vlog, saj odprt rok ne
pomeni, da ne bi bilo mogoče reševati že vloženih vlog.
Namen izpodbijanega zakona ni bil le ta, da se da državljanom drugih republik možnost ureditve njihovega statusa,
temveč tudi v interesu države, da na njenem ozemlju ne
prebivajo osebe brez urejenega pravnega statusa v tako
velikem številu (glej razloge za sprejem zakona, Poročevalec DZ, št. 18, stran 78). Glede na navedene razloge bi
moral zakonodajalec določiti daljši (primernejši) rok in tako
omogočiti slehernemu državljanu druge republike, ki bi izpolnjeval pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje,
njegovo pridobitev. Ker zakonodajalec za določitev tako kratkega roka za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje ni imel upravičenega razloga, je ustavno sodišče
izpodbijani prvi in drugi odstavek 2. člena v delu, v katerem
je določen rok treh mesecev, razveljavilo. Razveljavitev pomeni, da se vloge, ki še niso rešene, ne smejo zavreči kot
prepozne, tiste vloge, ki so bile zavržene kot prepozne, pa
lahko upravičenci vložijo ponovno. Za pravočasne je treba
šteti tudi vse vloge, ki bodo vložene po objavi te odločbe v
Uradnem listu RS, vse dokler ne bo potekel morebitni novi
uzakonjeni rok.
35. Pobudniki izpodbijajo tudi četrti odstavek 2. člena,
ki določa, da se prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za
notranje zadeve. Menijo, da je zahteva po vložitvi prošnje na
predpisanem obrazcu predstavljala oviro pri njihovem vlaganju ter da pristojni upravni organi vlog, ki niso bile vložene
na predpisanem obrazcu, niso hoteli sprejeti.
36. Namen obrazca, predpisanega s pravilnikom o
določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje (Uradni list RS, št. 76/99), je bil nedvomno v tem,
da bi se olajšalo vlaganje prošenj za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje in da bi te vloge vsebovale podatke, potre-
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bne za odločitev pristojnega upravnega organa. Predpisani
obrazec za vložitev prošnje pa ni pomenil, da prošnje za
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ne bi bilo mogoče
vložiti tudi na načine, ki jih določa 63. člen zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00 – v nadaljevanju: ZUP). Tako se vloge – zahteve,
obrazci, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe – lahko vložijo v pisni
obliki ali ustno; pisna vloga se praviloma izroči naravnost
organu ali pošlje po pošti ali telefaksu. Organ, ki je pristojen
za sprejem vloge, je dolžan sprejeti vsako vlogo, ki se mu
izroči, oziroma vzeti ustno sporočilo na zapisnik ter na vložnikovo zahtevo potrditi njen sprejem. Če je vloga nepopolna
ali nerazumljiva, je upravni organ samo zaradi tega ne sme
zavreči, temveč mora od vložnika zahtevati, da pomanjkljivosti v določenem roku odpravi (prvi odstavek 67. člena ZUP).
Navedene določbe so državljanom drugih republik omogočale, da so lahko vložili prošnje tudi na druge načine, če jih
morebiti niso mogli vložiti na predpisanem obrazcu. Ministrstvo za notranje zadeve navaja, da ni zavrglo nobene
vloge le zato, ker ni bila vložena na predpisanem obrazcu.
Pobudnikove navedbe, da mu je pristojni organ zavrnil sprejem vloge in da je zaradi tega zamudil rok za vložitev prošnje, ustavno sodišče pri presoji izpodbijane določbe ne
more upoštevati. Gre za dejanja, ki so lahko predmet obravnavanja konkretnih postopkov. Vložnik je imel možnost, da
zahteva sprejem vloge in izdajo ustreznega potrdila, vlogo bi
lahko poslal tudi po pošti.
37. Ker je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 2. člena ZUSDDD očitno neutemeljena, jo je ustavno sodišče zavrnilo.
38. Pobudniki izpodbijajo tudi 3. člen, ki določa, da
Ministrstvo za notranje zadeve lahko zavrne izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, če je bil tujec s pravnomočno
sodbo obsojen na določeno kazen zapora (treh oziroma pet
let zapora) ali za določena kazniva dejanja. Člen 3 ZUSDDD
je bil že predmet ustavnosodne presoje. Z odločbo št. U-I295/99 je ustavno sodišče sprejelo stališče, da za državljane drugih republik ne smejo biti določeni strožji pogoji za
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, kot so bili določeni za odpoved stalnega prebivanja tujca na podlagi ZTuj, ki
je veljal v času njihovega pravno neurejenega prebivanja v
Republiki Sloveniji. Tako je v določenem delu razveljavilo 3.
člen ZUSDDD in naložilo zakonodajalcu, da ugotovljeno
neustavnost v določenem roku odpravi, kar je storil z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZUSDDD (Uradni list
RS, št. 64/01 – ZUSDDD-A). Tudi če bi bil pravni status
državljanov drugih republik na dan 26. 2. 1992 pravno
urejen tako, da bi se prijavljeno stalno prebivališče na območju Slovenije štelo za dovoljenje za nadaljnje stalno prebivanje, bi jim bilo mogoče odpovedati stalno prebivanje
(24. člen ZTuj). Za državljane drugih republik, ki so pridobili
dovoljenje za stalno prebivanje, veljajo predpisi, ki urejajo
položaj tujcev v Republiki Sloveniji in ne kakšni posebni
drugi predpisi. Navedbe pobudnikov, da izpodbijani zakon
sploh ne bi smel določati razlogov, zaradi katerih bi jim bilo
mogoče zavrniti izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, so
torej očitno neutemeljene. Zato je ustavno sodišče pobudo
v tem delu zavrnilo.
39. Točka 12 tretjega odstavka 7. člena ZUSDDD določa, da evidenca o prejetih prošnjah vsebuje tudi podatke
o dokazilih o dejanskem neprekinjenem prebivanju. Kot je
razvidno iz pobude, pobudniki menijo, da je izpodbijana
določba tista, ki zahteva, da morajo prošnjam za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje priložiti “vsa mogoča dokazila in račune za obdobje 10 let” kot dokazila o neprekinje-
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nem bivanju. Kot je bilo že obrazloženo, se za državljane
drugih republik, ki jim je 26. 2. 1992 prenehalo stalno
prebivališče, zahteva, da vlagatelj prošnje izkaže dejansko
življenje v Republiki Sloveniji in ne neprekinjeno dejansko
življenje. Pogoj dejanskega prebivanja na območju Republike Slovenije je eden od bistvenih pogojev za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi ZUSDDD. Zato je
tudi povsem razumljivo, da mora prosilec izkazati, da izpolnjuje navedeni pogoj. Izpodbijani zakon ne določa, s kakšnimi dokazili naj bi prosilec dokazoval izpolnjevanje tega
pogoja. Zato veljajo v postopku izdaje tega dovoljenja določbe ZUP o dokazovanju (164. do 204. člen). Tako drugi
odstavek 164. člena določa, da se kot dokaz uporabi vse,
kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza
posameznemu primeru, zlasti pa listine, priče, izjave strank,
izvedenec in ogledi. O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba, pooblaščena za odločanje v
upravni stvari, po svojem prepričanju na podlagi vestne in
skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov
skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka (10. člen
ZUP – načelo proste presoje dokazov). Ker izpodbijana
določba predpisuje vpis v evidenco le tistih dokazil, s katerimi je prosilec dokazoval izpolnjevanje pogojev za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje na območju Republike Slovenje, in torej ne določa, s kakšnimi dokazili naj vlagatelj
prošnje to dokazuje, kot to zmotno menijo pobudniki, je
pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. točke
tretjega odstavka 7. člena ZUSDDD očitno neutemeljena in
jo je ustavno sodišče zavrnilo.
C)
40. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
25. člena, drugega odstavka 26. člena, 43. člena, drugega
odstavka 40. člena in 48. člena ZUstS ter šeste alinee 52.
člena Poslovnika ustavnega sodišča Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 49/98 in 30/02) v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno. Pritrdilno ločeno mnenje je dal sodnik Ribičič.
Št. U-I-246/02-28
Ljubljana, dne 3. aprila 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1558.

Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega
sodišča št. I Up 237/2001 z dne 21. 2. 2002

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
dne 3. aprila 2003

o d l o č i l o:
1. Sodba vrhovnega sodišča št. I Up 237/2001 z dne
21. 2. 2002 in sodba upravnega sodišča št. U 1920/98 z
dne 10. 1. 2001 se razveljavita.
2. Zadeva se vrne v novo odločanje upravnemu sodišču.
3. Stroške postopka z ustavno pritožbo nosi pritožnik
sam.

Št.
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Obrazložitev
A)
1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija sodbo vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena pritožba zoper sodbo upravnega sodišča. Upravno sodišče je tožbo pritožnika
zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor zavrnilo.
2. Pritožnik navaja, da je upravni organ izdal investitorjema, ki sta njegova soseda, lokacijsko dovoljenje za gradnjo
stanovanjskega prizidka v višini obstoječe hiše. Pred tem naj
bi investitorja že pridobila lokacijsko dovoljenje za gradnjo
enakega objekta manjših dimenzij (9 metrov x 3 metre namesto sedanjih 9 metrov x 3,70 metra) pod pogojem, da bo od
meje pritožnika oddaljen vsaj dva metra. Z drugim lokacijskim
dovoljenjem naj bi se bistveno spremenili pogoji gradnje prizidka k hiši. Upravno sodišče naj bi na seji zavzelo stališče,
da je bilo drugo lokacijsko dovoljenje izdano v skladu z materialnimi predpisi in glede pritožnikovega ugovora o zasenčenosti menilo, da prizidek ne bo bistveno zmanjšal osončenosti sosednjega zemljišča, čeprav pri tem ni upoštevalo
izvedenskega mnenja, ki ga je predložil pritožnik. Vrhovno
sodišče naj bi menilo, da sosed mejaš ne more vplivati na
lokacijo objekta z ugovori, ki nimajo podlage v strokovnih
rešitvah prostorskih ureditvenih pogojev ter v predpisanih normativih in soglasjih, med katerimi osončenost zemljišča kot
posebno relevanten pogoj ni določen. Vrhovno sodišče naj bi
pritožniku očitalo, da je ugovor glede osončenosti uveljavljal
šele v upravnem sporu. Pritožnik navaja, da ni jasno, katero
lokacijsko dovoljenje velja. Upravni organ naj ne bi pojasnil,
kaj je s prvim lokacijskim dovoljenjem in zakaj je z novim
dovoljenjem povečal dimenzije objekta ter izpustil zahtevo, da
mora biti objekt oddaljen od meje pritožnika vsaj dva metra.
Upravni organ naj v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja
ne bi upošteval njegovih večkratnih ugovorov, da bo objekt
bistveno zmanjšal osončenost njegovega zemljišča in objektov na njem, o čemer se je lahko prepričal tudi sam. Upravni
organ naj bi bil dolžan povabiti strokovnjaka, ki bi ocenil vpliv
objekta na sosednje zemljišče. Ker tega ni storil, naj bi bilo
lokacijsko dovoljenje nezakonito. Nepravilno naj bi bilo tudi
stališče sodišča, da izvedenskega mnenja o nastanku večje
škode (80-odstotno zmanjšanje pridelkov na vrtu) ni mogoče
upoštevati zato, ker ga je predložil šele v upravnem sporu.
Pritožnik poudarja, da upravni organi in sodni organi niso
dovolj zaščitili njegovih interesov, ki jih ima kot mejaš. Pritožnik meni, da bi upravno sodišče bilo dolžno izvesti glavno
obravnavo, kot je predlagal, in ne odločiti na seji. Zato naj bi
bila podana bistvena kršitev določb postopka. Z navedenimi
razlogi pritožnik utemeljuje kršitev 14. člena ustave (enakost
pred zakonom) in 22. člena ustave (enako varstvo pravic).
B)
3. Senat ustavnega sodišča je s sklepom z dne 18. 6.
2002 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Ustavna pritožba je bila na podlagi 56. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) predložena Ministrstvu za okolje in prostor, upravnemu sodišču,
Vrhovnemu sodišču, na podlagi 22. člena ustave pa tudi
prizadeti stranki, ki nanjo niso odgovorili.
4. Ustava v 22. členu določa, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Iz navedene določbe med drugim izhaja, da mora biti zagotovljeno enakopravno
obravnavanje strank, udeleženih v postopku. Stranki mora biti
v postopku omogočeno, da se v sporu izjavi tako glede pravnih kot glede dejanskih vprašanj ter o navedbah nasprotne
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stranke. Ta pravica zagotavlja, da bo posameznik v razmerju
do države v položaju subjekta, in s tem preprečuje, da bi se
posameznik pretvoril le v objekt državnega odločanja.
5. Iz prvega odstavka 50. člena zakona o upravnem
sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – v nadaljevanju:
ZUS) izhaja načelo, da sodišče na prvi stopnji odloča po
opravljeni glavni obravnavi. Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave (sojenje na seji) samo, če v pripravljalnem
postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v postopku za
izdajo upravnega akta popolno in pravilno ugotovljeno ali pa
to ni sporno, stranke pa v tožbi ali v odgovoru na tožbo niso
zahtevale glavne obravnave (drugi odstavek 50. člena ZUS).
6. Glavna obravnava v upravnem sporu predstavlja glede na 22. in 23. člen ustave pogoj za zagotovitev enakosti
orožij tožnika in toženca v upravnem sporu oziroma je pogoj
za zagotovitev poštenega sojenja. Upravni postopek predstavlja praviloma enostransko razmerje med upravnim organom in stranko, šele v upravnem sporu se srečata organ in
stranka procesno v enakopravnem razmerju. Namen glavne
obravnave pri presoji zakonitosti upravnega akta je v tem, da
se na podlagi neposrednega ustnega in javnega obravnavanja zbere dokazno gradivo za presojo, ali je dejansko stanje
sploh bilo ugotovljeno oziroma ali je bilo ugotovljeno pravilno in popolno, ali so v odločbi ugotovljena dejstva skladna s
spisi, ali je iz njih napravljen pravilen sklep, ali so bila kršena
bistvena pravila upravnega postopka in ali je bil materialnopravni predpis uporabljen oziroma ali je bil pravilno uporabljen.1 Tudi teorija poudarja, da mora upravno sodišče, kadar
presoja zakonitost upravnega akta, na glavni obravnavi izvesti tiste dokaze, glede katerih stranke zatrjujejo, da niso bili
izvedeni ali niso bili izvedeni pravilno, ali če dejstva kažejo,
da jih je treba presoditi drugače, kot so bili presojeni pri
organu, ki je akt izdal.2 Teorija še dodaja, da Konvencija o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP) zahteva, da sodišče v sporu zagotovi obravnavo, torej kontradiktorni postopek, kjer stranke lahko ponujajo dokaze in spodbijajo nasprotne navedbe, kar je element javnega sojenja.
ZUS, ki strankam ne bi zagotavljal javne obravnave, ki je
brez privolitve strank ni mogoče izključiti, ne bi zagotavljal
spora polne jurisdikcije in ne bi ustrezal procesnim zahtevam EKČP in Evropskega sodišča3.
7. Iz vpogleda v spis upravnega sodišča št. U 1920/98
izhaja, da je pritožnik v tožbi s tem, ko je zahteval izvedbo
posameznih dokazov, zahteval, da sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi. V tožbi je med drugim uveljavljal razlog
nepopolno in nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja,
kar kaže na spornost ugotovljenega dejanskega stanja. Upravno sodišče v obravnavanem primeru ni sledilo pritožnikovemu
predlogu, naj odloči na glavni obravnavi (tako ga je tudi samo
opredelilo), ampak je ocenilo, da odločitev sodišča po opravljeni glavni obravnavi ne bi bila drugačna, zato je sodišče v
skladu z načelom ekonomičnosti postopka svojo odločitev
sprejelo na seji. Vrhovno sodišče je v sodbi zavzelo stališče,
po katerem očitek procesne kršitve, da je sodišče prve stopnje odločalo brez glavne obravnave, nima podlage, ker naj
tožnik ne bi zahteval glavne obravnave v tožbi. Glede na
navedeno in glede na obrazložitev v 6. točki te odločbe je
takšna razlaga določbe 50. člena ZUS sodišč z vidika pravice
iz 22. člena ustave nesprejemljiva. Zato je ustavno sodišče
razveljavilo sodbi vrhovnega in upravnega sodišča in zadevo
vrnilo v novo odločanje upravnemu sodišču (2. točka izreka).
1 Modrijan, M.: Načeli ustnosti in javnosti v upravnem sporu,
Pravosodni bilten št. 1/2000, str. 21.
2 Jerovšek, T.: Predpisi o upravnem sporu, 1998, str. 43.
3 Jerovšek, T.: Nova ureditev upravnega spora, Podjetje in
delo št. 5-6/1999, str. 696.
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8. Ker je ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodilo že iz
tega razloga, se ni bilo treba spuščati v presojo o obstoju
drugih zatrjevanih kršitev.
9. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške,
če ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba
se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno
pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov
za drugačno odločitev, je ustavno sodišče glede stroškov
odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena
ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. Up-197/02-16
Ljubljana, dne 3. aprila 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1559.

Odločba o razveljavitvi tretje alinee drugega
odstavka 7. člena in zadnjega stavka drugega
odstavka 8. člena odloka o razglasitvi starega
mestnega jedra Višnja Gora s Starim gradom in
grajskim pobočjem za kulturni in zgodovinski
spomenik

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti na pobudo Bena Turka iz Višnje Gore na seji dne
3. aprila 2003

odločilo
1. Tretja alinea drugega odstavka 7. člena in zadnji
stavek drugega odstavka 8. člena odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Višnja Gora s Starim gradom in grajskim
pobočjem za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list
RS, št. 5/91) se razveljavita.
2. Razveljavitev začne učinkovati po šestih mesecih od
objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik izpodbija v izreku navedeni določbi odloka
o razglasitvi starega mestnega jedra Višnja Gora s Starim
gradom in grajskim pobočjem za kulturni in zgodovinski
spomenik (v nadaljevanju: odlok). Navaja, da je lastnik zemljišča na območju, ki ga ureja odlok, vendar mu je geodetski
organ ustno zavrnil zahtevano parcelacijo, ker tretja alinea
drugega odstavka 7. člena odloka na tem območju prepoveduje spreminjati parcelacijo in zazidalni sistem. S tem naj bi
bil onemogočen prenos lastninske pravice na nepremičninah, kar je v neskladju z določbama 67. in 69. člena ustave.
Izpodbijana določba odloka naj bi bila v neskladju z zakonom
o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in
nasl. – v nadaljevanju: ZNKD81), ki spornega ukrepa ne
predvideva, zato je v neskladju tudi s 153. členom ustave.
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Zadnji stavek 8. člena odloka naj bi določal enoletni rok za
uveljavljanje predkupne pravice občine na nepremičninah
na tem območju, kar je v neskladju z ZNKD81, ki za uveljavljanje te pravice predvideva krajši rok. Občina naj bi z izpodbijanima določbama odloka prekoračila pooblastila, ki jih
ima po zakonu, kar je v neskladju s 73. členom ustave.
2. Občina Ivančna Gorica je posredovala pojasnila
Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine. Ta pojasnjuje, da odlok temelji na
ZNKD81 in na 73. členu ustave, po katerem je vsakdo
dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in
redkosti ter kulturne spomenike in da država in lokalne
skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Na zavarovanem območju naj bi bili prepovedi parcelacije in sprememb zazidalnega sistema utemeljeni.
B)
3. Iz 5. člena odloka izhaja, da ima pobudnik nepremičnino na območju, ki je razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik, zato izkazuje pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje po
četrtem odstavku 26. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) takoj
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Odlok je na podlagi ZNKD81 sprejela Občina Grosuplje in ureja območje, ki se nahaja v kasneje ustanovljeni
Občini Ivančna Gorica, zato na podlagi statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99
in nasl.) velja v tej občini.
5. Tretja alinea drugega odstavka 7. člena odloka lastnikom oziroma uporabnikom parcel iz 5. člena odloka, ki
veljajo za urbanistični spomenik, prepoveduje spreminjati
parcelacijo in zazidalni sistem. Zadnji stavek drugega odstavka 8. člena omogoča predkupno pravico občine v roku
enega leta po najavi nameravane prodaje vsakega spomenika, pritikline ali parcele.
6. Pred vložitvijo pobude je začel veljati zakon o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 – v nadaljevanju:
ZVKD), ki v 79. členu med drugim določa, da akti o razglasitvi
kulturnih spomenikov, ki so bili izdani na podlagi ZNKD81,
ostanejo v veljavi in se uskladijo z določbami tega zakona ter
po potrebi dopolnijo v dveh letih po njegovi uveljavitvi. Po 13.
členu ZVKD izda pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi
akta o razglasitvi kulturnega spomenika lastniku spomenika
odločbo o njegovem varstvu. V njej določi pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet,
fizično zavarovanje, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost, zlasti časovne okvire, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za njegovo
varstvo. Varstveni režim, opredeljen v odločbi, lahko omejuje
lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za
izvajanje njegovega varstva. Pri tem varstvo nepremične dediščine urejajo določbe VII. poglavja ZVKD, iz katerih izhaja, da
so strokovne zasnove varstva nepremične dediščine izhodišče pri izdelavi strokovnih podlag za občinske prostorske
plane in drugo urbanistično dokumentacijo lokalnih skupnosti ter da so kulturnovarstveni akti podlaga dokumentacije,
potrebne za gradnjo (43. in 44. člen ZVKD).
7. Pristojni organ lokalne skupnosti lastnikom nepremičnin na območju, ki je z odlokom razglašeno za spomenik, ni izdal odločbo varstvenem režimu za njihov spomenik,
saj občina v roku dveh let po uveljavitvi ZVKD izpodbijanih
določb odloka z njim ni uskladila. Pri tem iz 43. in 44. člena
ZVKD izhaja, da varstvo nepremične dediščine predstavlja
sestavni del prostorskega oziroma urbanističnega načrtovanja in je sestavina dokumentacije, potrebne za gradnjo.
Varstvo nepremične dediščine je namreč, na podlagi stro-
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kovnih zasnov njenega varstva, sestavina strokovnih podlag
za pripravo občinskih prostorskih planov oziroma njihovih
urbanističnih aktov. Hkrati so kulturnovarstveni akti sestavina dokumentov, potrebnih za gradnjo. Prepoved spreminjanja zazidalnega sistema in parcelacije tako ni neposredni
predmet urejanja akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
Ta akt predstavlja podlago za pripravo strokovnih zasnov
njenega varstva in podlago za izdajo kulturnovarstvenih aktov. Tretja alinea drugega odstavka 7. člena odloka v nasprotju s tem neposredno prepoveduje spremembe zazidalnega sistema in parcelacije na celotnem območju, ki je
razglašeno za kulturni spomenik, zato je v neskladju z določbami 13., 43. in 44. člena ZNKD.
8. Po četrtem odstavku 63. člena ZVKD v primeru
prodaje spomenika lokalnega pomena lokalna skupnost v
30 dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo.
Zadnji stavek drugega odstavka 8. člena odloka daje lokalni
skupnosti pravico, da v enem letu sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo za spomenik, pritiklino ali parcelo,
kar je v neskladju s citirano določbo ZVKD, saj lahko lokalna skupnost to pravico uveljavlja le v roku 30 dni.
9. Iz zgoraj navedenih razlogov je ustavno sodišče
izpodbijani določbi odloka razveljavilo. Ker je ustavno sodišče izpodbijani določbi razveljavilo že iz navedenih razlogov,
ni ugotavljalo še njunih skladnosti z določbami ustave, ki jih
navaja pobudnik.
10. Po tretjem odstavku 45. člena ZUstS začne razveljavitev učinkovati naslednji dan po objavi odločbe oziroma
po preteku roka, ki ga določi ustavno sodišče. Ustavno
sodišče je upoštevalo, da gre v obravnavanem primeru za
kulturni in zgodovinski spomenik, ki obsega urbanistične
spomenike in arheološke spomenike (2. člen odloka), zato
je ocenilo, da bi bila škoda, povzročena zaradi takojšnje
razveljavitve izpodbijanih določb odloka, lahko večja, kot jo
povzroča njihovo nezakonito varovanje. Za pričetek učinkovanja razveljavitve je zato določilo odložilni rok in pri tem
upoštevalo, da bo občina v njem lahko uskladila njihovo
varstvo z zakonom.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-141/00-10
Ljubljana, dne 3. aprila 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1560.

Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na
seji senata dne 25. marca 2003 in v postopku po četrtem
odstavku 55. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94)

s k l e n i l o:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. I Ips 220/2001 z dne 13. 7. 2001 v zvezi s sklepom
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Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 237/2001 z dne 31. 5.
2001 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks
704/2001 z dne 23. 5. 2001 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 223/2001 z dne 22. 5. 2001 v zvezi
s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 674/2001 z
dne 14. 5. 2001 se zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper odločitve sodišč o podaljšanju pripora zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj ugrabitve in dveh kaznivih dejanj
umora v sostorilstvu. Zatrjuje kršitev 19. in 20. člena ustave
z utemeljitvijo, da je bil od 15. oziroma 16. 5. 2001 do 23.
5. 2001 v priporu brez sodne odločbe. Predlaga, naj ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo razveljavi.
2. Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom št. II Kp 223/
2001 z dne 22. 5. 2001 pritožnikovi pritožbi zoper prvostopenjski sklep o podaljšanju pripora št. Ks 674/2001 z dne
14. 5. 2001 ugodilo. Sklep je razveljavilo in zadevo vrnilo v
ponovno odločanje prvostopenjskemu sodišču. S sklepom
št. Ks 704/2001 z dne 23. 5. 2001 je Okrožno sodišče v
Ljubljani v ponovnem odločanju pripor zoper pritožnika podaljšalo. Pred izdajo tega izpodbijanega sklepa naj bi bil
pripor (v katerem se je pritožnik nahajal od 21. 3. 2000
dalje) pritožniku zadnjič pravnomočno podaljšan pred več
kot dvema mesecema (dne 15. 3. 2001). Pritožnik je zoper
ta sklep vložil pritožbo, ki jo je Višje sodišče s sklepom
zavrnilo. S sodbo Vrhovnega sodišča je bila zavrnjena tudi
zahteva za varstvo zakonitosti. Iz obrazložitve sodbe izhaja,
da zahteve, da je obdolženi lahko pridržan v priporu le na
podlagi sklepa o njegovem podaljšanju, ni mogoče razlagati
tako, da se pripornik v primeru razveljavitve takega sklepa
takoj izpusti, temveč bi moralo sodišče, ko prenehajo priporni razlogi, s posebnim sklepom pripor odpraviti.
3. Po mnenju pritožnika je taka razlaga Vrhovnega sodišča, ob upoštevanju 19. in 20. člen ustave, nedopustna.
V zvezi s tem se sklicuje na stališče občne seje Vrhovnega
sodišča, da mora biti priprtemu odločba o podaljšanju pripora vročena pred iztekom dvomesečnega roka, najkasneje
pa 24 ur po njem. Pritožnik meni, da je pripor zakonit le do
izteka veljavnosti prej izdanega sklepa o priporu, oziroma ob
upoštevanju 20. člena ustave še nadaljnjih 24 ur. Po izteku
tega roka bi moral organ, ki izvaja pripor, priprtega nemudoma izpustiti, saj je slednji lahko priprt le na podlagi veljavne
sodne odločbe.
B)
4. Po določbi 50. člena zakona o ustavnem sodišču (v
nadaljevenju: ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa
ta zakon, vloži pri ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če
meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa
kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina.
Po določbi 51. člena ZUstS se ustavna pritožba lahko vloži,
ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Ustavna pritožba se
lahko vloži, ko so izčrpana redna in praviloma tudi izredna
pravna sredstva.
5. Pritožnik uveljavlja kršitev pravice iz 19. člena ustave
in zatrjuje kršitev 20. člena ustave. Zatrjevani kršitvi naj bi
bili storjeni s tem, da je bil v priporu določen čas brez
izdane odločbe. Izčrpanost pravnih sredstev pred vložitvijo
ustavne pritožbe izkazuje z izčrpanostjo rednih in izrednih
pravnih sredstev zoper sklep o podaljšanju pripora. Že v
odločbi št. Up-185/95 z dne 24. 10. 1996 (OdlUS, V, 186)
je ustavno sodišče sprejelo stališče, da uveljavljanje kršitve
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pravice do osebne svobode, ki naj bi bila storjena s tem, da
je bil pritožnik v priporu določen čas brez izdane sodne
odločbe, ne more biti predmet ustavne pritožbe zoper izpodbijane priporne sklepe. Priporni sklep lahko za pritožnika učinkuje šele od njegove vročitve pritožniku in se zato ne
more nanašati na čas odvzema prostosti pred tem. Sklep,
izdan pred tem sklepom, pa, ker je bil kasneje razveljavljen,
tudi ne pokriva spornih dni v priporu. V tem primeru gre
lahko le za to, da je bila z morebitnim nezakonitim dejanjem,
ki naj ne bi imelo podlage v sodni odločbi, kršena pritožnikova pravica do osebne svobode. Po določbi drugega odstavka 157. člena ustave odloča o zakonitosti posamičnih
dejanj, s katerimi se posega v ustavne pravice, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, v upravnem sporu pristojno
sodišče. Iz navedb v ustavni pritožbi izhaja, da pritožnik
navedenega sodnega varstva ni izčrpal, zato je treba ugotoviti, da pred vložitvijo ustavne pritožbe ni izčrpal razpoložljivih pravnih sredstev.
6. Ker procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev ni podana, je ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.
C)
7. Senat ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril
Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Sodnik
Ribičič je dal pritrdilno ločeno mnenje. Ker senat ustavne
pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam
in sodnikom ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso
izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
Št. Up-385/01-11
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
Predsednik senata
dr. Zvonko Fišer l. r.

1561.

Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A. iz Ž. pri Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z.,
na seji senata dne 25. marca 2003 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94)

s k l e n i l o:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. I Ips 164/2001 z dne 7. 6. 2001 v zvezi s sklepom
Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 386/2001 z dne 20. 4.
2001 v zvezi in s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru
št. Ks 222/2001 z dne 12. 4. 2001 se zavrže.

Obrazložitev
A)
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper odločitve sodišč o podaljšanju pripora zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z
mamili po drugem odstavku 196. člena kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju: KZ)
ter kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa
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orožja ali razstrelilnih snovi po prvem odstavku 310. člena
KZ. Zatrjuje kršitev pravic iz 19. in 20. člena ustave z utemeljitvijo, da je bil šest dni, od 6. 4. 2001 do 12. 4. 2001, v
priporu brez sodne odločbe. Predlaga, naj ustavno sodišče
izpodbijane sodne odločbe razveljavi in odredi, da se ga
izpusti na prostost.
2. Višje sodišče je pritožbo zoper prvostopenjski sklep
o podaljšanju pripora zavrnilo. V obrazložitvi sklepa je navedlo, da pritožnik kljub temu, da mu je sodišče pripor podaljšalo po preteku več kot dveh mesecev od zadnjega preizkusa, ni bil neupravičeno v priporu, ker pripor v tem času ni bil
odpravljen z odločbo sodišča. Vrhovno sodišče je s sodbo
zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti. Iz obrazložitve te
sodbe izhaja, da mora sodišče sklep, s katerim ob dvomesečnem preizkusu pripornih razlogov po izročitvi obtožnice
pripor podaljša ali odpravi, izdati še pred potekom dveh
mesecev od izdaje zadnjega sklepa o priporu. Vendar je po
mnenju Vrhovnega sodišča stališče obrambe, da bi moral
biti pritožnik zaradi prepoznega odločanja sodišča izpuščen
na prostost, napačno. Tako odločitev je Vrhovno sodišče
obrazložilo z navedbo, da je v primeru, ko gre za odločanje
o priporu po vložitvi obtožnice, pripor že tako ali tako odrejen ali podaljšan in lahko v tej fazi postopka pripor preneha
le, če ga s sklepom odpravi senat.
3. Pritožnik navaja, da mu je bil pred izdajo izpodbijanega sklepa Okrožnega sodišča pripor (v katerem se je
nahajal od 7. 6. 2000 dalje) ob preizkusu po uradni dolžnosti zadnjič podaljšan dne 6. 2. 2001. Naslednji preizkus
sodišča in izpodbijano podaljšanje pripora naj bi sledilo šele
po dveh mesecih in šestih dneh od prejšnjega podaljšanja.
Pritožnik meni, da stališče Vrhovnega sodišča pomeni poseg v človekove pravice. Opravičilo za poseg ne bi smelo
biti niti dejstvo, da mu je očitano hudo kaznivo dejanje niti
obstoj višje stopnje utemeljenosti suma storitve tega kaznivega dejanja zaradi že vložene obtožnice. Če bi stališče
Vrhovnega sodišča obveljalo, bi bilo po mnenju pritožnika
podaljševanje pripora za dva meseca nepotrebno, saj ne bi
imelo nobenega pravnega učinka. Pritožnik meni, da bi moral biti zaradi prepoznega odločanja sodišča o podaljšanju
pripora izpuščen na prostost. Ker med sklepi o podaljšanju
pripora ni nepretrgane dvomesečne kontinuitete, bi se moralo šteti, da je bil pripor zoper pritožnika odpravljen. Izpodbijani sklep je po njegovem mnenju nezakonit, saj pripora
po poteku dvomesečnega roka ni več mogoče podaljšati,
temveč zgolj na novo odrediti.
B)
4. Po določbi 50. člena zakona o ustavnem sodišču (v
nadaljevanju: ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa
ta zakon, vloži pri ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če
meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa
kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina.
Po določbi 51. člena ZUstS se ustavna pritožba lahko vloži,
ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Ustavna pritožba se
lahko vloži, ko so izčrpana redna in praviloma tudi izredna
pravna sredstva.
5. Pritožnik uveljavlja kršitev pravice iz 19. člena ustave
in kršitev 20. člena ustave, ki naj bi bili storjeni s tem, da je
bil pritožnik v priporu določen čas brez izdane odločbe.
Izčrpanost pravnih sredstev pred vložitvijo ustavne pritožbe
izkazuje z izčrpanostjo rednih in izrednih sredstev zoper
sklep o podaljšanju pripora. Že v odločbi št. Up-185/95 z
dne 24. 10. 1996 (OdlUS V, 186) je ustavno sodišče sprejelo stališče, da uveljavljanje kršitve pravice do osebne svobode, ki naj bi bila storjena s tem, da je bil pritožnik v
priporu določen čas brez izdane sodne odločbe, ne more
biti predmet ustavne pritožbe zoper izpodbijane akte. Sklep
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Okrožnega sodišča lahko za pritožnika učinkuje šele od
njegove vročitve pritožniku in se zato ne more nanašati na
čas odvzema prostosti pred tem. V tem primeru gre lahko le
za to, da je bila z morebitnim nezakonitim dejanjem, ki naj
ne bi imelo podlage v sodni odločbi, kršena pritožnikova
pravica do osebne svobode. Po določbi drugega odstavka
157. člena ustave odloča o zakonitosti posamičnih dejanj, s
katerimi se posega v ustavne pravice, če ni zagotovljeno
drugo sodno varstvo, v upravnem sporu pristojno sodišče.
Iz navedb v ustavni pritožbi izhaja, da pritožnik navedenega
sodnega varstva ni izčrpal, zato je treba ugotoviti, da pred
vložitvijo ustavne pritožbe ni izčrpal razpoložljivih pravnih
sredstev.
6. Ker procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev ni podana, je ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.
C)
7. Senat ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril
Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Sodnik
Ribičič je dal pritrdilno ločeno mnenje. Ker senat ustavne
pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam
in sodnikom ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso
izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
Št. Up-320/01-12
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
Predsednik senata
dr. Zvonko Fišer l. r.

BANKA SLOVENIJE
1562.

Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o
poslih z vrednostnimi papirji

Na podlagi četrtega odstavka 53. člena in 54. člena
zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in
35/01), 3. točke sklepa o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 11/03) in tretjega odstavka 29.
člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in
85/02) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
za izvajanje sklepa o poročanju o poslih
z vrednostnimi papirji
I. SPLOŠNO
1
Guverner Banke Slovenije določi z navodili metodologijo, način in roke poročanja.
2
Obvezniki poročanja po tem navodilu so pooblaščeni
udeleženci trga vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice,
investicijske družbe, vzajemni skladi, pokojninske družbe,
vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba.
Obvezniki poročanja so tudi rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini.
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3
Predmet poročanja so posli z vrednostnimi papirji iz
10. in 11. člena zakona o deviznem poslovanju.
Pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju in v portfelju
strank. Ostali obvezniki poročanja opredeljeni v prvem odstavku 2. točke tega navodila poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju. V primeru, da kot stranke pri pooblaščenih udeležencih nastopajo ostali obvezniki poročanja
opredeljeni v prvem odstavku 2. točke tega navodila, se
morajo le-ti s pooblaščenimi udeleženci dogovoriti kdo poroča o posameznih portfeljih.
Predmet poročanja izdajateljev dolžniških vrednostnih
papirjev v tujini so stanja, izdaje oziroma prodaje, zapadlosti
in tokovi obresti dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v
tujini.
4
Obvezniki poročanja iz prvega odstavka 2. točke tega
navodila, so dolžni mesečno poročati Banki Slovenije tudi v
primeru, da še ne opravljajo poslov, ki so predmet poročanja. Izpolnijo prazno poročilo oziroma vrsto poročila 9 (izpolnijo samo točke od 1.1. do 1.3. poročila).
5
Obvezniki poročanja poročajo v elektronski obliki v
formatu, predpisanem z navodilom o načinu dostavljanja
podatkov o poslih z vrednostnimi papirji.
6
Obvezniki poročanja predložijo Banki Slovenije mesečna poročila do 10. v mesecu za pretekli mesec.
7
Obvezniki poročanja so dolžni Banki Slovenije sporočiti kontaktne podatke in njihove spremembe.
8
Obvezniki poročanja pri sestavi poročila uporabljajo
šifrante, ki so sestavni del tega navodila. Poročilo mora biti
izpolnjeno v tisoč tolarjih. Vrednosti v tujih valutah se preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije.
9
Zapis v poročilu se nanaša na posamezen vrednostni
papir posameznega imetnika. V primeru, da so imetniki vrednostnega papirja iz sektorja prebivalstva (S.14 ali S.24) ali
neprofitnih organizacij (S.15 ali S.25), je potrebno za vse
imetnike iz posameznega sektorja in iste države, ki imajo
naložbe v istem vrednostnem papirju, pripraviti agregatni
zapis.
10
Rezidenti, ki izdajajo, prodajajo ali vpeljujejo vrednostne papirje v tujini in izdajatelji lastniških vrednostnih papirjev, na podlagi katerih so bila v tujini izdana globalna potrdila
o lastništvu (GDR), so dolžni Banki Slovenije posredovati
prospekt oziroma podrobnejše podatke.
Enako velja tudi za nerezidente, ki izdajajo, prodajajo
ali vpeljujejo vrednostne papirje v Sloveniji.
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II. IZPOLNJEVANJE POROČILA
11
Vsebina poročila
(1.) SPLOŠNI PODATKI
(1.1.) Leto in mesec: Štirimestna oznaka leta in dvomestna oznaka meseca, na katera se nanaša poročilo
(llllmm).
(1.2.) Matična številka obveznika poročanja: Matična
številka obveznika poročanja iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).
(1.3.) Vrsta poročila:
– 1 – poročilo pooblaščenega udeleženca, banke, zavarovalnice, investicijske družbe, vzajemnega sklada, pokojninske družbe, vzajemnega pokojninskega sklada ali
drugega institucionalnega investitorja, za svoj račun;
– 2 – poročilo pooblaščenega udeleženca, za račun
stranke;
– 3 – poročilo izdajatelja dolžniškega vrednostnega
papirja v tujini;
– 9 – prazno poročilo.
(1.4.) Oblika posla:
– SRN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani
rezidentov in v lasti nerezidentov;
– SNR – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani
nerezidentov in v lasti rezidentov;
– SNN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani
nerezidentov in v lasti nerezidentov;
– TNR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani nerezidentov in v lasti rezidentov;
– TRN – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti nerezidentov;
– TRR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti rezidentov.
(1.5.) Država stranke: ISO koda države stranke.
(1.6.) Naziv strank: Vpiše se naziv stranke. V primeru
strank iz sektorjev prebivalstva ali neprofitnih organizacij, ki
so tudi predmet agregacije (9. točka tega navodila), pa se
pod naziv stranke vpiše enako kot v polju 1.8. sektor stranke (S.14, S.24, S.15 ali S.25).
(1.7.) Matična številka stranke: Matična številka stranke rezidenta iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), številka 5980003 za domačo fizično osebno in prazno polje,
kadar je stranka nerezident.
(1.8.) Sektor stranke: Sektor stranke po šifrantu, ki je
sestavni del tega navodila.
(2.) VREDNOSTNI PAPIR
(2.1.) Država izdajatelja: ISO koda države izdajatelja.
(2.2.) Naziv izdajatelja
(2.3.) Matična številka izdajatelja: Matična številka
izdajatelja rezidenta iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) in prazno polje za izdajatelja nerezidenta.
(2.4.) Sektor izdajatelja: Sektor izdajatelja po šifrantu,
ki je sestavni del tega navodila.
(2.5.) ISIN koda vrednostnega papirja
(2.6.) Oznaka vrednostnega papirja: Vpiše se oznaka
vrednostnega papirja na domačem trgu (v primeru, da je
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vrednostni papir vpisan v KDD, se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz
šifranta domačih vrednostnih papirjev, izdanih v tujini, ki je
sestavni del tega navodila.
(2.7.) Vrsta vrednostnega papirja: CFI kode po standardu ISO 10962. Obvezno je izpolniti vsaj prvi dve mesti
kode.
(2.8.) Število izdanih lotov: Število vseh izdanih lotov
vrednostnega papirja.
(2.9.) Valuta nominalne vrednosti: ISO koda valute v
kateri je izražena nominalna vrednost.
(2.10.) Nominalna vrednost lota: Nominalna vrednost
lota vrednostnega papirja v valuti 2.9.
(3.) PORTFELJ VREDNOSTNEGA PAPIRJA V MESECU NA KATEREGA SE NANAŠA POROČILO
(3.1.) Začetno stanje: V poročilu vrste 1 ali 2 (iz točke
1.3. tega poročila) se vpiše stanje portfelja vrednostnega
papirja na koncu predhodnega meseca po tržni ceni v tisoč
SIT (pri kuponskih obveznicah se upošteva tržna vrednost
glavnice brez natečenih obresti), v poročilu vrste 3 pa nominalna vrednost že prej izdanih vrednostnih papirjev v tisoč
SIT. Začetno stanje mora biti v vseh primerih enako končnemu stanju v predhodnem poročilu.
(3.2.) Izdaja (ali nakup na primarnem trgu): V poročilu vrste 3 (iz točke 1.3. tega poročila) se vpiše nominalna
vrednost emisije vrednostnega papirja v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT, v poročilu vrste 1 ali 2 pa
se vpiše tržna vrednost nakupov vrednostnih papirjev na
primarnem trgu v mesecu na katerega se nanaša poročilo v
tisoč SIT.
(3.3.) Dospetje: Nominalna vrednost glavnice vrednostnega papirja, zapadle v mesecu na katerega se nanaša
poročilo v tisoč SIT.
(3.4.) Nakup (na sekundarnem trgu): Tržna vrednost
nakupov vrednostnega papirja v mesecu na katerega se
nanaša poročilo v tisoč SIT (ne vpisujejo se nakupi vrednostnih papirjev na primarnem trgu, če so že vpisani v točki
3.2. tega poročila).
(3.5.) Prodaja (na sekundarnem trgu): Tržna vrednost
prodaj vrednostnega papirja v mesecu poročanja v tisoč
SIT.
(3.6.) Druge spremembe: Vključujejo spremembe deviznega tečaja, spremembe tržne cene vrednostnega papirja in ostale spremembe (npr. prenos portfelja na drugega
obveznika poročanja, prenos na trgovalni račun) v mesecu
na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT. Vrednosti drugih
sprememb so lahko pozitivne ali negativne.
(3.7) Končno stanje: V poročilu vrste 1 ali 2 (iz točke
1.3. tega poročila) se vpiše stanje portfelja vrednostnega
papirja na koncu meseca poročanja po tržni ceni v tisoč SIT
(pri kuponskih obveznicah se upošteva tržna vrednost glavnice brez natečenih obresti), v poročilu vrste 3 pa nominalna vrednost stanja izdanih vrednostnih papirjev na koncu
meseca poročanja v tisoč SIT.
Po vnosu vrednosti v točke 3.1. do 3.7. je potrebno
preveriti kontrolno enačbo:
3.1 + 3.2 – 3.3 + 3.4 – 3.5 + 3.6 = 3.7.
(3.8.) Dohodek: Dividende, izplačane v mesecu na
katerega se nanaša poročilo, v tisoč SIT. Pri obrestih so v
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poročilih 1 in 2 možne pozitivne vrednosti (prejem natečenih obresti ob prodaji obveznic ali prejem obresti izplačanih
s strani izdajatelja) ali negativne vrednosti (plačilo natečenih
obresti ob nakupu obveznic). V poročilu 3 izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini vpišejo izplačane obresti s
pozitivnim predznakom.
(3.9.) Provizija: Znesek provizije, ki je bil plačan v
mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT. V to
polje se vpiše samo provizija, ki jo rezident plača nerezidentu ob nakupu vrednostnega papirja v tujini ali provizija, ki jo
nerezident plača rezidentu ob nakupu vrednostnega papirja
v Sloveniji.
(3.10.) Davek: Davek, ki je bil plačan na podlagi vrednostnega papirja iz poročila v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT. V to polje se vpiše samo davek
povezan z vrednostnim papirjem iz poročila, ki ga rezident
plača v tujini ali davek, ki ga nerezident plača v Sloveniji.
(3.11.) Število lotov: V poročilu vrste 1 ali 2 (iz točke
1.3. tega poročila) se vpiše končno stanje portfelja (iz točke
3.7. tega poročila) v lotih vrednostnega papirja, v poročilu
vrste 3 pa končno stanje izraženo v lotih izdanih vrednostnih
papirjev na koncu meseca na katerega se nanaša poročilo.
(3.12.) Neposredne naložbe: Polje neposredne naložbe se izpolnjuje samo v primerih vrste poročil 1 ali 2 (iz
točke 1.3. tega poročila). V primeru neposredne naložbe se
vpiše številko 1, v ostalih primerih pa številko 0. Za neposredno naložbo se štejejo naložbe v lastniške vrednostne papirje, pri katerih investitor konec meseca na katerega se nanaša poročilo razpolaga z 10% ali večjim deležem v lastniški
strukturi izdajatelja vrednostnega papirja.
(3.13.) Država trga: ISO koda države trga. V poročilu
vrste 3 (iz točke 1.3. tega poročila) se vpiše država, kjer so
bili vrednostni papirji izdani.
(3.14.) Valuta posla: ISO koda valute posla.
12
Primeri izpolnitve poročila o poslovanju z vrednostnimi
papirji
V tabeli je prikazanih 6 različnih primerov, kako mora
biti izpolnjeno poročilo:
Primera A in B predstavljata trgovanje rezidenta z vrednostnimi papirji izdajatelja nerezidenta na tujem trgu (oblika posla TNR). V primeru A gre za vrsto poročila 1 in v
primeru B za vrsto poročila 2.
Primer C predstavlja trgovanje na domačem trgu z vrednostnim papirjem izdajatelja rezidenta s strani domačega
pooblaščenega udeleženca za stranko nerezidenta (vrsta
poročila 2, oblika posla SRN).
Primer D predstavlja trgovanje domačega pooblaščenega udeleženca na tujem trgu s papirji izdajateljev rezidentov (npr. evroobveznice, GDR…) za stranko rezidenta (vrsta
poročila 2, oblika posla TRR).
Primer E predstavlja poročilo rezidenta, izdajatelja dolžniških vrednostnih papirjev v tujini (vrsta poročila 3, oblika
posla TRN).
Primer F predstavlja prazno poročilo (vrsta poročila 9),
ki ga izpolnijo obvezniki poročanja, ki v mesecu na katerega
se nanaša poročilo niso opravljali poslov z vrednostnimi
papirji, ki so predmet poročanja.
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Tabela: Primeri izpolnitve poročila o poslovanju z vrednostnimi papirji
Številka
polja

Ime polja

1.

SPLOŠNO

1.1.

Mesec in leto

Dolžina
polja

Vrsta
znakov

A

B

C

D

E

F

6

N

+

+

+

+

+

+

1.2.

Matična številka obveznika poročanja

7

N

+

+

+

+

+

+

1.3.

Vrsta poročila

1

N

1

2

2

2

3

9

1.4.

Oblika posla

3

AN

TNR

TNR

SRN

TRR

TRN

-

1.5.

Država stranke

3

AN

SVN

SVN

+

SVN

SVN

-

1.6.

Naziv stranke

60

AN

+

+

+

+

+

-

1.7.

Matična številka stranke

7

N

+

+

-

+

+

-

1.8.

Sektor stranke

5

AN

+

+

+

+

+

-

2.

VREDNOSTNI PAPIR

2.1.

Država izdajatelja

3

AN

+

+

SVN

SVN

SVN

-

2.2.

Naziv izdajatelja

60

AN

+

+

+

+

+

-

2.3.

Matična številka izdajatelja

7

N

-

-

+

+

+

-

2.4.

Sektor izdajatelja

5

AN

+

+

+

+

+

-

2.5

ISIN koda vrednostnega papirja

12

AN

+

+

+

+

+

-

2.6.

Oznaka vrednostnega papirja

60

AN

+

+

+

+

+

-

2.7.

Vrsta vrednostnega papirja

2.8.

Število izdanih lotov

2.9.

Valuta nominalne vrednosti

2.10.

Nominalna vrednost lota

3.

PORTFELJ

3.1.

6

AN

+

+

+

+

+

-

15

N

+

+

+

+

+

-

3

N

+

+

+

+

+

-

15,2

N

+

+

+

+

+

-

Začetno stanje

15

N

+

+

+

+

+

-

3.2.

Izdaja (ali nakup na primarnem trgu)

15

N

*

*

*

*

*

-

3.3.

Dospetje

15

N

*

*

*

*

*

-

3.4.

Nakup (na sekundarnem trgu)

15

N

*

*

*

*

-

-

3.5.

Prodaja (na sekundarnem trgu)

15

N

*

*

*

*

-

-

3.6.

Druge spremembe

S15

N

*

*

*

*

*

-

3.7.

Končno stanje

15

N

+

+

+

+

+

-

3.8.

Dohodek

S15

N

*

*

*

*

*

-

3.9.

Provizija

15

N

*

*

*

*

*

-

3.10.

Davek

15

N

*

*

*

*

*

-

3.11.

Število lotov

15

N

+

+

+

+

+

-

3.12.

Neposredne naložbe

1

N

+

+

+

+

-

-

3.13.

Država trga

3

AN

+

+

SVN

+

+

-

3.14.

Valuta posla

3

N

+

+

+

+

+

-

N
AN
S
15,2
+
*
–

– numerični zna
– alfa numerični znak,
– obvezen predznak,
– število znakov pred in za decimalno vejico (decimalne vejice se ne vpisuje)
Obvezen vnos podatka.
Vnos podatka je odvisen od primera.
Vnos podatka v prikazanem primeru ni mogoč ali ni potreben.

Uradni list Republike Slovenije
13
Seznam šifrantov, potrebnih za izpolnitev navodila:
Šifrant držav: ISO 3166, uporaba trimestne črkovne
kode (primer: SVN za Slovenijo)
Šifrant valut: ISO 4217, uporaba numerične kode (primer: 705 za slovenski tolar)
Šifrant vrednostnih papirjev vpisanih v KDD (kode določi KDD)
Šifrant vrste poročila:
1 – poročilo pooblaščenega udeleženca, banke, zavarovalnice, investicijske družbe, vzajemnega sklada, pokojninske družbe, vzajemnega pokojninskega sklada ali drugega institucionalnega investitorja, za svoj račun
2 – poročilo pooblaščenega udeleženca, za račun
stranke
3 – poročilo izdajatelja dolžniškega vrednostnega papirja v tujini
9 – prazno poročilo
Šifrant oblike posla:
SRN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani rezidentov in v lasti nerezidentov
SNR – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti rezidentov
SNN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti nerezidentov
TNR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani nerezidentov in v lasti rezidentov
TRN – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti nerezidentov
TRR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti rezidentov
Šifrant sektorjev: Šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98),
šifrant sektorjev nerezidentov pa smiselno povzema logiko
uporabljeno pri sektorizaciji rezidentov.
Sektorji rezidentov:
S.11 – nefinančne družbe
S.121 – centralna banka
S.122 – druge denarne finančne institucije (vključuje
banke, hranilnice, hranilno-kreditne službe)
S.123 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic
in pokojninskih skladov (vključujejo tudi vzajemne sklade in
investicijske družbe)
S.124 – pomožne finančne dejavnosti (vključuje tudi
borznoposredniške družbe)
S.125 – zavarovalnice in pokojninski skladi (vključujejo
tudi vzajemne pokojninske sklade in pokojninske družbe)
S.13 – država
S.14 – prebivalstvo
S.15 – neprofitne organizacije
Sektorji nerezidentov:
S.21 – nefinančne družbe
S.221 – centralne banke
S.222 – druge denarne finančne institucije
S.223 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic
in pokojninskih skladov (vključuje tudi odprte in zaprte investicijske sklade)
S.224 – pomožne finančne dejavnosti

Št.
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S.225 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.23 – države
S.24 – prebivalstvo
S.25 – neprofitne organizacije
Šifrant vrste vrednostnih papirjev: CFI kode po standardu ISO 10962
Šifrant domačih vrednostnih papirjev izdanih v tujini:
Dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije izdani v tujini:
NFA2USD – obveznice po NFA 2. serije v USD, izdane
11.06.1996
NFA2EUR – obveznice po NFA 2. serije v EUR, izdane
11.06.1996
EUR2 – evroobveznice RS v EUR, izdane 16.06.1997
EUR3 – evroobveznice RS v EUR, izdane 27.05.1998
EUR4 – evroobveznice RS v EUR, izdane 18.03.1999
EUR5 – evroobveznice RS v EUR, izdane 24.03.2000
EUR6 – evroobveznice RS v EUR, izdane 11.04.2001
14
Obvezniki poročanja, ki so le to postali šele z novim
sklepom o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni
list RS, št. 11/03), so dolžni pripraviti prvo poročilo za
mesec februar 2003.
15
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati
navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 50/99).
16
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Ljubljana, dne 9. aprila 2003.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

SODNI SVET
1563.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in četrtega odstavka 21. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02) je Sodni svet Republike Slovenije na 66. seji dne 6. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Celju se z dnem 6. 3. 2003 imenuje Vesna Rezar.
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

Stran

4192 / Št. 36 / 16. 4. 2003
1564.

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrajnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Sodni svet
Republike Slovenije na 67. seji dne 3. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrajnega sodišča
Na položaj svetnice okrajnega sodišča se s 3. 4. 2003
imenuje Darinka Pušenjak, okrajna sodnica na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti.
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

1567.

Sklep o potrditvi učbenika KO PRAVLJICE
OŽIVIJO, učbenik za slovenščino – književnost v
1. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika KO PRAVLJICE OŽIVIJO,
učbenik za slovenščino – književnost v 1. razredu
devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

1565.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Sodni svet
Republike Slovenije na 67. seji dne 3. 4. 2003 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča
Na položaj svetnika okrožnega sodišča se s 3. 4. 2003
imenuje Beno Janžekovič, okrožni sodnik na Okrajnem sodišču na Ptuju.

nje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marija Grginič.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Igor Saksida, Magda Mihelčič.
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič, Tatjana Lješevič.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Ilustrator: Ančka Gošnik Godec.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236
Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

1566.

Št. 613-4/2003-1
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur na prosto mesto
podpredsednika Okrajnega sodišča v Mariboru

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena
zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Sodni svet Republike Slovenije na 67. seji dne
3. 4. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Mariboru.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

1568.

Sklep o potrditvi učbenika NA MAVRICO PO
PRAVLJICO, učbenik za slovenščino –
književnost v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika NA MAVRICO PO
PRAVLJICO, učbenik za slovenščino – književnost
v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1570.

Predmet: slovenščina.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marija Grginič, Vida Medved Udovič, Igor Saksida.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, dr. Ljubica Marjanovič
Umek, Lidija Ozimek.
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič.
Ilustrator: Andrej Berlot et al.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT, Peske 17, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-2
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1569.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka JAZ PA
BEREM 1, deLovni zvezek za slovenščino –
književnost v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka JAZ PA BEREM 1,
delovni zvezek za slovenščino – književnost v 1.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

SKLEP
o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka
DANES RIŠEM, JUTRI PIŠEM, učbenik z elementi
delovnega zvezka za opismenjevanje pri
slovenščini v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.
Avtor: Marija Ropič, Jana Frančeškin, Mateja Urbančič
Jelovšek.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Majda Schmidt, Terezija Žerdin, Branka Štrovs.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Darja Vuga.
Grafični oblikovalec: Darja Vuga.
Ilustrator: Irena Romih, Maja Šubic.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-4
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Št. 613-4/2003-3
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka DANES RIŠEM, JUTRI PIŠEM, učbenik z
elementi delovnega zvezka za opismenjevanje
pri slovenščini v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Metka Kordigel, Igor Saksida.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, Darka Tancer Kanjih.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Beti Jazbec.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Ilustrator: Miki Muster.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
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1571.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA
VRTILJAKU ČRK 1, 3 deli, delovni zvezek za
slovenščino – jezik v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJAKU ČRK
1, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino – jezik v
1. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Stran

4194 / Št. 36 / 16. 4. 2003
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Uradni list Republike Slovenije

1573.

nje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marija Ropič, Jana Frančeškin, Mateja Urbančič
Jelovšek, Mira Kramarič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Martina Križaj Ortar, dr. Marja Bešter
Turk, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Terezija Žerdin.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Ivan Marko.
Grafični oblikovalec: Ivan Marko.
Ilustrator: Miki Muster, Irena Romih.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-5
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1572.

Sklep o potrditvi učbenika NA KRILIH BESED,
Berilo, učbenik za slovenščino – književnost v 5.
razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA,
učbenik za slovenščino – jezik v 5. razredu
devetletne in v 4. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA, učbenik za
slovenščino – jezik v 5. razredu devetletne in v 4.
razredu osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Metka Berdajs, Radoja Javornik, Jerica Vogel,
Nataša Zrimšek.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
Recenzent: dr. Erika Kržišnik, Teja Kovač.
Likovno-tehnični urednik: Darja Malarič.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: MKZ, Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-7
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika NA KRILIH BESED, Berilo,
učbenik za slovenščino – književnost v 5. razredu
devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
Recenzent: dr. Helga Glušič, Mojca Honzak.
Likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko.
Ilustrator: Ana Košir, Matjaž Schmidt.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-6
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1574.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
SLOVENŠČINA, delovni zvezek za slovenščino –
jezik v 5. razredu devetletne in v 4. razredu
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA,
delovni zvezek za slovenščino – jezik v 5. razredu
devetletne in v 4. razredu osemletne osnovne
šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.

Uradni list Republike Slovenije
Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Metka Berdajs, Radoja Javornik, Jerica Vogel,
Nataša Zrimšek.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
ReceNzent: dr. Erika Kržišnik, Teja Kovač.
Likovno-tehnični urednik: Darja Malarič.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: MKZ, Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-8
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1575.

Sklep o potrditvi učbenika BESEDE ZA
VSEVEDE, učbenik za slovenščino – književnost
v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika BESEDE ZA VSEVEDE,
učbenik za slovenščino – književnost v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Barbara Hanuš.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, Damjana Šubic.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-9
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št.

1576.
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Sklep o potrditvi delovnega zvezka POIŠČIMO
BESEDE ZA VSEVEDE, delovni zvezek za
slovenščino – književnost v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka POIŠČIMO BESEDE
ZA VSEVEDE, delovni zvezek za slovenščino –
književnost v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Barbara Hanuš.
Lektor: Janez Sivec.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, Damjana Šubic.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-10
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1577.

Sklep o potrditvi učbenika KORAKI NAD OBLAKI,
učbenik za slovenščino – književnost v 4.
razredu osemletnega in v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika KORAKI NAD OBLAKI,
učbenik za slovenščino – književnost v 4. razredu
osemletnega in v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Metka Kordigel, Vida Medved Udovič, Igor Saksida.
Lektor: Tina Verovnik.

Stran
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Recenzent: dr. Marjana Kobe, dr. Ljubica Marjanovič
Umek, Janja Karo.
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič.
Ilustrator: Gregor Mastnak et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT, Peske 17, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-11
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1578.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka SVET IZ BESED 4, delovni zvezek za
slovenščino – književnost v 3. razredu
osemletnega in v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET
IZ BESED 4, delovni zvezek za slovenščino –
književnost v 3. razredu osemletnega in v 4.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 3. oziroma 4.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Milena Blažić, Jakob J. Kenda, Jožko Lango,
Jožica Frigelj, Irena Hodnik.
Lektor: Barbara Rogelj.
Recenzent: dr. Peter Svetina, Neža Cigüt.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Beti Jazbec.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Ilustrator: Polona Lovšin.
Fotograf: Tihomir Pintar.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-12
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1579.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, delovni
zvezek za slovenščino – jezik v 4. razredu
osemletnega in v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, delovni zvezek za
slovenščino – jezik v 4. razredu osemletnega in v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Nana
Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Pavla Strmole.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec.
Ilustrator: Suzi Bricelj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-13
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1580.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN 7,
delovni zveJek za slovenščino – jezik v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA ZA
VSAK DAN IN VSAKDAN 7, delovni zvezek za
slovenščino – jezik v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Nana
Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Mateja Hočevar Gregorič, Pavla Strmole.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Barbara
Šušteršič.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Ilustrator: Suzi Bricelj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-14
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1581.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka SVET IZ BESED 8, delovni zvezek za
slovenščino – književnost v 7. razredu
osemletnega in v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET
IZ BESED 8, delovni zvezek za slovenščino –
književnost v 7. razredu osemletnega in v 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 7. oziroma 8.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Milena Blažić, Jakob J. Kenda, Marica Žveglič,
Peter Svetina.
Lektor: Barbara Rogelj.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Neža Cigüt.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Beti Jazbec.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Ilustrator: Polona Lovšin.
Fotograf: Tihomir Pintar.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.

Št.
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Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-15
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1582.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNI
DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 7, delovni
zvezek za slovenščino – književnost v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNI DNEVNIK
USTVARJALNEGA BRANJA 7, delovni zvezek za
slovenščino – književnost v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mojca Honzak, Marica Žveglič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Igor Saksida, Lidija Koceli.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Barbara
Šušteršič.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-16
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1583.

Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka GLASBENA SLIKANICA 1, učbenik z
elementi delovnega zvezka za glasbeno vzgojo v
1. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Stran
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SKLEP
o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka
GLASBENA SLIKANICA 1, učbenik z elementi
delovnega zvezka za glasbeno vzgojo v 1.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Primož Kuret, mag. Marcela Batistič
Zorec, Sonja Čibej.
Likovno-tehnični urednik: Marija Prelog.
Notograf: Milena Jarc.
Ilustrator: Marija Prelog.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-17
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1584.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka MOJA GLASBA 5, delovni zvezek za
glasbeno vzgojo v 4. razredu osemletnega in v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
MOJA GLASBA 5, delovni zvezek za glasbeno
vzgojo v 4. razredu osemletnega in v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Barbara Sicherl Kafol, dr. Branka Rotar
Pance, Zlatka Terlevič.

Uradni list Republike Slovenije
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič, Matej Grginič.
Notograf: Tadej Lenarčič.
Grafični oblikovalec: Matej Grginič.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT, Peske 17, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-18
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1585.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka GLASBA 5, delovni zvezek in zvočno
gradivo za glasbeno vzgojo v 5. razredu
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GLASBA 5, delovni zvezek in zvočno gradivo za
glasbeno vzgojo v 5. razredu osemletne osnovne
šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Albinca Pesek.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
Recenzent: dr. Janja Črčinovič Rozman, mag. Ivan Vrbančič, mag. Dragica Žvar, Dane Selan.
Likovno-tehnični urednik: Peter Miklič.
Notograf: Marjan Šijanec.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: MKZ, Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-19
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1586.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka GLASBA 5, delovni zvezek in zvočno
gradivo za glasbeno vzgojo v 5. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GLASBA 5, delovni zvezek in zvočno gradivo za
glasbeno vzgojo v 5. razredu devetletne osnovne
šole

Št.

Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Günter Gerngross, Herbert Puchta.
Lektor: Maja Cerar.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Zdenka Marinič.
Likovno-tehnični urednik: Lidija Bertoncelj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Župančičeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-21
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Albinca Pesek.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
Recenzent: dr. Janja Črčinovič Rozman, mag. Ivan Vrbančič, mag. Dragica Žvar, Dane Selan.
Likovno-tehnični urednik: Peter Miklič.
Notograf: Marjan Šijanec.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-20
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1587.

Sklep o potrditvi učbenika JOIN IN 2, Student’s
book, učbenik za angleščino v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika JOIN IN 2, Student’s book,
učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5.
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1588.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka JOIN IN 2,
Workbook, delovni zvezek za angleščino v 5.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka JOIN IN 2,
Workbook, delovni zvezek za angleščino v 5.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Günter Gerngross, Herbert Puchta.
Lektor: Maja Cerar.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Zdenka Marinič.
Likovno-tehnični urednik: Lidija Bertoncelj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Župančičeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-22
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
Avtor: Michael Vince, David A. Hill.
Lektor: Tanja Tuma.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Boštjan Vrecl.
Likovno-tehnični urednik: Macmillan Publishers Limi-

Sklep o potrditvi učbenika SMART 4, Student’s
book, Intermediate, učbenik za angleščino v 9.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika SMART 4, Student’s book,
Intermediate, učbenik za angleščino v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

ted.
Ilustrator: Macmillan Publishers Limited.
Tehnične risbe: Macmillan Publishers Limited.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TUMA, Savska c. 3a, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-24
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Michael Vince.
Lektor: Tanja Tuma.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Boštjan Vrecl.
Likovno-tehnični urednik: Macmillan Publishers Limited.
Ilustrator: Macmillan Publishers Limited.
Tehnične risbe: Macmillan Publishers Limited.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA TUMA, Savska c. 3a, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-23
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1590.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka SMART 4,
Workbook, Intermediate, delovni zvezek za
angleščino v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka SMART 4,
Workbook, Intermediate, delovni zvezek za
angleščino v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

1591.

Sklep o potrditvi učbenika JAZ, TI, MI VSI,
učbenik za družbo v 5. razredu devetletne
osnovne šole in spoznavanje družbe v 4.
razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika JAZ, TI, MI VSI, učbenik za
družbo v 5. razredu devetletne osnovne šole in
spoznavanje družbe v 4. razredu osemletne
osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje družbe, družba.
Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Danica Večerič, Ljubica Zornik, Žarko Tomšič.
Lektor: Nadja Leban.
Recenzent: dr. Tatjana Resnik Planinc, Ana Burnik Kosi, Vladimira Prezelj.
Likovno-tehnični urednik: Darja Malarič.
Ilustrator: Peter Škerl, Aleš Sedmak.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-25
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1592.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka JAZ, TI, MI
VSI, delovni zvezek za družbo v 5. razredu
devetletne osnovne šole in spoznavanje družbe
v 4. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka JAZ, TI, MI VSI,
delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletne
osnovne šole in spoznavanje družbe v 4. razredu
osemletne osnovne šole
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje družbe, družba.
Razred: 4. oziroma 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Danica Večerič, Ljubica Zornik, Žarko Tomšič.
Lektor: Nadja Leban.
Recenzent: dr. Tatjana Resnik Planinc, Ana Burnik Kosi, Vladimira Prezelj.
Likovno-tehnični urednik: Darja Malarič.
Ilustrator: Peter Škerl, Aleš Sedmak.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-26
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1593.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA, učbenik za
družbo v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBA, učbenik za družbo
v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: družba.
Razred: 4.

Št.

36 / 16. 4. 2003 / Stran 4201

Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Peter Arko, Ana Galjot, Janez Justin, Tatjana
Resnik, Alenka Švab.
Lektor: Ana Galjot.
Recenzent: dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Darko Štrajn,
dr. Maja Zupančič, dr. Darko Ogrin, Mojca Sardoč.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner, Irena Woelle.
Grafični oblikovalec: Irena Woelle.
Ilustrator: Damijan Stepančič, Mihael Frass.
Fotograf: Darko Bajželj et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-27
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1594.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA,
delovni zvezek za družbo v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA, delovni
zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: družba.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ana Galjot, Janez Justin, Tatjana Resnik.
Lektor: Ana Galjot.
Recenzent: dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Darko Štrajn,
dr. Darko Ogrin, dr. Maja Zupančič, Mojca Sardoč.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner, Irena Woelle.
Grafični oblikovalec: Irena Woelle.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Fotograf: Darko Bajželj et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-28
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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1595.

Sklep o potrditvi učbenika Z DRUŽBO V
DRUŽBO 5, učbenik za družbo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika Z DRUŽBO V DRUŽBO 5,
učbenik za družbo v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: družba.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Drago
Ivanšek, Igor Lipovšek, Marjeta Zabukovec.
Lektor: Nada Colnar.
Recenzent: dr. Anton Gosar, dr. Franc Rozman, Metka
Berdajs, Darinka Kos, Jana Ambrožič.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Klemen Kunaver.
Grafični oblikovalec: Klemen Kunaver.
Ilustrator: Andreja Peklar, Marko Škrlep.
Fotograf: Stane Klemenec, Matevž Lenarčič, Jurij Senegačnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-29
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Drago
Ivanšek, Igor Lipovšek, Marjeta Zabukovec.
Lektor: Nada Colnar.
Recenzent: dr. Anton Gosar, dr. Franc Rozman, Metka
Berdajs, Darinka Kos, Jana Ambrožič.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Klemen Kunaver.
Grafični oblikovalec: Klemen Kunaver.
Ilustrator: Andreja Peklar, Marko Škrlep.
Fotograf: Stane Klemenec, Matevž Lenarčič, Jurij Senegačnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-30
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1597.

Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 9,
učbenik za biologijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 9, učbenik za
biologijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

1596.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka Z DRUŽBO V
DRUŽBO 5, delovni zvezek za družbo v 5.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka Z DRUŽBO V
DRUŽBO 5, delovni zvezek za družbo v 5.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: družba.

nje.
Predmet: biologija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Metka Kralj, Andreja Slapnik.
Lektor: Nataša Domadenik.
Recenzent: dr. Barbara Bajd, Alenka Šimnic.
Likovno-tehnični urednik: Sanda Logar.
Ilustrator: Tomaž Amon, Jure Kralj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-31
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1598.

Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA ZA 7.
RAZRED, učbenik za geografijo v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED,
učbenik za geografijo v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Št.

Avtor: Karmen Kolenc Kolnik, Marta Otič, Ana Vovk
Korže.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Franc Lovrenčak, dr. Mirko Pak, Tomaž
Oršič.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Arhiv DZS.
Tehnične risbe: Monde Neuf d.o.o.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-33
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: geografija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Karmen Kolenc Kolnik, Marta Otič, Ana Vovk
Korže.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Franc Lovrenčak, dr. Mirko Pak, Tomaž
Oršič.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Ilustrator: Edo Podreka.
Fotograf: Arhiv DZS.
Tehnične risbe: Monde Neuf d.o.o.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-32
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1600.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA
ŠOLSKEM ODRU, delovni zvezek za izbirni
predmet gledališki klub v 7., 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka NA ŠOLSKEM
ODRU, delovni zvezek za izbirni predmet
gledališki klub v 7., 8. in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

1599.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA
ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za geografijo v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA ZA 7.
RAZRED, delovni zvezek za geografijo v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Predmet: gledališki klub.
Razred: 7. – 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Nena Radmelič, Aleš Valič, Vida Medved Udovič.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Mojca Honzak, Tone Peršak.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Barbara
Šušteršič.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Ilustrator: Milanka Fabijančič.
Fotograf: Bojan Martinec.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-34
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: geografija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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1601.

Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO 5,
učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO 5,
učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
Lektor: Teja Mejak.
Recenzent: dr. Matejka Bizjak, dr. Matej Lahovnik, dr.
Verena Koch, Saša Mulec Troha.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Beti Jazbec.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Ilustrator: Matjaž SChmidt.
Fotograf: Igor Modic et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-36
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: gospodinjstvo.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Gregor Torkar, Polonca Bratož Opaškar.
Lektor: Teja Mejak.
Recenzent: dr. Matejka Bizjak, dr. Matej Lahovnik, dr.
Verena Koch, Saša Mulec Troha.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Beti Jazbec.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Fotograf: Igor Modic et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-35
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1602.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
GOSPODINJSTVO 5, delovni zvezek za
gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO
5, delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

1603.

Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO,
učbenik za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO, učbenik
za 5. razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: gospodinjstvo.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Dušica Breskvar, Helena Fortič, Tina Kavčič,
Anamarija Meglič, Barbaba Miklavčič, Alenka Pavko Čuden,
Mitja Sardoč.
Lektor: Ana Galjot.
Recenzent: dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Mojca Čuček, dr. Urška Stankovič Elesini, dr. Maja Zupančič, Blaženka Alič.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner, Irena Woelle.
Grafični oblikovalec: Irena Woelle.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Fotograf: Darko Bajželj et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-37
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

nje.
Predmet: gospodinjstvo.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Gregor Torkar, Polonca Bratož Opaškar.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1604.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
GOSPODINJSTVO, delovni zvezek za 5. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO,
delovni zvezek za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: gospodinjstvo.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Dušica Breskvar, Helena Fortič, Anamarija Meglič, Alenka Pavko Čuden, Mitja Sardoč.
Lektor: Ana Galjot.
Recenzent: dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Mojca Čuček, dr. Maja Zupančič, dr. Urška Stankovič Elesini, Blaženka Alič.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner, Irena Woelle.
Grafični oblikovalec: Irena Woelle.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Fotograf: Darko Bajželj et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-38
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1605.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka GIOCO E PARLO, PARLO E GIOCO,
LETTERE IN ALLEGRIA, delovni zvezek za
opismenjevanje v italijanskem jeziku za 3.
razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GIOCO E PARLO, PARLO E GIOCO, LETTERE IN
ALLEGRIA, delovni zvezek za opismenjevanje v
italijanskem jeziku za 3. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Št.
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Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Anja Zorman.
Lektor: Nives Zudič Antonič, Sonja Tonetič.
Recenzent: dr. Janez Skela, Nives Zudič Antonič, Anica Žumer.
Likovno-tehnični urednik: Sandra Mršnik, Ronald Franzutti, Sandra Mršnik, Ronald Franzutti.
Grafični oblikovalec: Sandra Mršnik, Ronald Franzutti.
Ilustrator: Ronald Franzutti.
Tehnične risbe: Ronald Franzutti.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE
R SLOVENIJE, Garibaldijeva 18, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-39
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1606.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka BARVILA IN
NARAVNA BARVILA, delovni zvezek za izbirne
vsebine kemije v 3. letniku gimnazijskega ter
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka BARVILA IN
NARAVNA BARVILA, delovni zvezek za izbirne
vsebine kemije v 3. letniku gimnazijskega ter
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: kemija.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Bojana Boh, Vesna Ferk, Tanja Cvirn.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Margareta Vrtačnik, Breda Novak, Tatjana Pufič.
Likovno-tehnični urednik: Vilma Zupan.
Fotograf: Bojana Boh.
Tehnične risbe: Vilma Zupan.
Leto izdaje: 2000.

Stran
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Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-42
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1607.

Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA 8, učbenik za
kemijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika KEMIJA 8, učbenik za kemijo
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA 8, delovni
zvezek za kemijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marjan Košele, Vesna Ferk, Mateja Sajovec,
Tatjana Pufič, Jožica Lešnik, Mojca Fir.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibert Milovančev.
Likovno-tehnični urednik: Stane Oražem.
Ilustrator: Mojca Kajtna.
Fotograf: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-44
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marjan Košele, Vesna Ferk, Mateja Sajovec,
Tatjana Pufič, Jožica Lešnik, Mojca Fir.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibert Milovančev.
Likovno-tehnični urednik: Stane Oražem.
Ilustrator: Mojca Kajtna.
Fotograf: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-43
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1608.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA 8,
delovni zvezek za kemijo v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

1609.

Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA 9, učbenik za
kemijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika KEMIJA 9, učbenik za kemijo
v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Irena Zbašnik Zabovnik, Rajko Ipavec, Nataša
Režek Donev, Irena Sajovic, Samo Jamšek.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibert Milovančev.
Likovno-tehnični urednik: Stane Oražem.
Ilustrator: Mojca Kajtna.
Fotograf: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2003.

Uradni list Republike Slovenije
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-45
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1610.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA 9,
delovni zvezek za kemijo v 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA 9, delovni
zvezek za kemijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Št.

SKLEP
o potrditvi učbenika KEMIJA DANES 2, učbenik
za kemijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Alenka Gabrič, Saša Aleksij Glažar, Mojca Graunar, Milica Slatinek Žigon.
Lektor: Jasna Kamin.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, dr. Boris Šket, dr.
Katarina Senta Wissiak Grm, Violeta Stefanovik.
Likovno-tehnični urednik: Simon Kajtna.
Ilustrator: Andrej Kustec.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Tehnične risbe: Aleksander Rovan, Hinko Šolinc ml.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-47
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Irena Zbašnik Zabovnik, Rajko Ipavec, Nataša
Režek Donev, Irena Sajovic, Samo Jamšek.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Nataša Brouwer Zupančič, Manca Žibert Milovančev.
Likovno-tehnični urednik: Stane Oražem.
Ilustrator: Mojca Kajtna.
Fotograf: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-46
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1611.

1612.

Sklep o potrditvi učbenika POGLED V KEMIJO 8,
učbenik za kemijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika POGLED V KEMIJO 8,
učbenik za kemijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer.
Lektor: Tine Logar.
Prevajalec: Aleksandra Kornhauser.
Recenzent: dr. Boris Žemva, mag. Tončka Požek No-

Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA DANES 2,
učbenik za kemijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel
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vak.
Likovno-tehnični urednik: Igor Cerar.
Ilustrator: Izar Lunaček.
Fotograf: Andraž Cerar.

Stran
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Tehnične risbe: Igor Cerar.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: CANKARJEVA ZALOŽBA, Kopitarjeva 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-48
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1613.

Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka IGRAJE IN ZARES V SVET
MATEMATIČNIH ČUDES, učbenik z elementi
delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja,
3. zvezki

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka
IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH
ČUDES, učbenik z elementi delovnega zvezka za
matematiko v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja, 3. zvezki

Uradni list Republike Slovenije

1614.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka PRVA ČAROVNIŠKA
MATEMATIKA, delovni zvezek za matematiko v 1.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja, 3 zvezki
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Barbara Bočkor Starc, Larisa Štoka.
Lektor: Samo Krušič.
Recenzent: dr. Jože Malešič, mag. Marcela Batistič
Zorec, mag. Marija Lesjak Reichenberg.
Likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar.
Ilustrator: Marjeta Cvetko Pernuš, Edo Podreka.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-50
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.
Avtor: Mara Cotič, Tatjana Hodnik Čadež, Darjo Felda.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Jože Malešič, dr. Zlatan Magajna, mag.
Marcela Batistič Zorec, mag. Marija Lesjak Reichenberg.
Likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar.
Ilustrator: Jelka Godec Schmidt, Edo Podreka, Peter
Škerl.
Fotograf: Diego Andres Gomez et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRVA
ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, delovni zvezek za
matematiko v 1. razredu devetletnega
Osnovnošolskega izobraževanja, 3 zvezki

1615.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRVI KORAKI
V MATEMATIKO, 2 dela, učbenik z elementi
delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka PRVI KORAKI V
MATEMATIKO, 2 dela, učbenik z elementi
delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Št. 613-4/2003-49
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.

Uradni list Republike Slovenije
Avtor: Martina Rajšp, Jasna Žic.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Ljudmila Rotar, Polona Vesenjak.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Petra Černe
Oven.
Grafični oblikovalec: Petra Černe Oven.
Ilustrator: Alen Bauer.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-51
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1616.

Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA
ČETRTOŠOLCE, učbenik za matematiko v 4.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA
ČETRTOŠOLCE, učbenik za matematiko v 4.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Št.

1617.

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 7, 2 dela, zbirka nalog za matematiko v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan.
Lektor: Irena Mencinger Andronja.
Recenzent: dr. Zlatan Magajna, Nives Mihelič Erbežnik.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec.
Ilustrator: Iztok Sitar.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-53
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

Št. 613-4/2003-52
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Sklep o potrditvi zbirke nalog SKRIVNOSTI
ŠTEVIL IN OBLIK 7, 2 dela, zbirka nalog za
matematiko v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

nje.
Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Barbara Japelj Pavešić, Damijana Keržič, Nataša Kukovič.
Lektor: Anka Polajnar.
Recenzent: dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Zvonko Perat, dr. Maja Zupančič, Tatjana Štular, Karmen Kete.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner, Andrej Maligoj.
Grafični oblikovalec: Andrej Maligoj.
Ilustrator: Maja Lubi.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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1618.

Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7,
učbenik za naravoslovje v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7, učbenik
za naravoslovje v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: naravoslovje.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.

Stran
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Avtor: Irena Furlan Vukoja, Rudi Ocepek, Danica Pintar, Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman, Andreja Kolman,
Danica Mati Djuraki.
Lektor: Teja Mejak.
Recenzent: dr. Jasna Štrus, dr. Tomi Trilar, dr. Alenka
Gaberščik, dr. Gorazd Planinšič, dr. Lovrec Lipej, dr. Robert Brus, Vanda Kukec, Demi Munih, Nada Praportnik.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Žare Kerin.
Grafični oblikovalec: Žare Kerin.
Ilustrator: Kristina Krhin.
Fotograf: Dušan Vrščaj et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-54
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1619.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
NARAVOSLOVJE 7, delovni zvezek za
naravoslovje v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE 7,
delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: naravoslovje.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Irena Furlan Vukoja, Rudi Ocepek, Danica Pintar, Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman, Andreja Kolman,
Danica Mati Djuraki.
Lektor: Teja Mejak.
Recenzent: dr. Jasna Štrus, dr. Tomi Trilar, dr. Alenka
Gaberščik, dr. Gorazd Planinšič, dr. Lovrec Lipej, dr. Robert Brus, Vanda KukEc, Demi Munih, Nada Praportnik.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Žare Kerin.
Grafični oblikovalec: Žare Kerin.
Ilustrator: Kristina Krhin.
Fotograf: Dušan Vrščaj et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.

Uradni list Republike Slovenije
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-55
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1620.

Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEM IN
USTVARJAM, učbenik za naravoslovje in tehniko
v 4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika RAZISKUJEM IN
USTVARJAM, učbenik za naravoslovje in tehniko
v 4. razredu devetletne osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marta Novak, Gusta Mirt, Janez Virtič.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
Recenzent: dr. Amand Papotnik, dr. Marko Marhl, Alenka Šimnic.
Likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Fotograf: Janez Virtič, Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-56
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1621.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
RAZISKUJEM IN USTVARJAM, delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEM IN
USTVARJAM, delovni zvezek za naravoslovje in
tehniko v 4. razredu devetletne osnovne šole

Št. 613-4/2003-58
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: naravoslovje in tehnika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marta Novak, Gusta Mirt, Janez Virtič.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
Recenzent: dr. Amand Papotnik, dr. Marko Marhl, Alenka Šimnic.
Likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Fotograf: Janez Virtič, Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-57
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1622.

Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 2, učbenik za
nemščino v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika PRIMA 2, učbenik za
nemščino v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1623.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka PRIMA 2, delovni
zvezek za nemščino v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot tuji jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Gertruda Kostajnšek, Jelka Dežman.
Lektor: Thomas Szalatnay.
Recenzent: mag. Vanda Vremšak Richter, Karmen Novak.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Milanka Fabjančič.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-59
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

vak.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Milanka Fabjančič.
Leto izdaje: 2003.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA 2,
delovni zvezek za nemščino v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

nje.
Predmet: nemščina kot tuji jezik.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marinka Maležič, Gertruda Kostajnšek.
Lektor: Thomas Szalatnay.
Recenzent: mag. Vanda Vremšak Richter, Karmen No-
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1624.

Sklep o potrditvi učbenika WEGWEISER 1,
učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Stran
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SKLEP
o potrditvi učbenika WEGWEISER 1, učbenik za
nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5,
2000Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-61
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.
Predmet: nemščina kot izbirni predmet.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Herta Orešič, Brigita Kacjan.
Lektor: Helmut Sauermann.
Recenzent: dr. Neva Šlibar, Mihael Koltak.
Likovno-tehnični urednik: Vesna Orgulan.
Ilustrator: Andrejka Čufer, Leonard Rubins.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-60
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1625.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER
1, delovni zvezek za nemščino kot izbirni
predmet v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER 1,
delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

1626.

Sklep o potrditvi učbenika WEGWEISER 2,
učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika WEGWEISER 2, učbenik za
nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot izbirni predmet.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Herta Orešič, Brigita Kacjan.
Lektor: Christiane Kodrič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Likovno-tehnični urednik: Vesna Orgulan.
Ilustrator: Andrejka Čufer, Leonard Rubins.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-62
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot izbirni predmet.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Herta Orešič, Brigita Kacjan.
Lektor: Helmut Sauermann.
Recenzent: dr. Neva Šlibar, Mihael Koltak.
Likovno-tehnični urednik: Vesna Orgulan.
Ilustrator: Andrejka Čufer, Leonard Rubins.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.

1627.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER
2, delovni zvezek za nemščino kot izbirni
predmet v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER 2,
delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Št. 613-4/2003-64
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot izbirni predmet.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Herta Orešič, Brigita Kacjan.
Lektor: Christiane Kodrič.
Recenzent: dr. Vida Jesenšek, Breda Premzl.
Likovno-tehnični urednik: Vesna Orgulan.
Ilustrator: Andrejka Čufer, Leonard Rubins.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-63
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1628.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka ORGANIZMI
V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU, delovni zvezek
z navodili za delo za izbirni predmet organizmi v
naravi in umetnem okolju v 7., 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka ORGANIZMI V
NARAVI IN UMETNEM OKOLJU, delovni zvezek z
navodili za delo za izbirni predmet organizmi v
naravi in umetnem okolju v 7., 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

1629.

Sklep o potrditvi učbenika DOTIK OKOLJA 1,
učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DOTIK OKOLJA 1, učbenik
za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne
osnovne šole
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Irena Hergan, Metoda Kolar, Teja Kovač.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
Recenzent: dr. Darja Skribe Dimec, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Alenka Velkavrh.
Likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko.
Ilustrator: Polona Lovšin.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-65
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: izbirni predmet organizmi v naravi in umetnem okolju.
Razred: 7. – 9.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Jelka Strgar, Dušan Vrščaj.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Tomi Trilar, Danica Pintar.
Likovno-tehnični urednik: Sanda Logar.
Ilustrator: Marija Prelog, Jure Kralj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
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1630.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka DOTIK
OKOLJA 1, delovni zvezek za spoznavanje
okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Stran
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SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka DOTIK OKOLJA 1,
delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1.
razredu devetletne osnovne šole

Uradni list Republike Slovenije
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-67
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Irena Hergan, Metoda Kolar, Teja Kovač.
Lektor: Aleksandra Lutar Ivanc.
Recenzent: dr. Darja Skribe Dimec, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Alenka Velkavrh.
Likovno-tehnični urednik: Zlata Maurer Pivko.
Ilustrator: Polona Lovšin.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-66
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1632.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka TISK –
OČEM OBISK, delovni zvezek za izbirni predmet
vzgoja za medije v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka TISK – OČEM
OBISK, delovni zvezek za izbirni predmet vzgoja
za medije v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

1631.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka NAŠ ČASOPIS, delovni zvezek za izbirni predmet šolsko
novinarstvo v 7., 8. in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka NAŠ ČAS-OPIS,
delovni zvezek za izbirni predmet šolsko
novinarstvo v 7., 8. in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Predmet: vzgoja za medije.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Karmen Erjavec, Zala Volčič, Nataša Prislan.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Manca Košir, Metka Temlin Dobrilovič.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Boris Nardin.
Grafični oblikovalec: Boris Nardin.
Ilustrator: Boris Nardin.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-68
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: šolsko novinarstvo.
Razred: 7. – 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Miha Mohor, Manca Košir, Marija Stanonik.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: dr. Mojca Honzak, Karmen Erjavec.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec, Barbara
Šušteršič.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Ilustrator: Milanka Fabijančič.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.

1633.

Sklep o potrditvi učbenika STARI SVET,
Učbenik, Zgodovina v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi učbenika STARI SVET, Učbenik,
Zgodovina v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Št.

Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-70
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Predmet: zgodovina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Karmen Simončič Mervic.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr Janez Marolt, Janez Kavčič.
Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj, Gorazd Ro-

1635.

gelj.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-69
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1634.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka STARI SVET,
Delovni zvezek, Zgodovina v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka STARI SVET, Delovni
zvezek, Zgodovina v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

SKLEP
o potrditvi učbenika NAŠE STOLETJE, Učbenik,
Zgodovina za 9. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ana Nuša Kern, Dušan Nećak, Božo Repe.
Lektor: Mija Longyka.
Recenzent: dr. Peter Vodopivec, mag. Stane Berzelak.
Likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-71
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nje.

gelj.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Ilustrator: Andreja Peklar.
Leto izdaje: 2003.

Sklep o potrditvi učbenika NAŠE STOLETJE,
Učbenik, Zgodovina za 9. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževaPredmet: zgodovina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Karmen Simonič Mervic.
Lektor: Petra Tomažin.
Recenzent: dr. Janez Marolt, Gabrijela Škraba.
Likovno-tehnični urednik: Dušan Obštetar, Gorazd Ro-
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1636.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka NAŠE
STOLETJE, Delovni zvezek, Zgodovina za 9.
razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Stran
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SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka NAŠE STOLETJE,
Delovni zvezek, Zgodovina za 9. razred
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ana Nuša Kern.
Lektor: Mija Longyka.
Recenzent: dr. Božo Repe, mag. Stane Berzelak.
Likovno-tehnični urednik: Davor Grgičević.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Uradni list Republike Slovenije

1638.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi atlasa ZGODOVINSKI ATLAS ZA
OSNOVNO ŠOLO, atlas za zgodovino v 6., 7., 8. in
9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Razred: 6. – 9.
Vrsta učnega gradiva: atlas.
Avtor: Zlata Kastelic, Zvonka Labič Saje, Ksenja Weis.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Aleš Gabrič, Marjan Rode.
Likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-4/2003-72
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1637.

Sklep o potrditvi učbenika KORAKI V ČASU,
STARI IN SREDNJI VEK, učbenik za zgodovino v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Št. 613-4/2003-74
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika KORAKI V ČASU, STARI IN
SREDNJI VEK, učbenik za zgodovino v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

1639.

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Olga Janša Zorn, Darja Mihelič.
Lektor: Janez Sršen.
Recenzent: dr. Danijela Trškan, Marjan Rode.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Andreja Peklar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE
BESED, KNJIŽEVNOST 2, delovni zvezek za
slovenščino v 2. letniku poklicnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE
BESED, KNJIŽEVNOST 2, delovni zvezek za
slovenščino v 2. letniku poklicnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Magda Cencelj, Cvetka Završnik, Dragomira Ku-

Št. 613-4/2003-73
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi atlasa ZGODOVINSKI ATLAS
ZA OSNOVNO ŠOLO, atlas za zgodovino v 6., 7.,
8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

nej.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak.

Uradni list Republike Slovenije
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Tanja Plevnik.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE
BESED, KNJIŽEVNOST 3, delovni zvezek za
slovenščino v 3. letniku poklicnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Magda Cencelj, Cvetka Završnik, Dragomira Ku-

Št. 613-4/2003-75
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1640.

Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED,
KNJIŽEVNOST 3, učbenik za slovenščino v 3.
letniku poklicnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

nej.
Lektor: Rajko Korošec.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Tanja Plevnik.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-77
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED,
KNJIŽEVNOST 3, učbenik za slovenščino v 3.
letniku poklicnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jana Kvas.
Lektor: Rajko Korošec.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Tanja Plevnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-76
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1641.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE
BESED, KNJIŽEVNOST 3, delovni zvezek za
slovenščino v 3. letniku poklicnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel
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1642.

Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY
ENGLISH COURSE, Upper-Intermediate,
Student’s book, učbenik za angleščino kot 1.
tujega jezika v 3. in 4. letniku gimnazijskega in
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika NEW HEADWAY ENGLISH
COURSE, Upper-Intermediate, Student’s book,
učbenik za angleščino kot 1. tujega jezika v 3. in
4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Liz Soars, John Soars.
Recenzent: dr. Veronika Rot Grabovec, Irena Kordin.
Likovno-tehnični urednik: Jane Havis, Sara Gray.
Ilustrator: V. Bailey et al..
Fotograf: M. Manson et al.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Stran
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Založnik: CZ, Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-78
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1643.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka NEW
HEADWAY ENGLISH COURSE, UpperIntermediate, Woorkbook, delovni zvezek za
angleščino kot 1. tujega jezika v 3. in 4. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka NEW HEADWAY
ENGLISH COURSE, Upper-Intermediate,
Woorkbook, delovni zvezek za angleščino kot 1.
tujega jezika v 3. in 4. letniku gimnazijskega in
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Liz Soars, John Soars, Jo Devoy.
Recenzent: dr. Veronika Rot Grabovec, Irena Kordin.
Likovno-tehnični urednik: OUP ELT design studio.
Ilustrator: K. Adams et al..
Fotograf: H. Davies.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-79
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1644.

Sklep o potrditvi učbenika MATRIX, PreIntermediate, Student’s book, učbenik za
angleščino kot 1. tujega jezika v 1. in 2. letniku
srednje tehniškega oziroma strokovnEga
izobraževanja in poklicno tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika MATRIX, Pre-Intermediate,
Student’s book, učbenik za angleščino kot 1.
tujega jezika v 1. in 2. letniku srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja in poklicno
tehniškega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Kathy Gude, Michael Duckworth.
Recenzent: mag. Zorka Jakoš, Lučka Jurjec Žmavc.
Likovno-tehnični urednik: OUP ELT design studio.
Ilustrator: D. Buyatto et al..
Fotograf: T. Sifford, M. Mason.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-80
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1645.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATRIX, PreIntermediate, Workbook, delovni zvezek za
angleščino kot 1. tujega jezika v 1. in 2. letniku
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja in poklicno tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka MATRIX, PreIntermediate, Workbook, delovni zvezek za
angleščino kot 1. tujega jezika v 1. in 2. letniku
srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja in poklicno tehniškega
izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Kathy Gude, Michael Duckworth, Rosemary
Nixon.
Recenzent: mag. Zorka Jakoš, Lučka Jurjec Žmavc.
Likovno-tehnični urednik: OUP ELT design studio.
Ilustrator: M. Harrison et al..
Fotograf: B. Coleman et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-81
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1646.

Sklep o potrditvi učbenika ENGLISH FOR
HAIRDRESSERS, učbenik za angleščino v 3.
letniku srednje frizerske šole

Št.

1647.

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje frizer.
Predmet: angleščina kot jezik stroke.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marija Potočar.
Lektor: Margaret Davis.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Katjuša Polajnar.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer, Miran Krištof.
Ilustrator: Mirna Pavlovec, Marija Potočar.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-82
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potr4ditvi zbirke vaj BIOLOGIJA,
LABORATORIJSKO DELO, zbirka vaj za biologijo
v 1. do 4. letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke vaj BIOLOGIJA,
LABORATORIJSKO DELO, zbirka vaj za biologijo v
1. do 4. letniku gimnazije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 1. – 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka vaj.
Avtor: Smilja Pevec.
Lektor: Jasna Berčon.
Recenzent: dr. Jelka Strgar, Helena Potočnik Vičar.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-83
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika ENGLISH FOR
HAIRDRESSERS, učbenik za angleščino v 3.
letniku srednje frizerske šole
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1648.

Sklep o potrditvi zbirke vaj BIOLOGIJA,
NAVODILA ZA LABORATORIJSKO DELO, zbirka
vaj za biologijo v 1. do 4. letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke vaj BIOLOGIJA, NAVODILA ZA
LABORATORIJSKO DELO, zbirka vaj za biologijo v
1. do 4. letniku gimnazije
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 1. – 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka vaj.
Avtor: Jože Drašlar, Nada Gogala, Meta Povž, Franc
Sušnik, Tatjana Verčkovnik, Branko Vesel.
Lektor: Jasna Berčon.
Recenzent: dr. Jelka Strgar, Helena Potočnik Vičar.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Stran

4220 / Št. 36 / 16. 4. 2003
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-84
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1649.

Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1,
učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2.
letniku gimnazijskega in srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka PANORAMA 1,
delovni zvezek za francoščino kot 2. tuji jezik v 1.
in 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: francoščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: J. Girardet, J. Cridling.
Recenzent: mag. Eliza Jereb, Kristina Poljanšek.
Likovno-tehnični urednik: Miran Krištof.
Ilustrator: L. Larsene.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-86
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika PANORAMA 1, učbenik za
francoščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
1651.
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: francoščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: J. Girardet, J. Cridling.
Recenzent: mag. Eliza Jereb, Kristina Poljanšek.
Likovno-tehnični urednik: Miran Krištof.
Ilustrator: H. Labiano et al..
Fotograf: M. Gounod.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-85
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1650.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PANORAMA
1, delovni zvezek za francoščino kot 2. tuji jezik
v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2,
učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4.
letniku gimnazijskega in srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika PANORAMA 2, učbenik za
francoščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: francoščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: J. Girardet, J. Cridling.
Recenzent: mag. Eliza Jereb, Kristina Poljanšek.
Likovno-tehnični urednik: Miran Krištof.
Ilustrator: M. H. Carlier et al.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-87
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
1652.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PANORAMA 2,
delovni zvezek za francoščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4.
letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Št.

Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj.
Ilustrator: Gregor Markelj.
Fotograf: Andreja Senegačnik.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-89
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka PANORAMA 2,
delovni zvezek za francoščino kot 2. tuji jezik v 3.
in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: francoščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: J. Girardet, J. Cridling.
Recenzent: mag. Eliza Jereb, Kristina Poljanšek.
Likovno-tehnični urednik: Miran Krištof.
Ilustrator: Jaques Leoruge.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-88
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1653.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka OBČA
GEOGRAFIJA, Delovni zvezek, Geografija v 1.
letniku gimnazij in srednjih tehniških oziroma
strokovnih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka OBČA
GEOGRAFIJA, Delovni zvezek, Geografija v 1.
letniku gimnazij in srednjih tehniških oziroma
strokovnih šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: geografija.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Metka Špes, Ingrid Florjanc.
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dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1654.

Sklep o potrditvi učbenika PROGETTO ITALIANO
1, Corso di lingua e civilta Italiana – livello,
Elementare-intermedio, Libro dei testi, učbenik
za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazij,
srednjih poklicnih šol, srednje tehniških oziroma
strokovnih šol in poklicno tehniških šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika PROGETTO ITALIANO 1,
Corso di lingua e civilta Italiana – livello,
Elementare-intermedio, Libro dei testi, učbenik
za italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazij, srednjih
poklicnih šol, srednje tehniških oziroma
strokovnih šol in poklicno tehniških šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre, italijanščina kot drugi tuji
jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: T. Marin, S. Maganelli.
Lektor: uredniška skupina Edilingua.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Nataša Kabaj Bavdaž.
Likovno-tehnični urednik: uredniška ekipa Edilingua.
Ilustrator: skupina založbe Edilingua.
Fotograf: studio Echo.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-90
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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1655.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROGETTO
ITALIANO 1, Corso di lingua e civilta Italiana –
livello, Elementare-intermedio, Libro degli
esercizi, delovni zvezek za italijanščino v 1. in 2.
letniku gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje
tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno
tehniških šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka PROGETTO
ITALIANO 1, Corso di lingua e civilta Italiana –
livello, Elementare-intermedio, Libro degli
esercizi, delovni zvezek za italijanščino v 1. in 2.
leDniku gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje
tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno
tehniških šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre, italijanščina kot drugi tuji
jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: T. Marin, S. Maganelli.
Lektor: uredniška skupina Edilingua.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Nataša Kabaj Bavdaž.
Likovno-tehnični urednik: uredniška skupina Edilingua.
Ilustrator: skupina založbe Edilingua.
Fotograf: studio Echo.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-91
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1656.

Sklep o potrditvi učbenika PROGETTO ITALIANO
2, Corso di lingua e civilta Italiana – livello,
Elementare-medio, Libro dei testi, učbenik za
italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazij, srednjih
poklicnih šol, srednje tehniških oziroma
strokovnih šol in poklicno tehniških šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi učbenika PROGETTO ITALIANO 2,
Corso di lingua e civilta Italiana – livello,
Elementare-medio, Libro dei testi, učbenik za
italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazij, srednjih
poklicnih šol, srednje tehniških oziroma
strokovnih šol in poklicno tehniških šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre, italijanščina kot drugi tuji
jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: T. Marin, S. Maganelli.
Lektor: uredniška skupina Edilingua.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Nataša Kabaj Bavdaž.
Likovno-tehnični urednik: uredniška skupina Edilingua.
Ilustrator: skupina založbe Edilingua.
Fotograf: studio Echo.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-92
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1657.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROGETTO
ITALIANO 2, Corso di lingua e civilta Italiana –
livello, Elementare-medio, Libro degli esercizi,
delovni zvezek za italijanščino v 3. in 4. letniku
gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje
tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno
tehniških šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka PROGETTO
ITALIANO 2, Corso di lingua e civilta Italiana –
livello, Elementare-medio, Libro degli esercizi,
delovni zvezek za italijanščino v 3. in 4. letniku
gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje tehniških
oziroma strokovnih šol in poklicno tehniških šol
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje.

Uradni list Republike Slovenije
Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre, italijanščina kot drugi tuji
jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: T. Marin, S. Maganelli.
Lektor: uredniška skupina Edilingua.
Recenzent: Vasilka Stanovnik, Nataša Kabaj Bavdaž.
Likovno-tehnični urednik: uredniška skupina Edilingua.
Ilustrator: skupina založbe Edilingua.
Fotograf: studio Echo.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-93
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1658.

Sklep o potrditvi zbirke nalog 2O ALI O2,
Kemijsko računanje za srednje šole, zbirka
nalog za 1., 2., in 4. letnik gimnazijskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog 2O ALI O2, Kemijsko
računanje za srednje šole, zbirka nalog za 1., 2.,
in 4. letnik gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: kemija.
Letnik: 1., 2., 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Nataša Bukovec, Ivan Leban.
Lektor: Judita Mohar.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, Stanislava Florijančič.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Jaka Modic.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-94
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št.

1659.
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Sklep o potrditvi učbenika VENI, VIDI, DIDICI, 2.
del, učbenik za latinščino v 3. in 4. letniku
splošnih gimnazij

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika VENI, VIDI, DIDICI, 2. del,
učbenik za latinščino v 3. in 4. letniku splošnih
gimnazij
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: latinščina.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Fritz Stockmann.
Lektor: Dušan Maher.
Prevajalec: Nataša Homar.
Recenzent: dr. Matjaž Babič, Kozma Ahačič.
Likovno-tehnični urednik: Miro Pečar.
Ilustrator: Braumüller.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MOHORJEVA ZALOŽBA, Poljanska c. 97,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-95
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1660.

Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA,
REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, zbirka
nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega
in srednje tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA, REALNA
ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, zbirka nalog za
matematiko v 1. letniku gimnazijskega in srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Angela Blaznik, Jožica Dolenšek, Andreja Tomec, Ivica Žerovnik.

Stran
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Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Roman Červ.
Likovno-tehnični urednik: Nedžad Žujo.
Tehnične risbe: Darko Simeršek.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-96
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1661.

Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA
TRILETNE POKLICNE ŠOLE, učbenik za
matematiko v 2. letniku srednje poklicnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog ALFA 1, zbirka nalog za
matematiko v 1. letniku srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Roman Brilej, Dezider Ivanec, Marija Ravnak
Calfuta.
Lektor: Nada Štajdohar.
Recenzent: dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek.
Likovno-tehnični urednik: Nada Štajdohar.
Tehnične risbe: Andrej Strojin.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ATAJA ZALOŽNIŠTVO d.o.o., Trpinčeva ulica 96, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-98
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA TRILETNE
POKLICNE ŠOLE, učbenik za matematiko v 2.
letniku srednje poklicnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marija Vencelj.
Lektor: Tanja Bečan Magajna.
Recenzent: dr. Anton Suhadolc, Srečko Polanc.
Likovno-tehnični urednik: Vili Vrhovec.
Tehnične risbe: Martin Zemljič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-97
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1662.

Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 1, zbirka
nalog za matematiko v 1. letniku srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

1663.

Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 2, zbirka
nalog za matematiko v 2. letniku srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog ALFA 2, zbirka nalog za
matematiko v 2. letniku srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Roman Brilej, Barbara Kušar, Darja Lipnik, Damijan Purg, Karolina Starin.
Lektor: Mojca Jerala.
Recenzent: dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek.
Likovno-tehnični urednik: Nada Štajdohar.
Tehnične risbe: Gašper Janša et al.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.

Uradni list Republike Slovenije
Založnik: ATAJA ZALOŽNIŠTVO d.o.o., Trpinčeva ulica 96, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-99
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1664.

Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 3, zbirka
nalog za matematiko v 3. letniku srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog ALFA 3, zbirka nalog za
matematiko v 3. letniku srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Roman Brilej, Dezider Ivanec, Marija Ravnak
Calfuta.
Lektor: Nada Štajdohar.
Recenzent: dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek.
Likovno-tehnični urednik: Nada Štajdohar.
Tehnične risbe: Andrej Strojin.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ATAJA ZALOŽNIŠTVO d.o.o., Trpinčeva ulica 96, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-100
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1665.

Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 4, zbirka
nalog za matematiko v 4. letniku srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Št.
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SKLEP
o potrditvi zbirke nalog ALFA 4, zbirka nalog za
matematiko v 4. letniku srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Roman Brilej, Rudi Seljak, Antonija Špegel Razbornik.
Lektor: Mojca Jerala.
Recenzent: dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek.
Likovno-tehnični urednik: Nada Štajdohar.
Tehnične risbe: Andrej Strojin.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ATAJA ZALOŽNIŠTVO d.o.o., Trpinčeva ulica 96, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-101
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1666.

Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT GRIPS
1, Kursbuch, učbenik za nemščino kot 1. tuji
jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT GRIPS 1,
Kursbuch, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik v
1. letniku gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ulla Britta Chimara, Agnes Einhorn, Diana
Gelegonya, Agnes Magyar, Eniko Rabl, Wolfgang Schmitt,
Anna Szablyar.
Recenzent: dr. Teodor Petrič, Nadja Gliha.
Likovno-tehnični urednik: Miran Krištof.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-102
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Stran
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1667.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH
MIT GRIPS 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za
nemščino kot 1. tuji jezik v 1. letniku
gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH MIT
GRIPS 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za
nemščino kot 1. tuji jezik v 1. letniku
gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Agnes Einhorn, Diana Gelegonya, Agnes
Magyar, Eniko Rabl, Wolfgang Schmitt, Anna Szablyar.
Recenzent: dr. Teodor Petrič, Nadja Gliha.
Likovno-tehnični urednik: Miran Krištof.
Ilustrator: Zoltan Simon.
Fotograf: György Török, Tibor Tóth.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-103
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1668.

Sklep o potrditvi učbenika TANGRAM, Kursbuch
1, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2.
letniku gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Hueber, Kopitarjeva 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-104
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1669.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka TANGRAM,
Arbeitsbuch 1, delovni zvezek za nemščino kot 2.
tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega
izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot drugi tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Rosa Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Til
Schönherr.
Recenzent: Kasilda Bedenk, Brigita Stele.
Likovno-tehnični urednik: Hueber.
Ilustrator: ofzarek.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Hueber, Kopitarjeva 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-105
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika TANGRAM, Kursbuch 1,
učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2.
letniku gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot drugi tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosa Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Til
Schönherr.
Recenzent: Kasilda Bedenk, Brigita Stele.
Likovno-tehnični urednik: Hueber.
Ilustrator: ofzarek.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka TANGRAM,
Arbeitsbuch 1, delovni zvezek za nemščino kot
2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega
izobraževanja

1670.

Sklep o potrditvi učbenika TANGRAM, Kursbuch
2, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4.
letniku gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi učbenika TANGRAM, Kursbuch 2,
učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4.
letniku gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot drugi tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rosa Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Beate
Blüggel, Anja Schümann.
Recenzent: Kasilda Bedenk, Brigita Stele.
Likovno-tehnični urednik: Hueber.
Ilustrator: ofzarek.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Hueber, Kopitarjeva 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-106
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1671.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka TANGRAM,
Arbeitsbuch 2, delovni zvezek za nemščino kot
2. tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Št.

Št. 613-4/2003-107
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1672.

Sklep o potrditvi učbenika DU UND DEUTSCH 2,
TEXTBUCH, učbenik za nemščino kot 1. tuji
jezik v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DU UND DEUTSCH 2,
TEXTBUCH, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik
v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Emilija Mesojedec Erlih, Robert Saxer, Marusja
Uhernik.
Lektor: Robert Saxer.
Recenzent: mag. Romana Šifrer, Tatjana Svetanič.
Likovno-tehnični urednik: Željko Serdarević.
Ilustrator: Marjan Vaupotič.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-108
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka TANGRAM,
Arbeitsbuch 2, delovni zvezek za nemščino kot 2.
tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega
izobraževanja
1673.
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot drugi tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Rosa Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Beate
Blüggel, Anja Schümann.
Recenzent: Kasilda Bedenk, Brigita Stele.
Likovno-tehnični urednik: Hueber.
Ilustrator: ofzarek.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CZ, Center Oxford, Hueber, Kopitarjeva 2,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Sklep o potrditvi delovnega zvezka DU UND
DEUTSCH 2, TRAININGSBUCH, delovni zvezek
za nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku
gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka DU UND DEUTSCH
2, TRAININGSBUCH, delovni zvezek za nemščino
kot 1. tuji jezik v 2. letniku gimnazijskega
izobraževanja

Stran
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Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Emilija Mesojedec Erlih, Robert Saxer, Marusja
Uhernik.
Lektor: Robert Saxer.
Recenzent: mag. Romana Šifrer, Tatjana Svetanič.
Likovno-tehnični urednik: Željko Serdarević.
Ilustrator: Marjan Vaupotič.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA OBZORJA, Partizanska 3-5, 2000
Maribor.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-109
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1674.

Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH IST IN 1,
Lehrbuch, učbenik za nemščino kot drugi jezik v
1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DEUTSCH IST IN 1,
Lehrbuch, učbenik za nemščino kot drugi jezik v
1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 2. oziroma 3. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: V. Dikova, L. Mavrodieva, K. Stankulova.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Herta Orešič, Nada Holc, Andreja
Zver.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-110
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1675.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH
IST IN 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za
nemščino kot drugi jezik v 1. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH IST IN 1,
Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot
drugi jezik v 1. letniku gimnazijskega in srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 2. oziroma 3. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: V. Dikova, L. Mavrodieva, K. Stankulova.
Lektor: Barbara Lemež.
Recenzent: mag. Herta Orešič, Nada Holc, Andreja
Zver.
Likovno-tehnični urednik: Boris Gerbec.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-111
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1676.

Sklep o potrditvi učbenika BAUSTEINE 2,
učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku
srednjega tehniškega oziroma strokovnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika BAUSTEINE 2, učbenik za
nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.

Uradni list Republike Slovenije
Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Anja Potočnik, Ivanka Rezo.
Lektor: Thomas Szalatnay.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Alenka Kolenko.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne.
Ilustrator: Vesna Veberič.
Fotograf: Anja Potočnik, Irena Škulj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-112
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1677.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka BAUSTEINE
2, delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v
2. letniku srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka BAUSTEINE 2,
delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v 2.
letniku srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno
izobraževanje.
Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Anja Potočnik, Ivanka Rezo.
Lektor: Thomas Szalatnay.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Alenka Kolenko.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne.
Ilustrator: Vesna Veberič.
Fotograf: Anja Potočnik, Irena Škulj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-4/2003-113
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št.

1678.
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Sklep o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA
1, delovni zvezek za zgodovino v 1. letniku
gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA 1,
delovni zvezek za zgodovino v 1. letniku
gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Zlata Pastar, Jelka Sobotkiewicz.
Lektor: Jožica Lorenci.
Recenzent: dr. Štefan Trojar, dr. Danica Trškan, Ana
Kastelic, Mihael Šengelaja.
Likovno-tehnični urednik: Vili Vrhovec.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-114
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1679.

Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 2 ZA
TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE,
Učbenik, Zgodovina v 2., 3. in 4. letniku srednje
poklicnega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE
IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, Učbenik,
Zgodovina v 2., 3. in 4. letniku srednje
poklicnega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno tehniškega
izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Letnik: 2., 3., 4.

Stran

4230 / Št. 36 / 16. 4. 2003

Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Stane Berzelak.
Lektor: Mija Longyka.
Recenzent: dr. Božo Repe, Albin Regvat.
Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-115
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1680.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA
2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE,
Delovni zvezek, Zgodovina v 2., 3. in 4. letniku
srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA 2 ZA
TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, Delovni
zvezek, Zgodovina v 2., 3. in 4. letniku srednje
poklicnega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno tehniškega
izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Letnik: 2., 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Stane Berzelak.
Lektor: Mija Longyka.
Recenzent: dr. Božo Repe, Albin Regvat.
Likovno-tehnični urednik: Gorazd Rogelj.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg
24, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-116
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1681.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
DRŽAVLJANSKA KULTURA, učbenik za
družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega
poklicnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
DRŽAVLJANSKA KULTURA, učbenik za
družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega
poklicnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: družboslovje.
Letnik: 1., 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jana Bezenšek.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Milan Divjak, Darja Pahor.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Arhiv DZS.
Tehnične risbe: Monde Neuf d.o.o.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-117
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1682.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
GEOGRAFIJA, učbenik za družboslovje v 1., 2.
in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
GEOGRAFIJA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in
3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje.
Predmet: družboslovje, geografija.
Letnik: 1., 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.

Uradni list Republike Slovenije
Avtor: Jurij Kunaver, Marijan M. Klemenčič, Igor Lipovšek, Marjan Luževič, Mirko Pak.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Karmen Kolenc Kolnik, Branka Gabrenja Müller, Maja Besednjak.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Arhiv DZS.
Tehnične risbe: Monde Neuf d.o.o.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-118
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1683.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
ZGODOVINA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in
3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
ZGODOVINA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in
3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja

Št.

1684.
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Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka ABC 2, POSLUŠAMO GOVORIMO,
PIŠEMO BEREMO, 3 deli, delovni zvezek za jezik
pri slovenščini v 1. razredu osemletnega in v 2.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka ABC
2, POSLUŠAMO GOVORIMO, PIŠEMO BEREMO, 3
deli, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1.
razredu osemletnega in v 2. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 1. oziroma 2.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Marija Grginič, Mateja Urbančič Jelovšek.
Lektor: Alenka Kozinc, Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, dr. Ljubica Marjanovič
Umek, Lidija Ozimek, Tatjana Kokalj.
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič.
Ilustrator: Andrej Berlot, Uroš Horvat.
Fotograf: Valentin Casarsa.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT, Peske 17, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-120
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: družboslovje.
Letnik: 1., 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Franci Novak, Milena Globočnik, Janez Globoč-

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

nik.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Štefan Trojar, Milan Škrabec.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Arhiv DZS.
Tehnične risbe: Monde Neuf d.o.o.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-119
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1685.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka ABC 3, GOVORIMO POSLUŠAMO,
PIŠEMO BEREMO, 3 deli, delovni zvezek za jezik
pri slovenščini v 2. razredu osemletnega in v 3.
razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka ABC
3, GOVORIMO POSLUŠAMO, PIŠEMO BEREMO, 3
deli, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 2.
razredu osemletnega in v 3. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Stran
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Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 2. oziroma 3.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Marija Grginič, Martina Križaj Ortar, Mateja Urbančič Jelovšek.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Sonja Pečjak, Lidija Ozimek, Andreja
Škodlar.
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič.
Ilustrator: Jelka Godec Schmidt, Matjaž Schmidt.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko
izobraževanje.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT, Peske 17, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-121
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1686.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENIJA
NA DLANI 1 – 5, delovni zvezki za spoznavanje
družbe v 4. in 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka SLOVENIJA NA
DLANI 1 – 5, delovni zvezki za spoznavanje
družbe v 4. in 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 4., 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Nataša Holy Šinkovec.
Lektor: Helena Bažika.
Recenzent: dr. Štefan Trojar, Marija Velkovrh.
Likovno-tehnični urednik: Mojca Budnar.
Grafični oblikovalec: Mojca Budnar.
Ilustrator: Mojca Lampe.

Uradni list Republike Slovenije
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-122
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1687.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka VELIKO ŽE
ZNAMO, delovni zvezek za spoznavanje narave
in družbe v 3. razredu osnovne šole s
prilagojenim programom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka VELIKO ŽE ZNAMO,
delovni zvezek za spoznavanje narave in družbe
v 3. razredu osnovne šole s prilagojenim
programom
Vrsta programa: vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Predmet: spoznavanje narave in družbe.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Milena Vukmirovič, Anton Kotar.
Lektor: France Žagar.
Recenzent: dr. France Žagar, Alenka Turšič, Mojca
Lipec Stopar.
Likovno-tehnični urednik: Vilma Zupan.
Ilustrator: Zagorka Simić.
Fotograf: Drago Bole et al.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti programa.
Založnik: TZS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-123
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

1688.

Št.

Sklep o dopolnitvi sklepa št. SS 612 – 216/99 o
potrditvi učbenika L’ITALIANO A MODO MIO?
MAGARI!, delovni zvezek za italijanščino kot
drugi jezik v 6. razredu osemletne in 7. razredu
devetletne osnovne šole na narodno mešanem
območju Slovenske Istre

1689.

36 / 16. 4. 2003 / Stran 4233

Sklep o dopolnitvi sklepa št. SS 612 – 15/99 o
potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, Geografija,
učbenik za družboslovje v 1. letniku v srednjega
strokovnega izobraževanja, srednjega
poklicnega izobraževanja in nižjega poklicnega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 20. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi sklepa št. SS 612 – 216/99 o
potrditvi učbenika L’ITALIANO A MODO MIO?
MAGARI!, delovni zvezek za italijanščino kot drugi
jezik v 6. razredu osemletne in 7. razredu
devetletne osnovne šole na narodno mešanem
območju Slovenske Istre

SKLEP
o dopolnitvi sklepa št. SS 612 – 15/99 o potrditvi
učbenika DRUŽBOSLOVJE, Geografija, učbenik
za družboslovje v 1. letniku v srednjega
strokovnega izobraževanja, srednjega
poklicnega izobraževanja in nižjega poklicnega
izobraževanja

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre.
Razred/letnik: 6. oziroma 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Zdenka Mihalič, Neva Šečerov, Svetlana Tratnik.
Recenzent: dr. Lucija Čok, Danijela Klaj.
Ilustrator: Milan Kohek.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Založba Lipa, Muzejski trg 7, 6000 Koper.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje.
Predmet: družboslovje, geografija.
Razred/letnik: 1., 1. oziroma 2.
Število ur: 25 – 70, 70.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Karmen Cunder.
Lektor: Maja Cerar.
Recenzent: dr. Karmen Kolenc Kolnik, Mateja Fidler.
Likovno-tehnični urednik: Urh Slamič, Pavle Učakar
Grafični ilustrator: A. Sedmak.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Tehnične risbe: A. Sedmak.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MKZ, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 612 – 216/99
613 – 4/2003/124
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Št. 612 – 15/99
613 – 4/2003/125
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1690.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Navodilo za izračun kazalnikov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02)
izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

NAVODILO
za izračun kazalnikov
1. člen
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje enotno metodologijo za izračun kazalnikov oseb iz 1. člena
sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02; v nadaljevanju: sklep o letnem poročilu).
Posamezne kazalnike je potrebno izračunati oziroma prikazati ločeno za zavarovalne skupine oziroma zavarovalne vrste,
kot je določeno v prilogi 2: Izračun kazalnikov sklepa o letnem poročilu in v skladu z metodologijo, ki jo določa to navodilo.

Stran

4234 / Št. 36 / 16. 4. 2003

Uradni list Republike Slovenije

2. člen
1. Rast kosmate obračunane premije se izračuna kot:
Kosmata obračunana premija v tekočem letu
——————————————————————————————————— × 100
Kosmata obračunana premija v preteklem letu
Konto 750 tekoče leto
————————————————------- × 100
Konto 750 preteklo leto
2. Čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
——————————————————————————————————— × 100
Kosmata obračunana zavarovalna premija
– za zavarovalnice
Konto 750+752-754-755
————————————————------- × 100
Konto 750
– za pozavarovalnice
Konto 750+753-755
————————————————------- × 100
Konto 750
3. Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin se izračuna kot:
Kosmata obračunana odškodnina v tekočem letu
——————————————————————————————————— × 100
Kosmata obračunana odškodnina v preteklem letu
Konto 400 tekoče leto
————————————————------- × 100
Konto 400 preteklo leto
4. Povprečna odškodnina se izračuna kot:
Kosmate obračunane odškodnine
—————————————————————————-—
Število škod
Konto 400
————————————————
St 22 kolona 4
5. Škodni rezultat se izračuna kot:
Kosmate obračunane odškodnine
—————————————————————————————
Kosmate obračunane premije
Konto 400
————————————————
Konto 750
6. Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se izračunajo kot:
Stroški poslovanja
——————————————————————————————————— × 100
Kosmate obračunane zavarovalne premije
Konto 43 + 44 + 45 + 46 + 47+ 48
————————-------------————————------- × 100
Konto 750
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7. Stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se izračunajo kot:
Stroški pridobivanja zavarovanj
——————————————————————————————————— × 100
Kosmate obračunane zavarovalne premije
Konto 440
————————————————------- × 100
Konto 750
8. Učinke naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta) se izračuna kot:
Donos naložb
—————————————————————————————————————--————————— × 100
(Stanje naložb na začetku leta + stanje naložb na koncu leta)/2
8.1. Za naložbe kritnih skladov življenjskih zavarovanj:
Konto 77*–73*
———————————————————————————————————————————————
((Konto 03 + del 08)na začetku leta + (konto 03+ del 08)na koncu leta))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj
8.2. Za naložbe kritnih skladov življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje:
Konto 77*–73*
———————————————————————————————————————————————
((Konto 04 + del 08)na začetku leta + (konto 04 + del 08)na koncu leta))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema
naložbeno tveganje
8.3. Za naložbe kritnih skladov zdravstvenih zavarovanj:
Konto 77*–73*
———————————————————————————————————————————————
((Konto 05 +del 08)na začetku leta + (konto 05 + del 08)na koncu leta))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad zdravstvenih zavarovanj
8.4. Za naložbe kritnih skladov drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije:
Konto 77*–73*
———————————————————————————————————————————————
((Konto 06 + del 08)na začetku leta + (konto 05 + del 08)na koncu leta))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati
matematične rezervacije
8.5. Za naložbe kritnega premoženja razen kritnih skladov:
Konto 77*–73*
———————————————————————————————————————————————
((Konto 07 + del 08)na začetku leta + (konto 07 +del 08)na koncu leta))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov
8.6. Za naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij:
Konto 77*–73*
———————————————————————————————————————————————
((Konto 02 + del 08)na začetku leta + (konto 02 + del 08)na koncu leta))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
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9. Čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij se izračuna kot:
Čiste škodne rezervacije
———————————————————————————————— × 100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
– za zavarovalnice
Konto 982
————————————————-------------------------------------- × 100
Konto 750+752-754-755+/-756+/-757+/-758
– za pozavarovalnice
Konto 982
—————————————------------———------- × 100
Konto 750+753-755+/-756+/-758
10. Dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije se izračuna kot:
Dobiček oziroma izguba tekočega leta
———————————————————————————————
Čista obračunana premija
– za zavarovalnice
Konto 810+811
———————————————————
Konto 750+752-754-755
– za pozavarovalnice
Konto 810+811
———————————————————
Konto 750+753-755
11. Dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala se izračuna kot:
Dobiček oziroma izguba tekočega leta
——————————————————————————————————————————————————— × 100
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta )/2
Konto 810+811
————————————————————————————————————————————————————
((Konto90+91+92+93+94)na zač. leta+(konto90+91+92+93+94)na koncu leta)) /2
12. Dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne aktive se izračuna kot:
Dobiček
——————————————————————————————————————————————————— × 100
(Stanje aktive na začetku leta + stanje aktive na koncu leta)/2
Konto 810+811
———————————————————————————————————-—————— × 100
(Stanje aktive na začetku leta + stanje aktive na koncu leta)/2
13. Dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico se izračuna kot:
Dobiček
—————--————— × 100
Število delnic
Konto 810+811
———————————————————————————-- × 100
Vpisano število delnic v sodnem registru
14. Čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala se izračuna kot:
Čisti dobiček
————————————————————————————————————————————————— × 100
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta )/2
Konto 825
——————————————————————————————————————————————————————— × 100
((Konto90+91+92+93+94)na zač. leta+(konto90+91+92+93+94)na kon. leta))/2
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15. Razpoložljivi kapital zavarovalnice predstavlja kapital zavarovalnice izračunan na osnovi 105., 106., 107. in 108.
člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) in sklepa o načinu in
obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnih lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni
list RS, št. 3/01, 68/01, 22/02, 69/02 in 117/02).
Razpoložljivi kapital glede na čisto zavarovalno premijo se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
——————————————————————-------—— × 100
Čista zavarovalna premija
– za zavarovalnice
KUS stran 2 kolona 38
———————————————————— × 100
Konto 750+752-754-755
– za pozavarovalnice
KUS stran 2 kolona 38
———————————————————— ×100
Konto 750+753-755
16. Minimalni kapital zavarovalnice je minimalni kapital iz 110. in 111. člena ZZavar in sklepa o podrobnejših pravilih za
izračun minimalnega kapitala zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01 in 69/02).
Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala zavarovalnice se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
—————————————-----------—————————— ×100
Minimalni kapital zavarovalnice
KUS stran 2 kolona 38
——-------——————————————----------------------———— ×100
Obrazec MK kolona 6 oziroma 10 oziroma 12
17. Zavarovalno-tehnične rezervacije so rezervacije določene s 113. členom ZZavar.
Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
—————————————-----------—————————— × 100
Zavarovalno-tehnične rezervacije
KUS stran 2 kolona 38
—————————————————
Konto 97 + 98
18. Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo
na pozavarovatelje se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
—-------------————————————————————————————————————————————————————————————— ×100
Terjatve iz pozavarovanja in zavarovalno-tehnične rezervacije, ki odpadejo na pozavarovatelje
KUS stran 2 kolona 38
——————————————————————————————————————————————-----—————————
Konto 132 do135 -138 -139 + konto 97 + konto 980 do 982 + konto 984 do 988
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. aprila 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
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OBČINE

1692.

AJDOVŠČINA
1691.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2002

Na podlagi 10. in 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je
Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 27. 3. 2003
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2002.
2. člen
V letu 2002 so bili doseženi naslednji prihodki in odhodki:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

PRIHODKI
Prenos Sred.
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

1.985,078.488
169,601.044
2.049,668.103
105,011.429

Račun finančnih
Račun
terjatev in naložb financiranja

95.463
1,800.391
1,895.854

954.032
954.032
-

3. člen
Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 105,011.429 SIT se prenese v proračun leta
2003 in se porabi za pokrivanje tekočih odhodkov leta
2003. V presežku so zajeta naslednja namenska sredstva:
– kmetijska sredstva v višini 69,917.483 SIT.
Presežek v računu finančnih terjatev in naložb se porabi za pokrivanje odhodkov v računu financiranja.
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov je sestavni del tega
odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-8/2001
Ajdovščina, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

Odlok o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Ajdovščina

Na podlagi 8. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski
svet občine Ajdovščina na seji dne 27. 3. 2003 sprejel

ODLOK
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Ajdovščina
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči
za novorojence družinam z območja Občine Ajdovščina,
določa upravičence, višino enkratne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: enkratna pomoč), je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z
rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo enkratne pomoči se zagotovijo v
proračunu Občine Ajdovščina.
3. člen
Pravico do enkratne pomoči ima novorojenec oziroma
eden od staršev pod pogojem, da sta oba z novorojencem
državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v
Občini Ajdovščina.
4. člen
Pravico do enkratne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri Občinski
upravi občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina. O
dodelitvi enkratne pomoči se odloči s sklepom.
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje šest mesecev
po rojstvu otroka, za katerega se enkratna pomoč uveljavlja.
Po preteku tega roka, se vloga kot prepozno vložena, s
sklepom zavrže.
5. člen
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu,
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– potrdilo o stalnem prebivališču za starše in novorojenca,
– fotokopijo hranilne knjižice ali tekočega računa na
katerega se nakaže enkratno pomoč.
6. člen
Višino enkratne pomoči na podlagi tega odloka s sklepom določi Občinski svet občine Ajdovščina, za vsako proračunsko leto posebej.
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Z uveljavitvijo tega odloka znaša za leto 2003 enkratna
pomoč 35.000 SIT.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 561-1/2003
Ajdovščina, dne 28. marca 2003.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
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4. sklepa pogodbe s prodajalci tržnice,
5. pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna
za dovoljeno trgovanje na tržnici in izreka prepoved prodaje
prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
6. nadzira kvaliteto blaga in izloča nekvalitetno blago,
katerega prodaja zaradi slabe kvalitete ni dovoljena (gnilo,
neočiščeno, mokro sadje in zelenjavo, oporečni prehrambni izdelki itd.),
7. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
8. daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo,
potrebno za nemoteno poslovanje na kmečki tržnici,
9. vodi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajni
prostor ter zbranih pristojbinah,
10. letno poroča o poslovanju tržnice ter pripravlja
letne plane tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Odlok o tržnem redu v Občini Ajdovščina

Na podlagi zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 7/03),
ter na podlagi drugega odstavka 28. in 29. člena pravilnika
o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za
opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga
zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93)
ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št.
7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) je Občinski svet občine
Ajdovščina na seji, dne 27. 3. 2003 sprejel

III. LOKACIJA TRŽNICE
5. člen
Lokacija tržnice je na naslovu Lokarjev Drevored 10 ter
Trg 1. Slovenske vlade v Ajdovščini in na drugih mestih, ki
jih določi občinski svet v skladu z določili tega tržnega reda.
Tržnico sestavljajo nepokrite in pokrite tržne površine. Tržnica ni ograjena, ampak omejena z oznakami.

ODLOK
o tržnem redu v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o tržnem redu v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: tržni red) ureja organizacijo in promet s kmetijskimi
pridelki, proizvodi dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, proizvodi domače obrti ter rabljenimi in drugimi predmeti na
drobno na tržnici v Ajdovščini, predvsem pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavca tržnice, lokacijo tržnice in
pomožnih prostorov, obratovalni čas, tržne površine in prodajna mesta, prodajo blaga, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in snage ter pristojbine in druge posebne storitve.
2. člen
Upravljavec tržnice v Ajdovščini je Komunalno stanovanjska družba d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
3. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili
tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom iz 1. člena.

IV. OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE
6. člen
Tržnica obratuje vse dni v tednu od 6. do 19. ure razen
ob nedeljah, ko tržnica obratuje le od 7. do 11. ure za
prodajo: živil iz prve točke 14. člena tega tržnega reda ter
cvetja, malih živali in hrane za male živali, semen in sadik
vrtnin, sadja ter okrasnih rastlin.
Oblačila, posteljno perilo, toaletno in kuhinjsko perilo,
obutev ter ostale tekstilne izdelke, pa se sme prodajati le
vsak torek od 6. do 19. ure. Izdelke domače obrti, galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov in knjige se sme prodajati le ob sobotah. Rabljeno blago
se sme prodajati na bolšji tržnici. Prodaja blaga iz tega
odstavka poteka na Trgu 1. Slovenske vlade v Ajdovščini
(pred kinodvorano).
Bolšja tržnica poteka vsako tretjo soboto v mesecu na
Trgu 1. Slovenske vlade v Ajdovščini. V času bolšje tržnice
imajo pri prodaji na Trgu 1. Slovenske vlade v Ajdovščini
(pred kinodvorano), prodajalci rabljenega blaga prednost
pred ostalimi prodajalci.
V. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA
7. člen
Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
Stalna so:
– prodajni boksi,
– stojnice z nadstreškom,
– prodajne mize.
Občasna so:
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadi-

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
4. člen
Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. skrbeti, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi,
2. organizirano vodi poslovanje na kmečki tržnici ter
razporeja in oddaja v najem tržne površine prodajalcem,
3. skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin,
uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,

ke).
Dopolnilne prodajne mize se lahko namesti samo s
soglasjem upravljavca po potrebi.
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8. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne
prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Drugi so
občasni prodajalci. Prodajna mesta dodeli prodajalcem
upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov:
a) stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno
pogodbo,
b) občasnim prodajalcem – dnevno z ustno pogodbo,
za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor, za kar se izkaže s potrdilom o plačilu
pristojbine. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.
V primeru večjega števila možnih uporabnikov prodajnih mest
lahko upravljavec izvede natečaj za njihovo oddajo v najem.
9. člen
Nepogodbeni prodajalci si lahko na svojo željo rezervirajo prosto prodajno mesto za določen čas le v primeru, če
ima upravljavec tržnice na razpolago prodajna mesta za
rezervacijo.
10. člen
Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega odprtega prodajnega mesta do 8. ure, lahko upravljavec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca za
tisti dan. Plačani znesek najemnine ali rezervacije za tisti
dan ostane upravljavcu.
11. člen
Najemnik – prodajalec ne sme najetega prodajnega
mesta oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem.
12. člen
Na prodajnem mestu – stojnici mora biti po zasedbi na
vidnem mestu izobešen napis z navedbo imena in naslova
prodajalca. Vsi prodajalci pa morajo imeti na prsih pripeto
priponko z navedbo imena prodajalca ter priimkom in imenom prodajalca.
VI. PRODAJA BLAGA
13. člen
Prodajni pogoji za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilne dejavnosti na kmetijah, proizvodov domače obrti ter rabljenih in drugih predmetov, so enaki za
vse prodajalce. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in
živila.
14. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: žita in mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki,
meso, perutnina in izdelki, ribe in izdelki, brezalkoholne
pijače, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, zdravilna zelišča;
2. neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male
živali, seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki
domače obrti, galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov, oblačila, posteljno perilo, toaletno
in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, rabljeno blago, v skladu
z določili pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih,
ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske
dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
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15. člen
Na trgu smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne
proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– občani rabljene predmete,
– društva in humanitarne organizacije.
Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki
ga izda pristojni organ za kmetijstvo in velja eno leto. Prednost pri prodaji imajo osebe iz prve alinee tega člena, ki
imajo stalno prebivališče v Občini Ajdovščina.
16. člen
Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami,
njihovi ožji družinski člani ali od njih najeti delavci. Če prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi
dokumenti o zaposlitvi pri kmetovalcu ali drugemu posamezniku, za katerega prodajajo.
17. člen
Prodajalci na tržnici morajo biti zdravi in ne smejo imeti
na nepokritih delih telesa bolezenskih ali drugih sprememb,
ki vzbujajo pri kupcu odpor. Biti morajo starejši od 15 let.
18. člen
Prodajalci mlečnih izdelkov morajo biti na prodajnih
mestih oblečeni v bele halje ali predpasnike in nositi bele
narokavnike, na glavi pa morajo imeti belo pokrivalo. Mlečne izdelke se sme prodajati samo v posebnem zaprtem
prostoru na hlajenih prodajnih mestih (vitrinah) ter ločeno od
drugih živil. Mlečni izdelki so lahko v prometu le, če so od
zdravih živali in pridobljeni v higienskih pogojih, za kar morajo prodajalci predložiti ustrezno potrdilo. Prodajalci mlečnih
izdelkov ne smejo iz higienskih razlogov istočasno prodajati
tudi drugih kmetijskih pridelkov.
19. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest, stojnic,
miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske,
železne in lesene izdelke ter košarice s cvetlicami, cvetlice,
novoletne jelke ipd.
20. člen
Blago se mora praviloma sortirati po vrstah blaga. Kmetijski pridelki se praviloma razvrščajo po kvaliteti blaga.
21. člen
Odprta prodajna mesta (stojnice, mize) morajo biti med
prodajo neembaliranih prehrambnih proizvodov pogrnjena s
polivinilom ali povoščenim platnom. Vrsto in barvo pogrinjal
določi upravljavec tržnice.
22. člen
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in označeno s prodajno ceno. Na tržnici se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna
23. člen
Prodajalci izdelkov domače obrti morajo imeti za vse
svoje izdelke v prodaji na tržnici cenik.
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24. člen
Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano. Prodajalec je dolžan kupcu zaviti blago na običajen način.

mora odstraniti upravljavec na stroške lastnika blaga, o čemer je sestavljen zapisnik.

25. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z
merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene
vrste blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zahtevam zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) in postavljena tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.

IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

26. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati:
1. vse vrste neustekleničenih alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
2. nepakirane in nedeklarirane testenine in olja,
3. nepasterizirano in nepakirano mleko, sokove, kis
ipd.,
4. razbita, natrta in umazana jajca,
5. zelenjavo, ki ni sveža in očiščena ali, ki je preveč
mokra, namrznjena, neprijetnega vonja, uvela ali kako drugače neprimerna za prehrano,
6. sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito
obtolčeno ali napadeno od karantenskih škodljivcev in bolezni,
7. gobe, ki so pogojno užitne, prestare, črvive, nagnite
in ki niso vpisane v seznamu užitnih gob,
8. izdelke živalskega izvora zasebnih proizvajalcev, razen mlečnih izdelkov, medu in jajc,
9. semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,
10. drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom
zaščitene,
11. prehrambne proizvode iz krajev, ki so uradno razglašeni za okužene,
12. meso in mesne izdelke (razen v posebej urejenem
prostoru).
VII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
27. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
1. pristojne inšpekcije v okviru pristojnosti,
2. pristojni delavci upravljavca.
28. člen
Delavci upravljavca so dolžni sodelovati z delavci pristojnih inšpekcijskih služb in organov za notranje zadeve ter
jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
29. člen
Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in
pripombe v primeru pomembnejših kršitev tržnega reda z
vpisom v pritožno knjigo.
VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA
30. člen
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno.
Po končanem obratovalnem času tržnice morajo prodajalci
neprodano blago odstraniti iz tržnih površin.
31. člen
Hitro pokvarljivo blago mora lastnik odstraniti iz tržnice
takoj, ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru ga

32. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob
svojih prodajnih stojnicah in sproti odnašati odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje le-teh. Kolikor prodajalci tega ne
opravijo, slednje opravi upravljavec tržnice na stroške prodajalca.
33. člen
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven
prodajnega časa na tržnih površinah, ga lahko upravljavec
tržnice odstrani na stroške prodajalca.
34. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled
tako, da so čisti, primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, da se ne vedejo nedostojno in da ne kršijo tržnega
reda. Kdor na tržnici krši tržni red se ga na to opozori,
oziroma se mu izda pismeni opomin. V primeru ponovne
kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru
hujših kršitev tržnega reda oziroma po prejemu tretjega pismenega opomina v koledarskem letu se mu prepove prodaja na tržnici. Upravljavec je dolžan arhivirati in voditi evidenco izdanih opominov. Dokazi o kršitvi tržnega reda
morajo biti zapisniško ugotovljeni s strani delavcev upravljavca. Morebitne pritožbe rešuje pristojni organ upravljavca.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Eventuelne, že vnaprej
plačane tržne pristojbine se v takem primeru ne vračajo.
Prodajalca ali drugo osebo, ki ji je prepovedana prisotnost
na tržnici, pa se sama ne odstrani, odstranijo pristojni organi. Delavci upravljavca so dolžni takoj obvestiti pristojne
organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (prekupčevalce, osebe z nenormalnim vedenjem itd.).
35. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljavec:
– čistiti prodajne površine in opremo,
– prazniti posode za odpadke in skrbeti za njihov reden odvoz,
– v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi pa
tudi razkužiti.
36. člen
Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano:
1. pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
2. kupcem otipavanje in prebiranje živil,
3. zavijanje prodanega blaga – živil v tiskan in nečist
papir,
4. nelojalno obnašanje prodajalcev,
5. voditi pse,
6. pljuvanje po tleh,
7. vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranje,
8. uporabljanje nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
9. onesnaževanje in poškodovanje inventarja last upravljavca tržnice,
10. samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati
prodajne stojnice in mize,
11. medsebojno prepiranje prodajalcev, samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov ter predelava in dodelava tržne opreme,
12. metanje odpadkov,
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13. zalaganje poti med stojnicami ali okoli stojnic z
blagom tako, da je oviran prehod,
14. obešanje blaga na stebre tržnice in stebre stojnic,
15. vstop vinjenim osebam,
16. uživanje alkoholnih pijač prodajalcem in drugim
osebam,
17. poležavanje in posedanje na prodajnih mestih,
18. storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se krši javni red
in mir ter čistoča, žali in ovira pri delu delavce upravljavca,
zavlačuje ali odklanja plačilo pristojbin in posebnih storitev,
19. prekupčevanje.

– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev,
kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev
prodajnega mesta,
– parkiranja vozil na nedovoljenih mestih in drugih primerih, ki vplivajo na slab videz in urejenost tržnice oziroma
pomenijo samovoljno in nespodobno ravnanje ter druge
kršitve tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na
tržnici,
– neplačevanja tržnih pristojbin ter
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.

X. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE

44. člen
Tržni red velja tudi za vse nove tržne površine in objekte, ki jih bo upravljavec dal v uporabo po sprejetju tega
tržnega reda.

37. člen
Storitve in pristojbine za uporabo tržnih miz in tržnih
površin ter uporabo tržne opreme zaračunava upravljavec
na podlagi cenika storitev. Pristojbine za prodajo rabljenega
blaga na bolšji tržnici se ne zaračunava.
38. člen
Nepogodbeni prodajalci morajo svoje mesečne obveznosti (rezervacije, uporabo inventarja ipd.) poravnati mesečno vnaprej do 5. v mesecu za tekoči mesec, pogodbeni
prodajalci pa v rokih, ki so navedeni v pogodbi.
39. člen
Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu pristojbine in
drugih storitev čuvati do odhoda s prodajnega mesta, oziroma do konca obratovalnega časa tržnice. Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o
plačilu pristojbine ali drugih storitev. Prodajalec, ki ne predloži pri pregledu (kontroli) potrdila o plačilu na vpogled,
mora plačati določeno pristojbino ali drugo storitev.
40. člen
Inventar si lahko prodajalec izposodi v obratovalnem
času tržnice, za kar se vodi posebna evidenca. Inventar
tržnice se sme uporabljati samo za potrebe tržnice. Prodajalec mora po končanem obratovalnem času tržnice izposojeni inventar očiščen vrniti upravljavcu. V primeru, da prodajalec prevzeti inventar izgubi ali po svoji krivdi poškoduje,
mora plačati vso nastalo škodo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Ceno pristojbin in drugih storitev potrjuje Občinski svet
občine Ajdovščina
42. člen
Za izvajanje tržnega reda na tržnici je zadolžen upravljavec. Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in
promet blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z
blagom. Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom
odgovarja prodajalec.
43. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta
prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru
(odmetavanje odpadkov ipd.),
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,

45. člen
Tržni red mora upravljavec po uveljavitvi izobesiti na
vidnem mestu na tržnici in ga ob prvem nastopu prodaje
izročiti vsakemu prodajalcu.
46. člen
Z uveljavitvijo tega tržnega reda preneha veljati Tržni in
sejemski red za območje občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 4/88).
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ajdovščina, dne 27. marca 2003.
Župan
Občina Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

1694.

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

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02) in v skladu s
100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02) je Občinski svet
občine Občine Ajdovščina na 3. seji dne 27. 3. 2003
sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih
funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o
funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št.
30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in
določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Uradni list Republike Slovenije
18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi – ZLS
– (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in 51/02),
ne določa drugače.
Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do
plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Merila za oblikovanje in višino plače oziroma plačila
določa ta pravilnik.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripada
plačilo za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega
člena.
Plačilo za izvedbo volitev se članom volilnih organov
izplača v skladu z zakonom o lokalnih volitvah, medtem ko
se plačilo za izvedbo lokalnega referenduma oblikuje na
podlagi tega pravilnika.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan, člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Ajdovščine, ki sodi v tretjo skupino občin, določen količnik
osnovne plače v višini 8,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v
skladu z zakonom.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če
bi opravljal funkcijo poklicno.
Podžupanu pripada za poklicno opravljanje funkcije
največ 80% plače župana brez dodatka za delovno dobo ter
njegov dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na
seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače
župana.
5. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nadomestilo v obliki sejnine.
6. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače
župana, v skladu z naslednjimi nalogami in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti 10% plače župana,
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– za vodenje občinskega sveta 10% plače župana,
– za koordinacijo dela delovnih teles 20% plače župana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20% plače
župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 10% plače župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
V skladu z zakonom, tem pravilnikom in na podlagi
danih nalog se z odločbo določi količnik osnovne plače
podžupana.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana znaša 50%
plače podžupana iz prejšnjega odstavka.
Prejemki podžupana ne smejo presegati zneska, določenega v prvem oziroma četrtem odstavku tega člena.
7. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
8. člen
Sejnina članom občinskega sveta se oblikuje največ v
višini 15% plače župana, v skladu z naslednjimi nalogami in
merili:
– udeležbo na seji občinskega sveta 22.000 SIT,
– predsedovanje seje delovnega telesa občinskega
sveta 15.000 SIT,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
10.000 SIT.
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu
občinskega sveta določi plačilo v višini, ki je določena v
zadnji alinei prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
10. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se
za opravljanje dela določi plačilo za predsedovanje oziroma
za udeležbo na seji ter plačilo izvedbo nadzora in izdelavo
poročila.
Predsedniku se za predsedovanje na seji določi plačilo
v višini, ki je določena v prvi alinei prvega odstavka 8. člena
tega pravilnika, članom pa se za udeležbo na seji določi
plačilo v višini, ki je določena v zadnji alinei prvega odstavka
8. člena tega pravilnika.
Višina plačila za izvedbo nadzora in izdelavo poročila je
odvisna od zahtevnosti izvedenega nadzora, in sicer znaša:
– za najzahtevnejši nadzor 58.000 SIT,
– za zahtevnejši nadzor 44.000 SIT,
– za manj zahteven nadzor 29.000 SIT.
Zahtevnost izvedenega nadzora določi predsednik nadzornega odbora.
11. člen
Izplačilo enkratnega nadomestila volilnim organom za
izvedbo volitev se izvrši v skladu z določili zakona o lokalnih
volitvah, na podlagi sklepov o imenovanju.
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Višino izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo lokalnega referenduma določi občinski svet
s sklepom ob razpisu referenduma.
12. člen
Predsedniku in članom štaba za civilno zaščito in drugih delovnih teles, ki jih imenuje svet ali župan se za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v višini polovične
sejnine, ki je določena v drugi oziroma tretji alinei prvega
odstavka 8. člena tega pravilnika.
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre
za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
14. člen
Sredstva za izplačevanje prejemkov po tem pravilniku
se zagotovijo s proračunom.
Prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec
najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu, na podlagi evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
15. člen
Višina plač in drugih prejemkov po tem pravilniku se
usklajuje z izhodiščno plačo za prvi tarifni razred, dogovorjeno s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Za prejeta plačila se obračunajo davki in prispevki, ki so
predpisani za plačila na podlagi podjemne pogodbe.
Povračila stroškov v zvezi z delom pa se izplačujejo v
skladu s predpisi, ki to urejajo.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo, št. 5/99).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem
načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem
mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja
regionalne ceste R3-664/2501 od km 21.760
do km 22.250
1. člen
S tem odlokom se spremenijo ali dopolnijo 2., 7. in
19. člen Odloka o lokacijskem načrtu za Šmihelsko
(Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma
novogradnja regionalne ceste R3-664/2501 od km 21.760
do km 22.250 (Uradni list RS, št. 22/2002), ki opredeljuje
območje lokacijskega načrta.
2. člen
2. člen odloka se dopolni s parcelnimi številkami: 643,
658, 660, 650/1, 651/1, 631/1, 631/2, 631/3, 627/3,
634/1 in 759, vse k.o. Kandija, ter 1444 in 1445, k.o.
Šmihel pri Novem mestu. Prva navedena parcela v istem
odloku: 1289 se zamenja z 1289/1.
3. člen
Spremeni se 7. člen odloka, ki opredeljuje avtobusna
postajališča, in sicer tako, da se črta njegova zadnja alinea,
ki navaja:
– četrto postajališče se izvede v 2. fazi in se uredi na
desni strani za križiščem pri mostu čez reko Krko na kraku
proti Metliki.
4. člen
Dopolni se 19. člen odloka z naslednjim odstavkom:
“Ob železniški postaji Kandija se uredi javno parkirišče
z 52 parkirnimi mesti, ki bo v funkciji javnih poslovnih dejavnosti tega dela mesta.“
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-4/2002
Novo mesto, dne 27. marca 2003.

Št. 141-1/2003
Ajdovščina, dne 27. marca 2003.

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

1696.
NOVO MESTO
1695.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko)
cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma
novogradnja regionalne ceste R3-664/2501 od
km 21.760 do km 22.250

Na podlagi 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 27. 3.
2003 sprejel

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v
najem v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91, 19/91-I, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96, 1/00 in
22/00), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00 in 26/01),
Pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list
RS, št. 18/92 in 31/96), Pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in
53/99) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 3. seji dne 27. 3. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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PRAVILNIK O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
v Mestni občini Novo mesto

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ekološki
pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem
prehodu Gruškovje

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem
v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 26/96,
66/99 in 82/01) se 2. členu doda nova deseta alineja, ki
se glasi:
– da se stanovanjsko vprašanje prosilca ne rešuje z
drugimi programi Mestne občine Novo mesto.

1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 20/00) se besedilo 3. člena
odloka črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Ekološko pristojbino so dolžni plačati zavezanci iz
2. člena odloka pri vstopu in izstopu iz države, višina pristojbine znaša 5 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
deviznem tečaju Banke Slovenije.
Višino pristojbine se določi enkrat letno v začetku leta
na predlog župana, višino sprejme Občinski svet občine
Podlehnik.

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
Do dodelitve socialnega stanovanja v najem so upravičeni tisti prosilci, katerih skupni dohodek na člana družine
ne presega višine, določene v drugem odstavku 22. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 26/01).
3. člen
V 11. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
4. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
V primeru, ko imata po izvedenem točkovanju dva ali
več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako
število zbranih točk, se prosilce razvrsti na prednostno listo
po kriteriju daljše dobe stalnega bivanja v Mestni občini
Novo mesto.
5. člen
V 24. členu se na koncu drugega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi:
V primeru, da prosilec pogojev in meril ne izpolnjuje,
se mu stanovanja ne dodeli.
Doda se tudi nov tretji odstavek z naslednjo vsebino:
V primeru, ko imata po dokončni prednostni listi dva
prosilca z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima pri dodelitvi stanovanja prednost prosilec, ki ima stalno zaposlitev oziroma status, ki mu zagotavlja
reden vir dohodkov.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-05-3/2003
Novo mesto, dne 27. marca 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

PODLEHNIK
1697.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na
mejnem prehodu Gruškovje

Na podlagi 15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni
list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet občine Podlehnik na 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji
dan po objavi.
Št. 3/10/03/2003
Podlehnik, dne 3. aprila 2003.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

POLZELA
1698.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta kamnoloma Andraž nad Polzelo

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in
30. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99)
izdaja župan Občine Polzela

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
kamnoloma Andraž nad Polzelo
1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta kamnoloma Andraž nad Polzelo, ki ga je izdelal PIANO, s.p.; atelje
krajinske arhitekture, št. proj. PIANO/6/2000-UN-0 z dne
marec 2003.
2. člen
Osnutek ureditvenega načrta bo javno razgrnjen med
delovnim časom v prostorih Občine Polzela. Javna razgrnitev bo trajala en mesec od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve bosta v sejni sobi
Občine Polzela in v Andražu organizirani javni razpravi. Datum obravnave bo določen naknadno, občani bodo o javni
razpravi obveščeni na krajevno običajen način.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne ali fizične osebe podajo k izdelanemu osnutku svoje
pripombe in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
po pošti.
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4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-05/016/03
Polzela, dne 9. aprila 2003.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

1699.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Občini Polzela

Na podlagi 9. in v skladu s 7. členom zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00) je Občinski svet občine Polzela na 4. redni seji dne
20. 3. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Polzela
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Polzela (v nadaljevanju: pravilnik)
vsebuje merila za razvrstitev športnih panog v skupine glede
na vsebino, merila za razvrstitev športnih panog glede na
razširjenost in uspešnost, programe, ki so v javnem interesu
in njihov obseg ter višino sofinanciranja izbranih programov,
ki so v javnem interesu.
2. člen
(postopek)
Izvajalec letnega programa športa se izbere v skladu s
tem pravilnikom in javnim razpisom ter letnim programom
športa v Občini Polzela.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(pogoji)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena
tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Polzela,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih
tekmovalcih,
– komisiji za šport redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o
realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu.
5. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:
1. vsebinah
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske, občinske in
druge športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra,
– delovanje društev in zvez.
Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale se določijo
v letnem programu športa v Občini Polzela.

2. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

6. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega
pravilnika.

3. člen
(upravičenci in pogoji)
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednosti pri izvajanju programov športa v Občini
Polzela.

7. člen
(vrednost točk)
Po sprejetju proračuna Občine Polzela za tekoče leto
določi komisija za šport vrednost točk za posamezne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede
na skupno število točk in glede na s strani Občinskega
sveta občine Polzela potrjeno višino namenskih sredstev
proračuna za izvajanje posameznih vsebin ter razvojnih in
strokovnih nalog v športu.
Komisija za šport kot osnovo za točkovanje upošteva
merila tega pravilnika. Izvajalec je upravičen pridobiti točke
le za programe znotraj vsebin, za katere v razpisu izkaže
dejansko nastajanje stroškov ter za razvojne in strokovne
naloge za katere ta pravilnik predvideva sofinanciranje.
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3. VSEBINE
3.1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa
8. člen
(vsebine)
3.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do vstopa v šolo.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi
izvajalci kot 60-urne programe za skupino, v kateri je največ
20 in najmanj 8 otrok.
Program »Zlati sonček« je program na ravni države,
zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država.
Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20-urnega tečaja
plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Za program »Ciciban planinec« se sofinancira propagandno gradivo, priznanja ter strokovni kader za organizacijo in izvedbo programa.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in najem 60 ur
objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 1.
3.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe
za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske
obveznosti.
Programi, ki jih sofinancira občina so:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi na skupino, v kateri je največ
20 in najmanj 8 otrok.
Programa »Zlati sonček« in »Krpan« sta programa na
ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne
zagotovi država.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 1.
Iz javnih financ se sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinski,
medobčinski, področni in državni ravni – Tabela 1ŠŠT.
3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo
interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in
visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih
določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom
za šolstvo, znanost in šport in Olimpijski komite Slovenije.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
a) cicibani, cicibanke – 240-urni programi,
b) mlajši dečki, mlajše deklice – 240 do 400-urni
programi,
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c) starejši dečki, starejše deklice – 300 do 800-urni
programi.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem
objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranost ter nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva
naslednja velikost skupin:
– individualni športi: najmanj 6 vadečih (12 vadečih =
2 skupini),
– kolektivni športi: najmanj 12 vadečih (24 vadečih =
2 skupini).
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 2.
3.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz javnih financ se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino, v kateri je 10 otrok ter
objekt.
Izvajajo se zlasti programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 1.
3.1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih
od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne
80 urne programe za skupine z največ 20 in najmanj 10mladimi. Za te programe se sofinancira strokovni kader in
objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 1.
3.1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi, ki jih lahko poimenujemo tudi »panožne športne šole« so razdeljeni v več stopenj; obseg treninga je
odvisen od specifične športne zvrsti in je lahko od 400 do
1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni
kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 2.
3.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje le-te v vsakdanje
življenje. Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader in
objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 in
najmanj 5 mladimi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 1.
3.1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe,
za katere se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 1.
3.2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni
programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 20 članov in
članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine
objekta.
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Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po Tabeli 3.
3.3. Kakovostni šport
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov
in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 2.
3.4. Vrhunski šport
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 2.
3.5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80-urne programe za skupino z
največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 3.
9. člen
(razvrstitev v skupine in razrede)
A) – Razvrstitev športnih panog v skupine
1. skupina – individualne športne panoge z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka,
2. skupina – kolektivne športne panoge s športnimi
igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka,
3. skupina – šprtno-rekreativne panoge brez uradnih
državnih tekmovanj,
4. skupina – miselne športne igre. To so: šah, bridge
in go.
B) – Razvrstitev izvajalcev programov v razrede
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev v naslednje razrede:
1. razred: – izvajalec mora imeti organizirano športno
šolo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah,
– izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih
tekmovanjih panožnih nacionalnih zvez z udeleženci športne šole,
– izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij na državnem nivoju.
2. razred: – izvajalec mora imeti organizirano športno
šolo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah,
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– udeleženci športne šole morajo nastopati na uradnih
tekmovanjih panožne zveze vsaj na regijskem nivoju ali državnih polfinalnih tekmovanjih,
– članska ekipa ni pogoj.
3. razred: – izvajalec mora imeti organizirano športno
šolo v vsaj dveh stopnjah, za katere ni obvezno, da so
zaporedne,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na rednih
uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na področnem nivoju,
– članska ekipa ni pogoj.
4. razred: – izvajalec nima organiziranih športnih šol ali
samo eno stopnjo in se vključuje v redna tekmovanja samo
občasno na rekreativnem področju.
4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
4. 1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
strokovnih kadrov
10. člen
(razvojne in strokovne naloge v športu)
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij.
Posebej se podpira usposabljanje in spopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za
programe izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja
strokovnih delavcev v športu.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 4.
4.2. Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost,
meritve, analize in svetovanja
Namen te dejavnosti je izvajati temeljne, predvsem pa
uporabne in razvojne raziskave iz področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in
tehnologijo RS, se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne
skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen
prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma, če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež
drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi
razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne
zagotovi država.
4.3. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih
publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50% stroškov.
4.4. Mednarodne, državne, medobčinske, občinske
in druge športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu
(Zš), medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo
namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost
in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
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4.4.1. Velike mednarodne športne prireditve, ki jih
opredeljuje 52. člen Zš se sofinancirajo, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– prireditev je odmevna v širšem prostoru,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– se delno ali v celoti odvija v Občini Polzela.
4.4.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju
Občine Polzela,
– prireditev je na programu nacionalne panožne zveze
in
– na njej nastopajo športniki Občine Polzela.
4.4.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju
Občine Polzela,
– prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna,
– je odmevna pri občanih in dostopna vsem ter
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi
točkovanja po Tabeli 5.
4.4.4. Sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine
Polzela na večjih mednarodnih tekmovanjih
(52. člen Zš) in sofinanciranje uspešnih nastopov na
uradnih državnih tekmovanjih.
Pogoji za dodelitev sredstev športnikom za udeležbo
na večjih tekmovanjih so naslednji:
– vsak športnik oziroma ekipa mora oddati prošnjo komisiji za šport vsaj en mesec pred pričetkom tekmovanja,
– prošnja mora biti potrjena s strani nacionalne panožne zveze in kluba,
– vsi športniki, ki dobijo sredstva za mednarodna tekmovanja morajo promovirati občino,
– športniki komisiji po končanem tekmovanju dostavijo
uradne rezultate.
Ekipi oziroma posamezniku, ki v kolektivni ali individualni športni panogi tekmuje na tekmovanjih opredeljenih v
52.členu Zš se sofinancira udeležba.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi vrhunski športniki
v individualnih športnih panogah, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela in so člani klubov izven Občine Polzela
– ob upoštevanju korekcijskega faktorja 0,3.
Za uspešne nastope športnikov na uradnih državnih
tekmovanjih pridobi točke iz tega naslova v individualnih
športih posameznik, v kolektivnih po ekipa, ki je v predhodnem letu (letu razpisa) pridobila naslov državnega prvaka
oziroma drugo ali tretje mesto v svoji športni panogi.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po Tabeli 6.
4.5. Športni objekti
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov.
Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v Občini Polzela do zadostitve minimalnega standarda
športa, kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in
3 m2 nepokrite vadbene površine na občana. Sredstva za
manjkajoče športne objekte, ki jih namenja Občina Polzela
lahko predstavljajo do 40% vrednosti investicije.
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Sofinancira se lahko tudi športna oprema za športne
objekte v višini do 50% vrednosti investicije in obnova ter
posodobitev športnih objektov do višine 40% vrednosti investicije.
Sredstva za financiranje javnih športnih objektov v lasti
Občine Polzela se zagotovijo do višine 100% na posebni
postavki proračuna Občine Polzela.
4.6. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o
športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
4.7. Zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra
Lokalna skupnost sofinancira zavarovanje odgovornosti ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– za vadbeno skupino se prizna en vaditelj in
– vaditelj mora imeti potrjeno licenco.
4.8. Delovanje društev in zvez
Športna društva, kot osnovne športne asociacije, se
na lokalni ravni združujejo v športne zveze.
Društva in zveze za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi točke:
– za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče
leto do dneva razpisa,
– za vsakega registriranega tekmovalca (po zakonu o
športu) in
– če s programi nacionalnega programa športa deluje
tudi izven kraja sedeža.
Športna zveza pridobi točke za vsako včlanjeno društvo v zvezi.
Športna društva in zveze, ki imajo status društva, ki
deluje v javnem interesu imajo pod enakimi pogoji prednost
pri pridobitvi točk iz tega naslova.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 7.
5. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE
IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
11. člen
(način in postopek razdelitve sredstev)
Predlog letnega programa športa Občine Polzela za
posamezno proračunsko leto pripravi upravni odbor ZŠD,
sprejme pa občinski svet. V letnem programu športa se
določi:
– športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika,
ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz
proračuna Občine Polzela,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Polzela.
12. člen
(javni razpis)
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Polzela. Na podlagi vsakoletnega javnega
razpisa, ki ga objavi župan Občine Polzela, občina pridobi
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podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma do 30. novembra za
prihodnje proračunsko obdobje. Razpisni rok ne sme biti
krajši kot 20 dni in ne daljši kot 30 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in
naloge, kot je opredeljeno v 5. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh
potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in
nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem
javnem mediju na območju Občine Polzela ter na spletnih
straneh Občine Polzela.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem
potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov
fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje
kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
13. člen
(komisija za šport)
Komisija za šport Občine Polzela sestavljajo člani
upravnega odbora ZŠD in strokovni sodelavec I iz občinske
uprave. Vodi jo predsednik zveze.
Naloge komisije za šport so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu
z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza
poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 15. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe
meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo za šport opravlja
sekretar ZŠD. Sedež komisije je na sedežu ZŠD Polzela.
Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika in
razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih
ustrezno točkuje. Komisija za šport županu Občine Polzela
poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o
vrednotenju njihovega športnega programa. V roku 30 dni
po sprejetju občinskega proračuna pa z vsemi izvajalci programov sklene pogodbo o sofinanciranju.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci
športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev
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pogodbe, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo rednih mesečnih poročil, rok za oddajo celoletnega poročila, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz
proračuna Občine Polzela, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene
v pogodbi.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva
za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah.
15. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo oddati komisiji za šport najkasneje do 31. januarja naslednjega leta letno poročilo o
izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega
poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v
primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu
odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine
in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil
celoletnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in
je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi nepošiljanja mesečnih poročil, zmanjšanega obsega dela, prenehanje delovanja inp. se odobrena proračunska sredstva na koncu leta prerazporedijo
drugim izvajalcem programov športa v Občini Polzela.
Komisija za šport je v zvezi z določili tega člena dolžna
predlagati ustrezne ukrepe. Komisije na osnovi zadržanih,
vrnjenih oziroma neporabljenih sredstev pripravi predlog za
prerazporeditev sredstev županu Občine Polzela, ki s sklepom prerazporedi ta sredstva.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev
opravlja komisija za šport in drugi pristojni organi Občine
Polzela.
6. DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
17. člen
(določitev višine sredstev)
Tabela 1 – Interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov
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Št.

V točkah
Program

Velikost
skupine

Št.
ur

Ciciban planinec
60-urni programi
Naučimo se plavati
80-urni programi
Otroci s posebnimi potrebami
Interesna ŠV mladine in študentov
KF – korekcijski faktor

maks. 20
maks. 20, min.8
maks. 10, min.5
maks. 20, min.8
maks. 10, min.5
maks. 20, min.10

60
60
20
80
80
80

Zaprti objekt
KF
Št. točk

0
1,0
5
1,0
1,0
1,0

Odprti objekt
KF Št. točk

0
60
100
80
80
80

0
0,5
3
0,5
0,5
0,5

Strokovni kader
KF
Št. točk

0
30
60
40
40
40

0,6
0,6
1
0,6
0,8
0,6

36
36
20
48
64
48

Tabela 1 ŠŠT – Šolska športna tekmovanja
V točkah

Organizacija
Izvedba
Udeležba

Občinsko
tekmovanje

Področno
1/2 finale

Področno
finale

Državno
1/2 finale

Državno
1/2 finale

Državno
finale

150
20
35

150
20
35

150
20
35

450
40
55

450
50
65

450
70
75

Tabela 2 – Kakovostni in vrhunski šport
V točkah
Program – stopnja

KF
Cicibanke in cicibani
Ml. deklice in ml. dečki
St. deklice in st. dečki
Kadetinje in kadeti
Mladinke in mladinci
Članice in člani

Število
ur

1. razred

240
400
800
1100
1100
320

1
240
400
800
1100
1100
0

Strokovni kader
2. razred
3. razred

0,8
192
320
640
880
880
0

0,7
134
224
448
616
616
0

4. razred

Zaprti
objekt

Odprti
objekt

0,6
81
134
269
370
370
0

1
240
400
800
1100
1100
320

0,3
72
120
240
330
330
96

Bonusne točke
Razred
Mladinski razred
Državni razred
Perspektivni razred
Mednarodni razred
Svetovni razred

Individ.
šport
25
40
55
65
75

Kolektivni
šport
5
10
15
20
30

KF – korekcijski faktor
Tabela 3 – Športna rekreacija in šport invalidov
V točkah
Program
KF

Športna rekreacija članov in članic
Za socialno in zdr. ogrožene, st. od 65 let
Šport invalidov
KF – korekcijski faktor

Zaprti objekt
1

Odprti objekt
0,5

Strokovni kader
0,6

80
80
80

40
40
40

0
48
48

Stran

4252 / Št. 36 / 16. 4. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Tabela 4 – Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
Nivo izobraževanja

Število točk

Izobraževanje znotraj društva
Občinsko izobraževanje
Potrjevanje licenc za sodnike
Potrjevanje licenc za vaditelje, učitelje, pl. vodnike…
Dvodnevno izobraževanje
Tri- do petdnevno izobraževanje
Več kot petdnevno izobraževanje

10
20
40
50
60
80
100

Tabela 5 – Mednarodne in druge športne prireditve
V točkah
Predvideno št. udeležencev

Min. 20

20 – 50

50 – 100

100 – 150

150 – 300

300 – 500

Več kot 500

10
20
30
40
30

20
30
50
60
50

30
40
70
80
70

40
50
80
90
80

50
60
90
100
90

60
70
100
120
100

70
80
120
140
120

Nivo športne prireditve
Občinska športna prireditev
Medobčinska športna prireditev
Državna športna prireditev
Mednarodna športna prireditev
Jubilejna prireditev

Tabela 6 – Udeležba in uspešni nastopi športnikov na tekmovanjih
V točkah

Udeležba – posamezniki
Kategorije

Športniki Občine Polzela

KF

1

Športniki izven Občine Polzela
0,3

Kadetinje in kadeti
Mladinke in mladinci
Članice in člani

40
50
60

12
15
18

Udeležba – ekipe
Ekipe

Tekmovanje v Sloveniji

Tekmovanje v tujini

300

600

Uspešni nastopi
Mesto

Individualni
šport
posamično

Individualni
šport
ekipno

Kolektivni
Šport

1. mesto
2. mesto
3. mesto

15
10
5

25
17,5
10

75
60
45

KF – korekcijski faktor
Tabela 7 – Delovanje društev in zvez
V točkah
ŠD oziroma ŠZ

Športno društvo
Športna zveza

Število
članov

Število
registr. članov

Delovanje
izven sedeža

2
30

4
0

20
0
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7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prehodne in končne določbe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Določila tega pravilnika se upoštevajo pri
dodeljevanju sredstev v letu 2003.
Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše izvedbene akte.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati kriteriji za
sofinanciranje športa iz sredstev občinskega proračuna z
dne 4. 4. 2000.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

RADEČE
1700.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Radeče

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št.
91/01) in 49. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 37/99 in 48/02) ter 6. člena pravilnika o ravnanju s
prispelo pošto in delom vložišča je župan Občine Radeče
sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinske uprave občine Radeče

Št.

list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 4. redni seji 25. marca 2003
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ribnica za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi višina proračuna Občine
Ribnica za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun),
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Znesek SIT
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 1.273,503.000
Tekoči prihodki (70+71)
617,960.000
70

Davčni prihodki (700+703+704+705) 523,806.000
700 Davki na dohodek in dobiček
412,834.000
703 Davki na premoženje
42,681.000
704 Domači davki na blago in storitve 68,291.000

71

Nedavčni prihodki
(710+711+712+713+714)
94,154.000
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
51,900.000
711 Takse in pristojbine
6,447.000
712 Denarne kazni
107.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6,000.000
714 Drugi nedavčni prihodki
29,700.000

72

Kapitalski prihodki (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč

1. člen
Občinska uprava Občine Radeče uradno posluje
z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je:
info@radece.si
2. člen
Sporočila, prejeta na navedeni naslov v prvem členu
tega sklepa, redno pregleduje in sprejema sprejemna pisarna Občinske uprave občine Radeče.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/03-34
Radeče, dne 7. aprila 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni

57,500.000
32,500.000
25,000.000

74

Transferni prihodki (740)
598,043.000
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij 598,043.000

II.

Skupaj odhodki (40+41+42+43)

40

Tekoči odhodki
339,587.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
83,118.000
401 Prispevki delodajalca
za socialno varnost
11,064.000
402 Izdatki za blago in storitve
223,566.000
403 Plačilo domačih obresti
11,839.000
409 Rezerve
10,000.000

41

Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
413 drugi domači transferi

RIBNICA
1701.
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1.418,288.000

419,496.000
12,607.000
42,568.000
364,321.000

Stran
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Skupina/podskupina kontov
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev
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Znesek SIT
581,224.000
581,224.000

43

Investicijski transferi
430 Investicijski transferi

77,981.000
77,981.000

III.

Proračunski presežek (I-II)
Proračunski primanjkljaj

-144,785.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina kontov
Znesek SIT
IV. Prejeta vračila danih posojil (75)
8,800.000
75

Prejeta vračila danih posojil

8,800.000

V.

Dana posojila (44)

0

44

Dana posojila

0

VI.

Prejeta minus dana posojila (IV-V)

8,800.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina kontov
VII. Zadolževanje (50)

Znesek SIT
100,000.000

50

100,000.000

Zadolževanje

VIII. Odplačilo dolga

32,800.000

55

Odplačilo dolga

32,800.000

IX.

Sprememba stanja sredstev na
računu (I + IV +VII -II – V – VIII)

-68,785.000

X.

Neto financiranje (VI + VII – VIII – IX)

67,200.000

XI.

Stanje sredstev na računih
od koncu leta

68,785.000

Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter
razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Ribnica.
4. člen
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki so
bili vplačani v proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila
izvršena do konca tekočega leta.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti, ki
bodo zahtevale izdatek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki
so predvidena za posamezni namen.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati razen
pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe, in sicer:
– med oddelki znotraj posameznega področja funkcionalne dejavnosti posebnega dela proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega v sprejetem
proračunu,
– med področji funkcionalnih dejavnosti v posebnem
delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10% obsega v sprejetem proračunu.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju in ob zaključnem računu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom
financiranja ni dovoljeno.
7. člen
Če se med letom zaradi nastanka novih obveznosti za
proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo
izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za
največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
8. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg
izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih
pričakovanih prejemkov.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej
izkazana.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
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10. člen
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v
letu 2002 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v
proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se
poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O
povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 0,5% prejemkov za proračunsko rezervo.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki so
opredeljene v drugem odstavku 49. člena zakona o javnih
financah do višine proračunske postavke. O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz drugega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
13. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati najmanj 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa
najmanj 60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok začne teči z
dnem, ko uporabnik proračuna prejme listino, ki je podlaga za izplačilo.
Plačilni roki, določeni v prvem odstavku tega člena, se
ne uporabljajo za plačila:
– plač, drugih osebnih prejemkov ter nadomestil delavcev,
– pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb
in poravnav,
– tekoče transfere.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje
že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v
primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.
14. člen
Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in
naročanju storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih.
15. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna
morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga skupaj z
zaključnim računom do 28. februarja tekočega leta predložiti občinskemu svetu. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, predložijo poročila v istem roku županu.
16. člen
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca
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leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun,
prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta,
prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske
rezervacije.
17. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za
prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo
odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa,
ki ga vodi predstojnik proračunskega uporabnika, odgovarja
za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost
razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna
upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.
Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je
odredbodajalec.
18. člen
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v
skladu s sistemom notranje kontrole.
Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.
19. člen
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu
proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega
proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri
bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za
izvrševanje občinskega proračuna.
20. člen
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za
nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to
zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti
občinski interes.
V primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko
občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
21. člen
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi
in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v
proračunskem letu ne presega 5,000.000 SIT.
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom zakona o lokalni samoupravi in
z 38. členom statuta Občine Ribnica.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
Občinski svet občine Ribnica odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in
naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih
javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih
prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in
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obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne
porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem
soglasju ministrstva za finance.

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena.

24. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit
mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na
področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke,
lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.

25. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega
sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
26. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do
višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2004, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep
župana.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.
Št. 01-403-02-1/2003
Ribnica, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

1702.

Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Ribnica

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena zakona o skladu
Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 7. člena statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica
na 4. redni seji 25. marca 2003 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ribnica
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica, ki so v javnem interesu.

3. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije vse v delu, ki presega
šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, za
program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od
opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
5. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ribnica,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ribnica.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na
primeren način predstavljati Občino Ribnica.
6. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala ljubiteljsko kulturno
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dejavnost v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega
pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev
poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve
sredstev namenjenih za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep župana o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog
občinske uprave župan s sklepom.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu in na oglasni
deski občine ter pošlje na sedež območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi
programi,
– strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za
dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev.
11. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki
jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz predstavnikov
občinske uprave, odbora za družbene dejavnosti in predstavnikov kulturnih društev.
12. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o
tem obvesti in pozove, da jo v roku sedmih dni ustrezno
dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse
nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili
tega pravilnika.
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje
programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih
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kulturnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev
potrdi župan s sklepom.
13. člen
S sklepom se obvesti vse prijavljene na razpis o izidu
razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu
občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O
ugovoru odloča župan.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda le v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil,
ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga
sklepa o sofinanciranju.
14. člen
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene
pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev
finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo
proračunskih sredstev.
15. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti
dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s
pogodbo, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva, že
prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj
z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega
člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu
občine.
16. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev rezerve skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma
projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna
pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-66-1/2003
Ribnica, dne 25. marec 2003.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

Merila za vrednotenje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ribnica
Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednji
osnovni kriteriji:
– redno in kvalitetno delo društva,
– kakovost predlaganega programa,
– realna možnost izvedbe programa,
– delež lastnih sredstev,

Stran

4258 / Št. 36 / 16. 4. 2003

Uradni list Republike Slovenije

– delež sredstev iz drugih virov,
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu
(število obiskovalcev, strokovne kritike),
– programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet
sofinanciranja po merilih tega pravilnika,
– v primeru, da se posamezni program, prireditev ali
projekt, sofinancira iz občinskega proračuna na podlagi
16. člena pravilnika, se le-ta ne upošteva pri točkovanju
programa društva v naslednjem letu,
– za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse
prireditve organizirane in izpeljane na območju Občine
Ribnica,
– priznana vaja predstavlja dve šolski uri,
– prireditve in projekti, ki jih v sofinancira ali v celoti
financira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, se ne morejo sofinancirati iz sredstev proračuna,
– honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraževanje mentorja in strokovno literaturo,
– programski stroški so vezani na izvedbo programa
(note, inštrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema…),
– materialni stroški predstavljajo stroške elektrike, ogrevanja, najemnine in administracije.
A) REDNA DEJAVNOST KULTURNIH DRUŠTEV
Vrsta programa

Število točk

1. PEVSKI ZBORI (več kot 16 članov)
1.1. PEVSKI ZBORI – nad 30 članov
Prizna se maksimalno 55 vaj na leto (2 šolski uri)
1. Honorar zborovodji na vajo
50 točk
2. Programski stroški na vajo
30 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
300 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v preteklem letu
(za vsako premiero)
300 točk
1.2. PEVSKI ZBORI – do 30 članov
Prizna se maksimalno 55 vaj na leto (2 šolski uri)
1. Honorar zborovodji na vajo
40 točk
2. Programski stroški na vajo
15 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v preteklem letu
(za vsako premiero)
200 točk
2. VOKALNE SKUPINE (do 16 članov)
Prizna se maksimalno 45 vaj na leto (2 šolski uri)
1. Honorar zborovodji na vajo
30 točk
2. Programski stroški na vajo
15 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v preteklem letu
(za vsako premiero)
200 točk
3. PIHALNI ORKESTER
Prizna se maksimalno 80 vaj na leto (2 šolski uri)
1. Honorar dirigentu na vajo
60 točk
2. Programski stroški na vajo
45 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
450 točk
4. Izvedeni samostojni koncerti v preteklem letu
(za vsako premiero)
300 točk
4. GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE SKUPINE
Prizna se maksimalno 45 vaj na leto (2 šolski uri)
1. Honorar mentorju na vajo
60 točk
2. Programski stroški na leto
450 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
300 točk
4. Izvedene samostojne predstave
v preteklem letu (za vsako premiero)
200 točk

Vrsta programa

Število točk

5. FOLKLORNE IN TAMBURAŠKE SKUPINE
Prizna se maksimalno 45 vaj na leto (2 šolski uri)
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na vajo
25 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
300 točk
4. Izvedene samostojne prireditve
v preteklem letu (za vsako premiero)
200 točk
6. MAŽORETNE IN PLESNE SKUPINE
Prizna se maksimalno 45 vaj na leto (2 šolski uri) za vsako
skupino, upoštevata se največ dve skupini
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na vajo
10 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
300 točk
4. Izvedene samostojne predstave
v preteklem letu (za vsako premiero)
200 točk
7. LIKOVNE, FILMSKE IN FOTOGRAFSKE SKUPINE
Prizna se maksimalno 45 vaj na leto (2 šolski uri)
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na leto
300 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedeni samostojne predstave
v preteklem letu (za vsako premiero)
150 točk
8. RECITACIJSKE IN LITERARNE SKUPINE
Prizna se maksimalno 20 vaj na leto (2 šolski uri)
1. Honorar mentorju na vajo
30 točk
2. Programski stroški na leto
300 točk
3. Pavšal za materialne stroške na leto
200 točk
4. Izvedene samostojne predstave
v preteklem letu (za vsako premiero)
150 točk
B) KULTURNI PROJEKTI IN PRIREDITVE
1. POSAMEZNE KULTURNE PRIREDITVE IN PROJEKTI, ki so v interesu občine, kažejo vsebinsko učinkovitost in imajo promocijski pomen za občino (prireditve posvečene državnim in občinskemu prazniku, druge prireditve,
projekti, abonmaji, ciklusi prireditev, gostovanja, udeležba
na tekmovanjih, nastopi v tujini, revije, delavnice…)
Za te namene se lahko nameni do 20% proračunskih
sredstev za kulturno ljubiteljsko dejavnost. Izbor projektov in
prireditev ter višino sofinanciranja določi po oceni in mnenju
komisije župan.
Izvajalcu, ki je v tekočem letu pridobil sredstva iz naslova pod to točko, za isto prireditev ne pripadajo sredstva pod
točko A.

SLOVENJ GRADEC
1703.

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00,
100/00 – sklep US), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99 in 24/03) je Svet mestne občine Slovenj
Gradec na 6. seji dne 1. 4. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2003

36 / 16. 4. 2003 / Stran 4259
v tolarjih

KONTO NAZIV KONTA
1

1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

ZNESEK

2

3

410 SUBVENCIJE
281.310.620,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM,
GOSPODINJSTVOM
136.918.123,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ.
IN USTANOVAM
112.197.018,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
238.681.205,00
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
111.826,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.484.426.538,20
(420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.484.426.538,20
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
100.000,00
(430)
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
100.000,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK -81.112.096,00
(I – II)
B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v tolarjih

KONTO NAZIV KONTA
v tolarjih
KONTO NAZIV KONTA
1

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
731
74
740

40
400
401
402
403
409
41

2

ZNESEK
3

I. S K U P A J P R I H O D K I
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORTEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+722)
PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV
PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE
(730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINAN.INSTITUC.

2.910.010.036,60

II. S K U P A J O D H O D K I
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.
VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

2.991.122.132,60

1.917.887.157,60
1.410.763.609,00
935.316.000,00
230.182.679,00
245.264.930,00
507.123.548,60
298.266.025,00
12.844.000,00
52.000,00
1.433.550,00
194.527.973,60
51.236.580,00
46.940.000,00
4.296.580,00
255.000.000,00
23.000.000,00
232.000.000,00
685.886.299,00
685.886.299,00

1

ZNESEK

2

3

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V)
VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I + IV) – (II + V)
C

7.685.621,70
7.685.621,70
7.685.621,70
7.685.621,70
–

-81.112.096,00

RAČUN FINANCIRANJA
v tolarjih

KONTO NAZIV KONTA
1

2

50
500
55
550

VIII. ZADOLŽEVANJE
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILO DOLGA
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)
XI. POVEČANJE /ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (VII – X)

ZNESEK
3

79.198.796,00
79.198.796,00
4.086.700,00
4.086.700,00
75.112.096,00
-6.000.000,00

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin
kontov sta priloga k temu odloku.

737.636.802,40
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
187.320.607,00
26.724.205,00
512.641.690,40
10.750.300,00
200.000,00
769.218.792,00

3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti
samo za namene in do višine, določene v posebnem delu
proračuna.
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih ob-
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veznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge
odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih
zahtevkov in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s
kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za
katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v
posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo.
Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje
ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20%
obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja
proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi
proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih
naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s
pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že
planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru
vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski
svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih
programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Uradni list Republike Slovenije
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se
usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju
namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in
gradenj in programa investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih
proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij
in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani
države oziroma Evropske unije.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini
1,000.000 tolarjev.
8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2003 ter poročila o
realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za
preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno
predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske
uprave.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o
kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do
višine 5,000.000 tolarjev;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
500.000 SIT in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če
bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve, vendar največ do višine 100.000 tolarjev.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za
proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 79,198.796
tolarjev.

Uradni list Republike Slovenije
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2003 ne sme preseči
skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja
do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto
2003.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/2003
Slovenj Gradec, dne 1. aprila 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

1704.

Program priprave o spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu “Sotočje“

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je
župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu “Sotočje“
1. člen
Ta program določa postopek priprave sprememb in
dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu (v nadaljevanju: UN)
“Sotočje“.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o UN “Sotočje“ se
bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku,
saj se spremembe in dopolnitve UN nanašajo na posamičen
objekt Pekarna v funkcionalni enoti F3 ter spremembo uvoza in zamik gradbene linije na enem odseku v funkcionalni
enoti F5 in za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo
na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
3. člen
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev UN “Sotočje“
UN “Sotočje“ je bil sprejet zaradi zastarelosti ter nesistematične aplikativne realizacije veljavnega zazidalnega načrta. UN opredeljuje pogoje za posege v prostor v zvezi s
potrebami sedanjih in potencialnih uporabnikov na območju
obrtno industrijske cone v Slovenj Gradcu (IC3). Odlok do-
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loča pogoje za prenovo grajene strukture zlasti v smislu
programske zasnove in postopne rehabilitacije cone in prenehanju stičnih območij na obrobju zazidave v vsebine in
forme, ki so spoznane za mestotvorne ter pogoje v zvezi s
posegi v zelene in obvodne površine območja.
Pri Koroški pekarni se je pojavila potreba po posodobitvi tehnološkega procesa pekarske proizvodnje. Družba načrtuje nujno tehnološko posodobitev proizvodnje, ki je vezana na dozidavo objekta in organiziranje proizvodnje v skladu
s sodobnimi standardni. V zahodnem delu območja v enoti
F3 (proizvodno-skladiščni-trgovski center), kamor spada objekt Koroške pekarne, UN sicer omogoča širitev objekta na
jugozahodni in zahodni strani objekta, vendar bi prizidek
objekta, kolikor hoče zadostiti kriterijem posodobitve ekspeditnih linij, presegal definirano gradbeno linijo.
Hkrati se pojavlja s strani Avtoservisa, tehnični pregledi
in prodaja vozil, d.d. v enoti F5 potreba po preureditvi cestnih priključkov za obe liniji tehničnih pregledov motornih
vozil pri objektu, kjer se te storitve izvajajo. Spremembe so
vezane na tehnične zahteve novih pravilnikov o tehničnih
pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št.
95/01 in Uradni list RS, št. 52/02), ki so začeli veljati po
sprejemu odloka o UN “Sotočje“.
Obstoječ UN ne predvideva toleranc, ki bi omogočale
takšen način gradnje, zato se v skladu s 27. členom zakona
o urejanju prostora želi sprejeti spremembe in dopolnitve
odloka, da bo na ta način pridobljena pravna podlaga za
izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo prizidka k objektu
Koroške pekarne, ki bo omogočal tehnološko posodobitev
proizvodnje v skladu z veljavnimi standardi in ureditev cestnih priključkov k objektu, kjer se izvajajo tehnični pregledi
vozil v skladu z novimi pravilniki.
4. člen
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN “Sotočje“
Predmet sprememb in dopolnitev je UN “Sotočje“, in
sicer v območju F3 in F5 na objektu Koroških pekarn in ob
Kidričevi cesti pri objektu, kjer se izvajajo tehnični servisi ter
program prodaje avtomobilov. Zaradi nove organizacije uvozov s Kidričeve ceste ter organizacije parkirišč se predlaga
tudi nova gradbena linija paralelno z izhodiščno gradbeno
linijo. Nova parcialna gradbena linija bi veljala zgolj za fasadno linijo objektov Avotoservisa ob Kidričevi ulici, kjer se
načrtuje prodajni program družbe. Ob pripravi sprememb in
dopolnitev UN “Sotočje“ bo treba posebno pozornost posvetiti dejstvu, da s spremembami ne bo prišlo do poslabšanja pogojev na sosednjih parcelah in da bo vpliv na sosednja zemljišča zanemarljiv.
5. člen
3. Območje sprememb in dopolnitev odloka o UN “Sotočje“
Območje sprememb in dopolnitev zajema objekte, ki
so v UN zajeti v funkcionalnih enotah F3 in F5, in sicer
objekt Koroških pekarn in na objektih, kjer se opravljajo
tehnični pregledi in prodaja vozil.
Spremembe in dopolnitve UN se pripravijo v vsebini,
kot je predpisana z zakonom o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02; v nadaljevanju: ZUreP-1) in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in
o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS,
št. 14/85).
6. člen
4. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki
dajejo smernice in mnenja za pripravo osnutka sprememb
in dopolnitev UN “Sotočje“:
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– Ministrstvo za zdravje Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Dravograd, Mariborska c. 2, Dravograd
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12,
Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, Maribor
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, Slovenj Gradec
– Agencija RS za okolje, Območna enota Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev UN
“Sotočje“ morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo pripravljavca podati smernice za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
sprememb in dopolnitev UN “Sotočje“.
Organi in organizacije morajo v skladu z 2. točko tretjega odstavka 34. člena ZUreP-1 podati svoje pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN v 15
dneh od zahteve, prav tako pa morajo v roku 15 dni po
predložitvi dopolnjenega prostorskega akta z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi
strinjajo.
7. člen
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev UN “Sotočje“ se
upošteva zasnova sprememb in dopolnitev UN “Sotočje“, ki
jo je izdelal Studio Varia d.o.o. pod št. V-19/2003, marec
2003.
8. člen
6. Geodetske podlage
Uporabijo se geodetske podlage iz veljavnega UN.
9. člen
7. Financiranje sprememb in dopolnitev UN “Sotočje“
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev UN “Sotočje“ vključno s stroški za pridobitev predhodnih pogojev in
soglasij nosijo naročniki sprememb in dopolnitev UN. Stroški, ki nastajajo v zvezi z obveščanjem, javno razgrnitvijo in
objavo spremembe in dopolnitve odloka nosi pripravljavec.
10. člen
8. Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 46501-013/2001
Slovenj Gradec, dne 1. aprila 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
1705.

Odlok o predkupni pravici Občine Slovenska
Bistrica

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,

Uradni list Republike Slovenije
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter
10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 4. redni seji dne 31. 3.
2003 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine
Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju
poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij
ali na delu teh območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje
Občine Slovenska Bistrica, razen kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so določena v dolgoročnem planu – prostorski del –
Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in
72/99) če na njih ni zgrajena ali predvidena izgradnja komunalne infrastrukture.
3. člen
Celotno območje Občine Slovenska Bistrica je območje poselitve (ureditvena območja naselij in območja stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje), območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih objektov in objektov
izven poselitvenih območij, ki so določena v dolgoročnem
planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št.
42/92, 35/94, 41/97 in 72/99).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/4-8/2003
Slovenska Bistrica, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

1706.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Slovenska Bistrica

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 10. člena
statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 4. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini
Slovenska Bistrica
I
Političnim strankam oziroma listam kandidatov katere
so na volitvah v Občinski svet občine Slovenska Bistrica v
letu 2002 dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev
enega člana občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva

Uradni list Republike Slovenije
iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v višini 50 SIT za
vsak dobljen glas/mesečno.
II
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica številka 10/032-01/20-11/2001 z dne 29. 1.
2001.
III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 10/032-01/4-13/2003
Slovenska Bistrica, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

1707.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu individualne stanovanjske
gradnje “KUGL“

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in
65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
4. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem
načrtu individualne stanovanjske gradnje “KUGL“
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu
individualne stanovanjske gradnje “KUGL“, ki ga je izdelal
IBIS, d.o.o., iz Slovenske Bistrice.
2. člen
Osnutek odloka o zazidalnem načrtu za individualno
stanovanjsko gradnjo “KUGL“, bo razgrnjen na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10/II, Oddelek za okolje in prostor, vsak delavnik, 30 dni od veljave sklepa v
Uradnem listu RS, v delovnem času občinskih organov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava
osnutka odloka o zazidalnem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo “KUGL“,
O kraju in času javne obravnave bodo občani obveščeni na krajevno običajen način. Pismene pripombe in predloge naj zainteresirani podajo v času javne razgrnitve na sedežu občine.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 10/032-01/4-9/2003
Slovenska Bistrica, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

Št.
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Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike
na območju Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 2. člena uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnosti ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00), 36. člena zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 54/00) in 65. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in
65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
4. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o ukrepih kmetijske strukturne politike
na območju Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in kriteriji
za dodelitev finančnih sredstev namenjenih ohranjanju in
razvoju kmetijstva ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica
(v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica se zagotavljajo iz občinskega
proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom
o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica se finančna sredstva usmerijo v:
A) Subvencije:
– strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje (KSS,
društva),
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega
varstva domačih živali,
– sofinanciranje analiz tal in krme,
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje
razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– testiranje škropilnic, pršilnikov,
– večanje kakovosti pridelkov, okolju prijaznejše dejavnosti ter ekološko pridelavo hrane,
– trženje in promocijo kmetijskih pridelkov,
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij,
– ohranjanje, varstvo in optimalno rabo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega
in regionalnega značaja,
– pospeševanje društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,
– druge ukrepe, potrebne za celovit razvoj kmetijstva s
posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
B) Subvencioniranje realne obrestne mere:
– za nakup in izboljšanje obdelovalnih kmetijskih površin ter urejanje trajnih nasadov,
– za gradnjo, obnovo ali adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– za nakup kmetijske mehanizacije,
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– nakup kakovostnih plemenskih živali (samo, če je to
v sklopu financiranja celotne investicije – ko gre za tehnološke posodobitve),
– za uvajanje, razširitev in posodobitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– za programe razvoja in trženja kmetijske proizvodnje.
4. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične in pravne osebe, ki so državljani Republike
Slovenije, se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo (so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem
organu) in imajo stalno prebivališče v Občini Slovenska
Bistrica ter bodo sredstva uporabili za izvajanje ukrepov na
območju Občine Slovenska Bistrica,
– strokovne službe, društva, krožki, združenja, ki delujejo v Občini Slovenska Bistrica na področju kmetijstva.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Slovenska Bistrica se dodelijo upravičencem v
obliki subvencij (subvencioniranje obrestne mere za kredite
pod ugodnejšimi pogoji), regresov, dotacij, plačil storitev in
investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 3. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov
oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že
prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz teh virov ne sme
presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po
posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželje se dodeljujejo po programu.
7. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Slovenska Bistrica v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma krajevno običajen način,
informacijo objavi in posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne ukrepe,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
8. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
obravnava komisija za razdelitev sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja, ki izdela poročilo, na podlagi
katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
9. člen
Komisijo za razdelitev sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja, imenuje župan v sestavi predstavnikov kmetijske svetovalne službe Slovenska Bistrica in sodelavca občinske uprave, odgovornega za kmetijstvo, oziroma
gospodarstvo.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča komisija.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Obrestna mera posojila se subvencionira največ v višini obrestne mere, določene nad TOM.
11. člen
Subvencijska sredstva se lahko pridobijo največ do
50% vrednosti projekta oziroma programa.
12. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodelijo
po programu, ki ga za vsako leto sprejme Občina Slovenska
Bistrica v odloku o proračunu občine.
13. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa občine.
14. člen
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljejo prosilci na
Občino Slovenska Bistrica ali banko, prijava mora biti opremljena z točno navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v
objavi javnega razpisa.
15. člen
Postopek odpiranja vlog za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan.
O odpiranju vlog in dodelitvi sredstev komisija vodi
zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
16. člen
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
tiste prosilce, katerih vloge niso popolne, da jih v roku 8 dni
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prosilec v navedenem
roku ni dopolnil, se zavržejo.
17. člen
Popolne vloge komisija pregleda, jih oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter
sprejme odločitev o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev.
18. člen
Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva mora biti prosilcem vročen.
19. člen
Na odločitev komisije je v roku 8 dni od prejema sklepa možna pritožba, ki se vloži pri županu.
20. člen
Odobrena sredstva se dodelijo na podlagi pravnomočnega sklepa.
21. člen
Če načrtovana sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva po posameznem namenu presegajo realizirana, o preostanku odloča župan. Predlog prerazporeditve skladno s
tem pravilnikom pripravi komisija zadolžena za razvoj kmetijstva.
22. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja oddelek za gospodarstvo občine Slovenska Bistrica in Kmetijska
svetovalna služba Slovenska Bistrica.

Uradni list Republike Slovenije
23. člen
Nenamensko porabljena sredstva in druge nepravilnosti pri porabi sredstev je dolžan upravičenec povrniti skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odobritve sredstev do dneva vračila.
V primeru, da so prejemniki sredstev pravne osebe,
se obveznosti vrnitve nenamenske porabe zavarujejo s pogodbo.
24. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati dan po objavi.
Št. 10/032-01/4-11/2003
Slovenska Bistrica, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

1709.

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

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) ter v skladu
s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Slovenska
Bistrica na 4. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), v kolikor zakon o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
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Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Podžupana lahko poklicno opravljata funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odločita, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih
in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno
dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
4. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Slovenska Bistrica, ki sodi v drugo skupino občin, določen
količnik za najvišje vrednotenje funkcije v višini 8,5. Županu
pripada funkcijski dodatek v višini 60% količnika za najvišje
vrednotenje funkcije ter dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
5. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev v
okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Slovenska Bistrica.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
6. člen
Plača podžupanov se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupana opravljata funkcijo nepoklicno, jima pripada 40% plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala
poklicno.
7. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)
10%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
20%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
15%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega
sveta
5%
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
član je
10%
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
8. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za
prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
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Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se skupni količnik za obračun
plače župana pomnoži s faktorji meril za opravljeno delo,
določenimi v 5. ali 6. členu tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.
9. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda
za posameznega občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas
v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa.
Občinskemu funkcionarju se izda odločba o plači ob
sklenitvi delovnega razmerja.
Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje
občinske funkcije izplačuje na podlagi pogodbe o delu.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupanov se
izvršijo določbe tega pravilnika.
Z odločbo o delu plače člana občinskega sveta se
opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela
plače.
10. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
11. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo se določi na enak način
kot znesek dela plače člana občinskega sveta za udeležbo
na seji delovnega telesa občinskega sveta, če poseben
zakon ne določa drugače.
12. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 10% plače župana za člana.
Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
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Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 20%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
dela ali sklepu nadzornega odbora
20%
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.
13. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Nadomestilo za splošne volitve se izplača v skladu z 45.a
členom zakona o lokalnih volitvah, za izvedbo nadomestnih
volitev in referendumov, pa se izplača nadomestilo v višini,
ki jo določi občinski svet, ob vsakokratni izvedbi nadomestnih volitev in referendumov.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov
lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno
potovanje izven območja Občine Slovenska Bistrica. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
15. člen
Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre
za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
16. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
17. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli
mesec najkasneje do 10. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
18. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.
20. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov, št. 10/032-01/4-7/1999, z dne
29. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 28/99).

Št.

2. člen
Predlogi bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje. Za
predlog 1.a bo javna razgrnitev trajala 30 dni, za predloga
1.b ter 2. pa bo javna razgrnitev trajala 7 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v gasilskem domu Štatenberk dne 22. 4. 2003 ob
19. uri.
4. člen
Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjene predloge
bodo zainteresirani lahko podali v času javne razgrnitve ali
na javni obravnavi. Pripombe bo možno pisno posredovati
na naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-03-9/2001
Trebnje, dne 10. aprila 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/4-12/2003
Slovenska Bistrica, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

TREBNJE
1710.

Sklep o javni razgrnitvi predlogov prostorskih
aktov

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 41. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je
županja Občine Trebnje dne 10. 4. 2003 sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi predlogov prostorskih aktov
1. člen
Javno se razgrnejo predlogi:
1. sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje:
a) programska zasnova za ureditveni načrt za peskokop Brezje
b) dopolnitev namenske rabe prostora – nadomestne
gradnje zaradi rušitev ob gradnji AC Korenitka – Pluska
2. dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za
območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – nadomestne gradnje zaradi rušitev ob gradnji AC Korenitka –
Pluska.
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VIPAVA
1711.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vipava za leto 2002

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 16. člena
statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02)
je Občinski svet občine Vipava na 5. redni seji dne 27. 3.
2003 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava
za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava
za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so
tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
Proračun Občine Vipava za leto 2002 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov in
odhodkov

Račun
financiranja

Račun finančnih
terjatev in naložb

574,366.784
610,009.347
–35,642.563

–
–

1,444.644
353.237
1,091.407
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Proračun vseh desetih krajevnih skupnosti za leto 2002
je bil realiziran v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in
odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Račun
financiranja

Račun finančnih
terjatev in naložb

31,210.094
32,819.860
–1,609.766
–

Primanjkljaj sredstev proračuna Občine Vipava iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 35,642.563 SIT se krije
iz prenesenih sredstev preteklih let, presežek sredstev iz
računa finančnih terjatev in naložb v višini 1,091.407 SIT se
prenese med prenesena sredstva.
Primanjkljaj sredstev proračunov krajevnih skupnosti v
višini 1,609.766 SIT se krije iz prenesenih sredstev preteklih let.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/2003
Vipava, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

1712.

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 97. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo 4/99) je
Občinski svet občine Vipava na 5. redni seji dne 27. 3.
2003 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vipava za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto
2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višine proračuna, postopkI izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

Proračun leta 2003

648.680
459.915

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2003

70

DAVČNI PRIHODKI
376.765
700 Davki na dohodek in dobiček
264.778
703 Davki na premoženje
41.526
704 Domači davki na blago in storitve
70.461
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
83.150
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
75.023
711 Takse in pristojbine
3.914
712 Denarne kazni
163
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
3.850
72 KAPITALSKI PRIHODKI
38.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 24.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
materialnega premoženja
14.000
73 PREJETE DONACIJE
3.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
300
731 Prejete donacije iz tujine
3.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
147.465
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
147.465
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
751.300
40 TEKOČI ODHODKI
147.523
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
33.410
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.534
402 Izdatki za blago in storitve
102.889
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
5.690
41 TEKOČI TRANSFERI
270.015
410 Subvencije
5.500
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
158.535
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
41.920
413 Drugi tekoči domači transferi
64.060
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
306.612
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
306.612
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
27.150
430 Investicijski transferi
27.150
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
102.620
B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
51.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
51.000
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
49.700
752 Kupnine iz naslova privatizacije
1.300
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
5.380
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
5.380
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 5.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
380
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
45.620
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

57.000
57.000
57.000
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Skupina/Podskupina kontov

Št.

Proračun leta 2003

Skupina/Podskupina kontov

36 / 16. 4. 2003 / Stran 4269
Proračun leta 2003

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
57.000
XI. NETO FINANCIRAJE (VI. +X.)
102.620

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–580
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
–580
XI. NETO FINANCIRAJE (VI. +X.)

Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
47.268
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.579
70 DAVČNI PRIHODKI
–
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
–
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
3.579
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
3.579
711 Takse in pristojbine
–
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.800
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.800
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in materialnega
premoženja
73 PREJETE DONACIJE
6.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.600
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
35.290
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
35.290
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
47.849
40 TEKOČI ODHODKI
15.571
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
–
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
–
402 Izdatki za blago in storitve
15.571
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
–
41 TEKOČI TRANSFERI
800
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
–
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
800
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
31.478
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
31.478
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
–
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
580
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

–

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki za izvedbo razvojnega projekta ocene energetskega potenciala vetra.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in
njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini
3,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinskega
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
550.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
7. člen
Občinski svet lahko dolžniku s posebnim sklepom dolg
odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če
dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali
zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja, se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do višine 57,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2003 zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o financiranju občin za investicijo
gradnja neprofitnih stanovanj “vrhpoljski blok” Ob Beli v
Vipavi, poravnavo zapadlih obveznosti za gradnjo investicije
šola Podnanos in čistilne naprave Podraga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu
2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/2003-1
Vipava, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.
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Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe
pomoči družini na domu

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US, 1/99 in 41/99,
36/00, 54/00, 26/01), 6. člena pravilnika o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95, 2/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99
– odl. US, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine
Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je Občinski svet
občine Vipava na 5. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel

ODLOK
o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči
družini na domu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija, način in oblika
izvajanja javne službe pomoči družini na domu v delu, ki se
nanaša na socialno oskrbo na domu, upravičence do socialne oskrbe, obseg storitev, cene storitev in način plačila.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih,
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ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v
drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
3. člen
Socialna oskrba na domu se začne izvajati na zahtevo
upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti
do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in
upravičencem ali družino.
Drugi del zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Obseg in vrsta storitve se določita s pisnim dogovorom
med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in
izvajalcem javne službe, ki se praviloma sklepa za nedoločen čas.
II. VRSTA STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo
živil in pripravo enega toplega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem
smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
6. člen
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki
imajo stalno prebivališče na območju Občine Vipava in ki
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno
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institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.
9. člen
Storitve javne službe so, pod pogoji iz prejšnjega člena, dostopne:
– osebam starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje,
– osebam, s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na
domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Za Občino Vipava organizirajo in izvajajo pomoč na
domu kot javno službo pod enakimi pogoji javni socialno
varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Vipava
in izvajalcem se dogovorijo s pogodbo.
V. IZVAJALCI IN NORMATIV STORITVE
11. člen
Storitve pomoči družini na domu opravljajo delavci,
določeni po zakonu o socialnem varstvu in po pravilniku o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
12. člen
Normativ za izvajanje javne službe pomoči družini na
domu se določi v skladu s pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV
13. člen
Cena storitve se oblikuje v skladu z metodologijo, ki jo
predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, predlaga pa
organ upravljanja izvajalca socialne oskrbe na domu. K ceni
si mora izvajalec pridobiti soglasje Občinskega sveta občine
Vipava.
14. člen
Upravičenci so dolžni sami plačevati stroške neposrednega izvajanja socialne oskrbe na domu v dogovorjeni
vsebini in v dogovorjenem obsegu.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg
upravičenca tudi osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, katera izhaja iz zakona ali pogodbenega
razmerja.

Št.
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VII. OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
1. Oprostitve v zvezi s pripravo storitve
15. člen
V celoti so vsi udeleženci oproščeni plačila tistega dela
storitve, ki je namenjen pripravi in sklenitvi dogovora o izvajanju storitve v skladu z zakonom.
2. Oprostitve v zvezi z izvajanjem storitev
16. člen
Upravičenci, ki niso plačilno sposobni ali katerih plačilna sposobnost ne dosega vrednosti storitve, lahko vložijo
pri Centru za socialno delo zahtevo za delno ali celotno
oprostitev plačila stroškov storitve.
V primerih iz prejšnjega odstavka je dolžan znesek, za
katerega je bil upravičenec oproščen plačila, plačati zavezanec.
Zavezanec, ki je fizična oseba, lahko uveljavlja oprostitev zase, če ni plačilno sposoben ali če njegova plačilna
sposobnost ne dosega zneska, za katerega je bil oproščen
upravičenec.
Zavezanec, ki je pravna oseba, ni upravičen do oprostitev.
17. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev tega odloka
odloča v okviru javnih pooblastil tisti center za socialno
delo, ki je po zakonu krajevno pristojen za upravičenca, po
postopku in merilih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
18. člen
Plačila storitve pomoči družini na domu je v celoti oproščen vsak upravičenec, ki sklene dogovor o izvajanju storitve v skladu z zakonom in če izpolnjuje vse spodaj naštete
pogoje:
– da nima družinskih članov in drugih zavezancev,
– da nima dohodkov ali če njegov ugotovljeni dohodek
ne dosega meje socialne varnosti,
– da ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali
drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči
druge osebe.
19. člen
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja
oprostitve plačila stroškov za pomoč družini na domu le, če
dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin v korist Občine Vipava.
20. člen
Upravičenec ali zavezanec, ki je deloma ali v celoti
oproščen plačila storitve, je dolžan takoj ali najpozneje v
roku petnajstih dni po nastanku razlogov, sporočiti pristojnemu centru za socialno delo vsako spremembo, ki bi lahko
vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve.
Če center za socialno delo ugotovi, da sporočena
sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali višino
oprostitve, izda odločbo, s katero na novo določi višino
oprostitve s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku
spremembe.
21. člen
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi
lahko vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v določenem roku, je dolžan povrniti plačniku storitve razliko, ki je
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nastala zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonsko
zamudnimi obrestmi, od nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu ali zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti plačniku storitve vse stroške, ki so nastale v zvezi s priznanjem oprostitve, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva, ko mu
je bila pravica neopravičeno priznana.

Št. 15101-1/2003-1
Vipava, dne 27. marca 2003.

22. člen
Center za socialno delo vsako leto v začetku leta po
uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci,
ki jim je bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje po
merilih, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije, in na
novo odloči o višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega stanja po postopku in na način, kot velja za odločanje
o oprostitvi.

1714.

23. člen
Center za socialno delo lahko na zahtevo upravičenca
ali zavezanca za določeno obdobje določi oprostitev v višjem znesku, kot bi šla upravičencu oziroma zavezancu po
merilih Vlade Republike Slovenije, če za to pridobi predhodno soglasje občine.
VIII. DOKUMENTACIJA
24. člen
Izvajalci socialne oskrbe na domu so dolžni voditi
osnovno dokumentacijo – osebni karton uporabnika storitve, ki obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca,
vzpostavljene in vodene v skladu z določili zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu
zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah za storitve.
25. člen
Izvajalec je dolžan izdelati:
– delno polletno poročilo, ki obsega opis opravljenega
programa dela,
– končno letno poročilo, ki obsega opis opravljenega
programa dela ter vsebinski in finančni plan del za naslednje
leto,
– poročilo na zahtevo naročnika.
26. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem storitev pri uporabniku vrši izvajalec, ki obenem sprejema tudi vse pritožbe in
pripombe.

Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 28/01 in 51/02) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) je Občinski svet občine Vipava na
5. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Vipava
1. člen
Do začetka veljavnosti proračuna Občine Vipava za
leto 2003, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto
2002.
2. člen
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2002.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2003.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe odloka o proračunu Občine Vipava za leto
2002.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne
s 1. aprilom 2003.
Št. 40204-1/02
Vipava, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati
odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve “pomoč družini na domu” (Uradno glasilo občin, št. 9/99).

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Vipava

1715.

Sklep Občinskega sveta občine Vipava o
soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Občinski svet občine Vipava je na podlagi 101. člena
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
110/02), 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02)
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in 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02
in 83/02) na 5. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
1
Občinski svet občine Vipava daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za
socialno delo v višini 2.956,39 SIT na efektivno uro.
Stroški storitve se zmanjšajo za subvencijo iz sredstev
proračuna Občine Vipava za vodenje storitve za 557,30 SIT
na uro ter za subvencijo iz sredstev proračuna Republike
Slovenije v okviru aktivne politike zaposlovanja za 863,69
SIT na uro.
Končna cena za uporabnike storitve po odbitnih subvencijah znaša 1.530 SIT na efektivno uro.
2
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.

Št.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine
Zreče v višini 2.616 SIT se prenese kot prihodek v proračun
Občine Zreče za leto 2003.
4. člen
Po bilancah prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in
odhodkov krajevnih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje,
Skomarje, Resnik in Dobrovlje za leto 2002, ki obsega v
000 SIT:
– prihodke v višini
157.984 SIT,
– odhodke v višini
152.681 SIT,
– račun financiranja
45.322 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki
50.625 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-03-06/2003-6
Zreče, dne 31. marca 2003.

Št. 15101-2/2003-1
Vipava, dne 27. marca 2003.

Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

1717.
ZREČE
1716.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Zreče za leto 2002

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 16. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 31. marca 2003 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Zreče
za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Zreče za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Zreče in zaključni računi krajevnih
skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Dobrovlje, Skomarje in
Resnik.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Zreče se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2002, ki obsega v
000 SIT:
– prihodke v višini
669.847 SIT,
– odhodke v višini
662.248 SIT,
– račun financiranja
–4.983 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki
2.616 SIT.
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Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o. Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 4.
2003 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena MWh toplotne energije se zviša za
3,89%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 10.245,12 SIT/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 27/2003-02
Zreče, dne 31. marca 2003.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.
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DRŽAVNI ZBOR

1718.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih
(ZKZ-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2003.
Št. 001-22-29/03
Ljubljana, dne 16. aprila 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-B)
1. člen
V zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96, 31/98 – odločba US, 1/99-ZNIDC, 54/2000ZKme, 68/2000 – odločba US, 27/2002 – odločba US,
58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 in ZGO-1)
se za 16. členom doda novo III. poglavje in 17., 18., 19.,
20., 21., 22., 23., 24. in 25. člen, ki se glasijo:
“III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI, GOZDOVI IN
KMETIJAMI
17. člen
Za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami
po tem zakonu se šteje pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli med živimi in v drugih primerih, ki jih določa ta
zakon.
Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami
teče po postopku in na način določen s tem zakonom, če ni
glede predkupne pravice kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetij z drugim zakonom določeno drugače.
18. člen
Zaščitena kmetija iz 2. člena zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 54/99 –
odločba US) se v prometu ne sme deliti, razen v naslednjih
primerih:
– če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena kmetija;
– če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga
kmetija oziroma se povečuje ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega
podjetnika posameznika;

– če se odtujijo stavbna zemljišča;
– če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o
dedovanju kmetijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko;
– če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija oziroma občina;
– če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na
zaščiteni kmetiji v korist solastnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po
predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev.
19. člen
Pravni posel odobri upravna enota.
Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije:
– v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij;
– med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, lastnikom in njegovim zakonitim dedičem, razen če
gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18. členom tega zakona;
– med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd
ali kmetija v lasti dveh solastnikov;
– na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju;
– na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v
skladu z 18. členom tega zakona;
– če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem
stoji objekt (stavbišče in funkcionalno zemljišče) zgrajen v
skladu z veljavnim prostorskim aktom in s predpisi o graditvi
objektov.
Pravni posel za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije se ne odobri:
– če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena;
– če promet ni potekal po postopku in na način, določen s tem zakonom;
– če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po
23. členu tega zakona;
– če bi se s prometom fizično delile parcele zemljišča,
ki je bilo urejeno s komasacijo.
20. člen
Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd
ali kmetijo, mora ponudbo v treh izvodih izročiti vsaki upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali
kmetija leži.
Ponudba mora vsebovati:
– osebne podatke o prodajalcu: osebno ime ter naslov
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež;
– podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu oziroma kmetiji (parcelna številka, katastrska občina, površina, katastrska kultura);
– ceno in
– morebitne druge prodajne pogoje.
Upravna enota, na območju katere to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži, mora ponudbo iz prvega odstavka
tega člena nemudoma objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave. Upravna enota to ponudbo nemudoma pošlje občini in krajevnemu uradu oziroma
informacijski pisarni, da jo objavijo na oglasni deski.
Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila
ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote.
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Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme
ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.
21. člen
Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora dati pisno izjavo o sprejemu
ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu
in upravni enoti ali neposredno vloži na upravni enoti.
Upravna enota po preteku roka za sprejem ponudbe
obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca priporočeno
s povratnico o tem, kdo je sprejel ponudbo v roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
22. člen
Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine poda vlogo za odobritev pravnega
posla. Vloga se vloži pri upravni enoti, na območju katere
leži nepremičnina oziroma njen pretežni del. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v šestdesetih dneh
po poteku roka iz četrtega odstavka 20. člena tega zakona.
Vlogi je treba priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.
Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla
z odločbo. Stranke v postopku odobritve so pogodbene stranke in vsi, ki so sprejeli ponudbo v skladu s tem zakonom.
Če za pravni posel odobritev ni potrebna, izda upravna
enota o tem potrdilo. Če ne gre za primere, ko se izda
potrdilo, se izdaja potrdila zavrne z odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega člena odloča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu je mogoča le na podlagi odločbe o odobritvi oziroma potrdila iz
tega člena.
23. člen
Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če
ni glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi
zakoni določeno drugače, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:
1. solastnik;
2. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na
zemljišče, ki je naprodaj;
3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
4. drug kmet;
5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.
Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto
mesto v skladu s prejšnjim odstavkom, pravico do nakupa
določi po naslednjem vrstnem redu:
1. kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali
glavno dejavnost;
2. kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
3. kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko
gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je
stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.
Kmetijska dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost, če pridelki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo tej osebi poglavitni vir za preživljanje.
Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja
predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na
način, predpisan s tem zakonom, če sklenjeno pogodbo
odobri upravna enota v skladu z 22. členom tega zakona.
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24. člen
V smislu tega zakona je kmet fizična oseba:
– ki je lastnica, zakupnica oziroma drugačna uporabnica kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sama ali s
pomočjo drugih, je za to obdelovanje ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti pridobiva pomemben del dohodka;
– ki je družinski član osebe iz prejšnje alinee, če opravlja kmetijsko dejavnost na kmetiji kot edino oziroma glavno
dejavnost in je za to ustrezno usposobljena. Kmetijska dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost v primerih,
določenih v prejšnjem členu;
– ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivala
pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če
poskrbi za obdelavo kmetijskih zemljišč;
– ki da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sama
ali s pomočjo drugih obdelovala kmetijska zemljišča, za
katera izkaže, da jih bo pridobila, da bo iz kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih pridobivala pomemben del dohodka
in izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti iz tretjega odstavka tega člena.
Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti. Kot
pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti se po tem zakonu šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno
s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova
državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem
pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne poprečne plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju.
Šteje se, da je kmet ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti, če ima strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje kmetijske smeri ali katerokoli smer izobrazbe najmanj IV. stopnje in opravljen preizkus znanja po
veljavnem programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s
področja kmetijske dejavnosti, ki jo opravlja ali jo namerava
opravljati ali če pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo za
področje kmetijstva v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne
poklicne kvalifikacije.
Za samostojnega podjetnika posameznika po tem zakonu se šteje fizična oseba, ki je priglašena oziroma registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari več kot 50% prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s prihodki iz naslova
ukrepov kmetijske politike in s prihodki iz naslova državnih
pomoči, kar je razvidno iz potrjene zadnje bilance stanja in
bilance uspeha.
Za kmetijsko organizacijo po tem zakonu se šteje gospodarsko družbo, kmetijsko zadrugo ali drugo pravno
osebo, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost in ustvari
več kot 50% prihodkov iz kmetijske dejavnosti, vključno s
prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in s prihodki iz
naslova državnih pomoči, kar je razvidno iz zadnjega revidiranega izkaza prihodkov in odhodkov oziroma izkaza poslovnega izida.
Če nastane dvom, ali je fizična oseba kmet oziroma
samostojni podjetnik posameznik oziroma ali je pravna oseba kmetijska organizacija, odloča o tem upravna enota na
območju katere leži pretežni del kmetijskega zemljišča, ki
ga fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma
kmetijska organizacija uporabljajo.
Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše vsebino in
način preizkusa znanja iz tretjega odstavka.
25. člen
Po končani javni dražbi kmetijskega zemljišča, gozda
ali kmetije, mora izvršilno sodišče ponudnika, ki je ponudil
najvišjo ceno napotiti na pristojno upravno enoto, da v roku,
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ki mu ga določi, poda vlogo za pridobitev odobritve pravnega posla.
Vlogi za pridobitev odobritve se priloži sklep sodišča o
ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno. Če obstoji kateri od
razlogov iz tretjega odstavka 19. člena tega zakona, upravna enota odobritev zavrne.
Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za stečajne in likvidacijske postopke.”
2. člen
V prvem odstavku 27. člena se za besedilom “Določbe
19. do 24. člena” doda besedilo “razen določb prvega,
drugega in tretjega odstavka 23. člena”.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti
odstavek, ki se glasijo:
“Pri zakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije,
če ni glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi zakoni določeno drugače, lahko uveljavljajo prednostno
pravico upravičenci po naslednjem vrstnem redu:
1. zakupnik;
2. zakupnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki se daje v
zakup in kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na
zemljišče, ki se daje v zakup;
3. drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna
za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti.
Zakupnik, s katerim je bila zakupna pogodba zaradi
neizpolnjevanja njegovih obveznosti razdrta, ne more uveljavljati prednostne pravice iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.
Ob enakih pogojih ima med prednostnimi upravičenci
iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena, uvrščenimi
na isto mesto, prednostno pravico do zakupa tisti, ki mu
kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost in
mu prihodki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti,
pomenijo poglavitni finančni vir preživljanja ali poslovanja.”.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 111. člena se število “22” nadomesti s številom “24”.
4. člen
Črta se prvi odstavek 114. člena.
5. člen
Postopki za odobritev pravnega posla, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo v skladu s tem zakonom.
6. člen
Do izdaje predpisa iz 24. člena zakona se potrdilo o
usposobljenosti pridobi s preizkusom znanja po veljavnem
programu kmetijskih šol.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-03/89-1/69
Ljubljana, dne 8. aprila 2003.
EPA 804-III
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Mihael Brejc l. r.
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MINISTRSTVA
1719.

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in
evidenci subjektov

Na podlagi 114. člena, v zvezi s 101., 102. in 103.
členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
ZMR-1 58/02, ZDU-1 52/02) in 23. člena ZDU-1 (Uradni
list RS, št. 52/02), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci
subjektov
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za vpis, postopke vpisa in
način vodenja registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in evidence subjektov (v nadaljnjem
besedilu: ESUB) ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
2. člen
(Vodenje postopkov)
Postopke v skladu s tem pravilnikom vodi Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(Pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je subjekt, ki je
lahko:
– fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik;
– samostojni podjetnik posameznik registriran za kmetijsko dejavnost;
– pravna oseba registrirana za kmetijsko dejavnost;
– registrirana agrarna ali pašna skupnost.
(2) Družinski član je fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, ki dela na kmetiji in ni najeta
delovna sila ter je vpisana v obvezno zbirko podatkov.
(3) KMG-MID je enolična in neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, sestavljena iz devetih numeričnih znakov, ki je osnova za vodenje zbirke RKG in
za povezovanje obveznih zbirk podatkov, ki se navezujejo na
kmetijsko gospodarstvo.
(4) SUBJ ID je enolična in neponovljiva identifikacijska
številka subjekta. Je osnova za vodenje ESUB in povezovanje subjekta z obveznimi zbirkami podatkov.
(5) Registracija kmetijskega gospodarstva je vpis kmetijskega gospodarstva in nosilca kmetijskega gospodarstva
v RKG ter dodelitev identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva KMG-MID.
(6) Obvezne zbirke podatkov so vse zbirke podatkov,
ki se vodijo in vzpostavijo na podlagi predpisov, ki urejajo
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vključno z obveznimi
zbirkami podatkov organov v sestavi ministrstva pristojnega
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(7) Enota rabe je strnjena površina kmetijskega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega
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kmetijskega gospodarstva in na kateri raste ena vrsta kmetijske rastline ali v primeru dejanske rabe njive in vrtovi,
ena ali več vrst kmetijskih rastlin. Sestavljena je lahko iz
več katastrskih parcel, ene katastrske parcele ali dela katastrske parcele.
4. člen
(Zavezanci za vpis)
(1) Zavezanec za vpis v RKG je kmetijsko gospodarstvo in kmetija (v nadaljnjem besedilu: kmetijsko gospodarstvo) na območju Republike Slovenije, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vpisano v
obvezne zbirke podatkov ali uveljavlja finančne podpore.
Podatke za vpis v RKG in spremembe vpisanih podatkov je
dolžan posredovati nosilec kmetijskega gospodarstva na
način predpisan v tem pravilniku.
(2) V ESUB agencija evidentira subjekte po uradni dolžnosti, na podlagi vlog ob vpisu v obvezne zbirke podatkov
oziroma pri uveljavljanju finančnih podpor, v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
VSEBINA IN ORGANIZACIJA RKG IN ESUB
5. člen
(Vsebina RKG)
(1) RKG vsebuje podatke iz obrazcev v prilogah I., II.,
III. in IV., ki so sestavni del tega pravilnika in predpisov, ki
urejajo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Za prijavo podatkov o kmetijskih zemljiščih v uporabi iz obrazca v prilogi III. se parcele združujejo v enote rabe.
(3) Na območjih, kjer niso zaključeni komasacijski postopki se v RKG upoštevajo podatki iz odločbe o novi razdelitvi zemljišč na komasacijskem območju.
6. člen
(Vsebina ESUB)
(1) ESUB vsebuje podatke o subjektih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Na osnovi evidentiranja podatkov iz prejšnjega odstavka, se posameznemu subjektu dodeli SUBJ ID.
7. člen
(Nosilec kmetijskega gospodarstva, družinski člani)
(1) Kmetijsko gospodarstvo ima enega nosilca kmetijskega gospodarstva. Nosilec kmetijskega gospodarstva ima
lahko registriranih več kmetijskih gospodarstev. Vsak subjekt je lahko vpisan na več kmetijskih gospodarstvih.
(2) V primeru kmetije je lahko na kmetiji vpisan eden ali
več družinskih članov. Samostojni podjetnik posameznik,
pravna oseba, registrirana agrarna ali pašna skupnost ne
morejo biti družinski člani.
(3) Pri določitvi oziroma spremembi nosilca kmetije, ki
se vloži na obrazcu iz priloge V., ki je sestavni del tega
pravilnika, morajo z vpisom nosilca kmetije soglašati družinski člani vpisani v obvezne zbirke podatkov. Z vpisom družinskega člana na kmetijo mora soglašati nosilec kmetije.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva je dolžan pridobiti soglasja vseh lastnikov oziroma solastnikov kmetijskih
zemljišč in gozdov v uporabi ter lastnikov rejnih živali na
kmetijskem gospodarstvu, ki jih mora trajno hraniti na kmetijskem gospodarstvu.
(5) V primeru, ko je kmetijsko gospodarstvo planina v
skupni rabi ali skupni pašnik, je nosilec kmetijskega gospodarstva registrirana agrarna ali pašna skupnost oziroma fizična oseba, ki jo pooblastijo vsi uporabniki planine ali skupnega pašnika za vodenje kmetijskega gospodarstva.
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(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva odgovarja za pravilnost posredovanih podatkov v RKG.
8. člen
(Pridobivanje in uporaba podatkov v RKG in ESUB)
Za vodenje in vzdrževanje podatkov v RKG in ESUB se
pridobivajo in uporabljajo podatki, ki jih v okviru predpisanih
zbirk podatkov vodijo državni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, in sicer:
– register prostorskih enot:
meje prostorskih enot, imena in šifre upravnih enot,
občin, naselij in katastrskih občin, podatki o ulicah in hišnih
številkah ter drugi podatki;
– centralni register prebivalstva:
ime in priimek, enotna matična številka občana, prebivališče;
– davčni register:
davčna številka;
– poslovni register Slovenije:
firma pravne osebe, naziv samostojnega podjetnika posameznika, registrirane agrarne ali pašne skupnosti, matična številka, pravno organizacijska oblika, vrsta dejavnosti
po standardni klasifikaciji dejavnosti ter drugi podatki;
– sodni register:
podatki o pravnih osebah vpisanih v sodnem registru;
– zemljiška knjiga:
podatki o lastnikih in zakupnih pravicah vpisanih v zemljiški knjigi;
– zemljiški kataster:
podatki o parcelnih številkah, mejah parcel, površinah,
lastnikih, upravljavcih in najemnikih;
– zbirke podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije:
podatki o zemljiščih v lasti Republike Slovenije in zakupnikih teh zemljišč.
9. člen
(Organizacija zbirke podatkov RKG in ESUB)
(1) Zbirki podatkov RKG in ESUB morata biti urejeni
tako, da je zagotovljena sledljivost podatkov ter varstvo podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) Če preveritev podatkov z zbirkami podatkov, kjer
agencija ni upravljavec, ni možna ob vpisu v RKG ali ESUB,
agencija te podatke preveri naknadno, vendar najmanj enkrat letno.
(3) Če se ob preveritvi iz prejšnjega odstavka ugotovi
neskladje podatkov, se o neskladju obvesti nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je dolžan stanje uskladiti. V primeru,
da zahteva takšna uskladitev pričetek postopka pri drugem
državnem organu, je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan predložiti dokazilo o pričetku postopka. Če takšnega
dokazila ne predloži v roku 30 dni, se upošteva dejansko
stanje oziroma stanje v naravi.
POSTOPKI
10. člen
(Registracija kmetijskega gospodarstva)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se v RKG registrira na podlagi zahtevka, ki ga vloži nosilec kmetijskega gospodarstva
na obrazcih iz prilog I., II., III. in IV. in vsebujejo podatke iz
teh prilog.
(2) Podatki, ki so že zajeti v obveznih zbirkah podatkov,
se ob registraciji kmetijskega gospodarstva ne sporočajo,
agencija jih privzame iz obveznih zbirk podatkov.
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(3) Ne sporočajo se naslednji podatki:
– o razvrstitvi v območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko pridelavo,
– o vključenosti v posebne programe (okoljski programi, program razvoja podeželja, itd.),
– podatki o kmetijskih zemljiščih, ki so že zajeti v obveznih zbirkah.
(4) V primeru, da ima kmetijsko gospodarstvo zemljišča v najemu, je za ta zemljišča potrebno priložiti fotokopijo
zakupne pogodbe ali izjavo o zakupu zemljišča.
(5) Na podlagi posredovanih podatkov in po ugotovitvi,
da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje za registracijo,
agencija opravi registracijo kmetijskega gospodarstva.
11. člen
(Izdaja odločbe)
(1) O registraciji kmetijskega gospodarstva agencija
izda nosilcu kmetijskega gospodarstva odločbo, ki vsebuje
podatke iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Registracija kmetijskega gospodarstva se z odločbo zavrne, če vloga za vpis ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz prvega odstavka 4. člena, 5., 7. in 10. člena tega
pravilnika.
(3) Za vse vpise opravljene v RKG, razen registracije,
ukinitve, delitve, združitve in spremembe nosilca kmetijskega
gospodarstva, agencija nosilca kmetijskega gospodarstva obvesti z izpisom, ki se šteje kot potrdilo. Nosilec kmetijskega
gospodarstva ima možnost predlagati spremembo potrdila v
roku osmih dni. Kolikor se takšnemu zahtevku ugodi, se
nosilcu kmetijskega gospodarstva posreduje novo potrdilo. V
primeru, da se zahtevku ne ugodi, agencija izda odločbo.
12. člen
(Javljanje sprememb v RKG)
(1) Spremembe podatkov iz 5. in 7. člena tega pravilnika je potrebno priglasiti najkasneje v 30 dneh od nastanka
spremembe, kolikor drug predpis ne določa drugače. Če
nosilec kmetijskega gospodarstva sprememb ne sporoči v
tem roku, se kaznuje v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Spremembe ni potrebno priglasiti v RKG v primeru,
ko se spremembo priglasi v katerokoli obvezno zbirko podatkov.
(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena,
se podatki o staležu rejnih živali javljajo enkrat letno oziroma
tako, da je ob oddaji vloge za izvedbo ukrepa iz kmetijske
politike stanje v RKG enako dejanskemu stanju na kmetijskem gospodarstvu.
13. člen
(Ukinitev kmetijskega gospodarstva)
(1) Ukinitev kmetijskega gospodarstva, ki je prenehalo
obstajati, zahteva nosilec kmetijskega gospodarstva, v primeru
smrti fizične osebe ali prenehanja poslovnega subjekta pa
njegov pravni naslednik. Vlogo za ukinitev se vloži na obrazcih
iz priloge I. in VIII., ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pred ukinitvijo kmetijskega gospodarstva mora nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pravni naslednik
poskrbeti za izbris podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko
gospodarstvo iz obveznih zbirk podatkov. Kolikor takšen
izbris ni mogoč ali se zanj ne poskrbi, se ukinitev kmetijskega gospodarstva zavrne.
14. člen
(Delitev kmetijskega gospodarstva)
(1) Delitev kmetijskega gospodarstva se v RKG lahko
izvede le, če je delitev kmetijskega gospodarstva posledica
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dedovanja, prodaje, delitve premoženja na podlagi pogodbe ali pogodbenega najema. Ob prijavi delitve kmetijskega
gospodarstva mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se
deli, predložiti dokument, ki slednje dokazuje.
(2) Delitev kmetijskega gospodarstva ni mogoča v primeru, ko posamezen predpis to ne omogoča ali ko bi delitev kmetijskega gospodarstva pomenila neupravičeno ugodnejše pogoje pri uveljavljanju sredstev iz ukrepov kmetijske
politike.
(3) Vloga za delitev kmetijskega gospodarstva se vloži
na obrazcih iz priloge I. in VII., ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Kmetijska gospodarstva, ki nastanejo z delitvijo,
dobijo nove identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva KMG-MID. Nosilci kmetijskih gospodarstev, nastalih po
delitvi, bodo prejeli obvestilo o dodeljeni identifikacijski številki kmetijskega gospodarstva KMG-MID. Na novonastala
kmetijska gospodarstva je potrebno v roku, ki je določen v
obvestilu, prenesti kmetijska zemljišča in gozdove v uporabi
ter rejne živali. Prenos kmetijskih zemljišč in gozdov v uporabi se opravi tako, da nosilec kmetijskega gospodarstva
izpolni obrazec iz priloge III. Prenos rejnih živali se opravi
tako, da nosilec kmetijskega gospodarstva izpolni obrazec
iz priloge IV. Za kmetijska zemljišča v uporabi in rejne živali,
ki so že vpisane v obveznih zbirkah podatkov, se stanje
uskladi v teh obveznih zbirkah podatkov.
(5) Po opravljenem prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov v uporabi ter rejnih živali na kmetijska gospodarstva
nastala po delitvi, agencija izda odločbo o registraciji kmetijskih gospodarstev. Za kmetijsko gospodarstvo, ki se je delilo, agencija izda odločbo o ukinitvi.
15. člen
(Združevanje kmetijskih gospodarstev)
(1) Do združevanja dveh ali več kmetijskih gospodarstev lahko pride na predlog vseh nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki se združujejo ali na predlog njihovih pravnih naslednikov v primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne
osebe.
(2) Podatke posredujejo nosilci kmetijskih gospodarstev na obrazcih iz priloge I. in VI., ki je sestavni del tega
pravilnika.
(3) Agencija z odločbo prenese na združeno kmetijsko
gospodarstvo vsa kmetijska zemljišča in gozdove v uporabi
ter rejne živali kmetijskih gospodarstev, ki se združujejo. V
primeru, da niso vsa kmetijska zemljišča in gozdovi v uporabi ter rejne živali predmet združitve, se podatke o kmetijskih
zemljiščih in gozdovih v uporabi sporoči na obrazcu iz priloge III. in podatke o rejnih živalih na obrazcu iz priloge IV. Iz
zahtevka mora biti razviden razlog za delen prenos kmetijskih zemljišč in gozdov v uporabi oziroma rejnih živali.
(4) Združitev kmetijskih gospodarstev ni mogoča v primeru, ko posamezen predpis to ne omogoča zaradi vključenosti kmetijskih gospodarstev v posebne programe.
(5) Kmetijska gospodarstva, ki so bila v postopku združevanja, agencija z odločbo ukine. Združenemu kmetijskemu gospodarstvu agencija izda odločba o registraciji kmetijskega gospodarstva.
16. člen
(Zahteva za vpogled, prepis ali izpis podatkov)
(1) Vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG lahko
zahteva nosilec kmetijskega gospodarstva ali družinski član
za kmetijsko gospodarstvo, na katerem je vpisan. Izpis podatkov vsebuje vse podatke kmetijskega gospodarstva, razen osebnih podatkov, ki se posredujejo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
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(2) Zahteva za vpogled, prepis ali izpis podatkov iz
RKG se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri agenciji.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(Prehodno obdobje)
(1) Kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2002 oddala
zbirno vlogo za uveljavljanje sredstev iz ukrepov kmetijske
politike, bodo prejela podatke iz 5. člena tega pravilnika, ki
so bili oddani skupaj z zbirno vlogo. Uveljavljanje sredstev iz
ukrepov kmetijske politike na podlagi predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2003, bo istočasno pomenilo tudi oddajo zahtevka za vpis v RKG.
(2) Kmetijskim gospodarstvom, ki jim še ni bila dodeljena identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva
KMG-MID, bo na podlagi vloge zavezanca iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, v času od uveljavitve tega pravilnika do izdaje podatkov iz tretjega odstavka tega člena,
dodeljena identifikacijska številka KMG-MID zgolj na podlagi posredovanih podatkov o naslovu kmetijskega gospodarstva in o nosilcu kmetijskega gospodarstva.
(3) Podatke iz 5. člena tega pravilnika oziroma podatke
iz obveznih zbirk podatkov, bodo do meseca decembra
2003 prejeli vsi nosilci kmetijskih gospodarstev iz prejšnjega odstavka in vsi ostali nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
so na kakršenkoli način javili, da imajo kmetijsko gospodarstvo, razen nosilcev kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Nosilci kmetijskih gospodarstev iz prejšnjega odstavka so v roku 30 dni od prejema podatkov dolžni javiti
agenciji vse spremembe in manjkajoče podatke o kmetijskih zemljiščih in gozdovih v uporabi, ki niso bili zajeti in jih
imajo v lasti ali posesti. Dolžni so javiti tudi druge spremembe, ki bi pomenile spremembo stanja v RKG oziroma podatkov iz 5. člena tega pravilnika.
(5) Na podlagi prejetih podatkov in preveritve teh podatkov, bo agencija izdala odločbo o registraciji kmetijskega
gospodarstva iz 11. člena tega pravilnika. Odločbo bodo
prejeli vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so izpolnili
pogoje določene s tem pravilnikom.
(6) Kmetijska gospodarstva, katerih nosilci ne bodo
izpolnili obveznosti iz tega člena, se po uradni dolžnosti
izbrišejo iz RKG.
18. člen
(Posebni zaznamki)
V RKG se do vzpostavitve evidence o finančnih podporah, poleg v tem pravilniku naštetih podatkov, vodijo tudi
morebitni zaznamki povezani s prepovedjo uveljavljanja sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugi zaznamki.
19. člen
(Uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 631-459/2003-1
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
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PRILOGA I.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E Ž E L JA

PUSTITE PRAZNO!

OPOZORILO!
PRED IZPOLNJEVANJEM OBRAZCA OBVEZNO PREBERITE NAVODILA!
OBRAZCE IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

ZAHTEVEK ZA VPIS V REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
(osnovni obrazec)

1.

VLAGATELJ ZAHTEVKA – NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska št.

Dod.

Št. mobilnega
telefona

/

/

Elektronski
naslov

IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Vlagatelj zahtevka - nosilec kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

2.

.

Matična št.

NAMEN ZAHTEVKA ZA VPIS V REGISTER KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (ustrezno označite)
Registracija kmetijskega gospodarstva

Združitev kmetijskih gospodarstev

Sprememba – popravek že posredovanih podatkov

Ukinitev kmetijskega gospodarstva

Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva

Drugo:_______________________________________________

Delitev kmetijskega gospodarstva

_____________________________________________________

OPOZORILO! K zahtevku je obvezno priložiti ustrezno prilogo z natančno navedbo podatkov!
S podpisom jamčim za točnost podatkov in prevzemam odgovornost in posledice za napačne ali nepopolne podatke!
IZJAVA: Posredovani podatki se lahko uporabljajo v obveznih zbirkah podatkov ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in za z zakonom dovoljene namene.
.

V/na ________________________,
kraj

dan

Podpis: ______________________________________

.
mesec

leto

fizične osebe – nosilec kmetijskega gospodarstva
pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, agrarne ali pašne
skupnosti – podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata
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PRILOGA II.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E Ž E L JA

REGISTRACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1.

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Domače
ime

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

2.

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I)

3.

SOGLASJE DRUŽINSKIH ČLANOV, VPISANIH V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
3.1.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.
Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Pošta

Dod.
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3.2.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

3.3.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

3.4.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.
Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Pošta

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

stran

G - gozd

/

MID
Šifra k.o.

IS - intenzivni sadovnjaki
ES - ekstenzivni sadovnjaki

trajnega nasada

V - vinogradi
HM - hmeljišča

Vrsta
dejanske
rabe

N - njive in vrtovi
T - trajni travniki/pašniki

Domače ime

O - oljčniki
P - plantaže gozdnega drevja

Ime k.o.
K/*

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Poddelilka

KZ - kmetijska zemljišča v zaraščanju
DR - neobdelana kmetijska zemljišča (druga)

Št. parcele

Podatki iz zemljiškega katastra
ha

PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN GOZDOVIH

m2
ha

ar

Površina dejanske
rabe (bruto)

* - stavbišče
K - parcela v komasacijskem postopku

ar

KMG-MID

PRILOGA III.

L - lastno
Z - v zakupu

Lastništvo
L/Z

Št.

Vrste rabe:

Št. enote
rabe

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E Ž E L JA

Republika
Slovenija
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/

Domače ime

Vrsta
dejanske
rabe

MID

trajnega nasada
Šifra k.o.

Ime k.o.
K/*
Št. parcele

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Poddelilka

Podatki iz zemljiškega katastra
ha

ar

m2
ha

ar

Površina dejanske
rabe (bruto)
Lastništvo
L/Z
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Št. enote
rabe
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Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

koze

ovce

2 leti in več

0,6
0,6
0,6
1
1
1
1

telice za pitanje

biki

voli

plemenske telice - breje

plemenske telice - nebreje

telice za pitanje

krave molznice

1

biki za pitanje

voli za pitanje

kozli, starejši od 1 leta

starejše od 1 leta oz. so že jarile

ovni, starejši od 1 leta

mesne

mlečne

mesne

1

plemenski biki

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

1
1,4

krave dojilje, rejnice

mlečne

0,6
0,6

0,3

teleta za nadaljnjo rejo (teličke)

plemenske telice - breje

0,3

teleta za nadaljnjo rejo (bikci)

plemenske telice - nebreje

0,15

teleta za zakol (teličke)

starejše od 1 leta oz. so že jagnjile

od 1 do manj kot 2 leti

mlado govedo, staro
manj kot 1 leto

0,15

K*

Št. živali

0,15

0,25

* Koeficient za preračun v GVŽ (glava velike živine)
** Rastlinojeda divjad, ki jo gojimo za pridelavo mesa na kmetijskih površinah

drugo (navedi):

divjad, starejša od 1 leta**

noji

0,5

0,007
osli, mule, mezgi

0,0015
purani

0,34

breje plemenske svinje

pitovni piščanci

0,34

nebreje plemenske svinje

0,005

0,3
breje mladice

kokoši nesnice

plemenski prašiči

0,3
0,15

nebreje mladice

0,3

110 kg in več
merjasci

0,15

0,15

50 do 80 kg
80 do 110 kg

20 do 50 kg

prašiči pitanci

0,07

do 20 kg

1

žrebci za delo in pleme

mladi prašiči

1

kobile

0,03

1

konji

pujski

0,5

poniji

K*
0,5

KMG-MID

Št. živali

PRILOGA lV.

žrebeta do enega leta

ŽIVALSKA VRSTA

REJNE ŽIVALI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

teleta za zakol (bikci)

ŽIVALSKA VRSTA

AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E Ž E L JA

Republika
Slovenija

KONJI
PRAŠIČI
PERUTNINA

GOVEDO

DROBNICA

Št.

OSTALO

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA V.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Republika
Slovenija

KMG-MID
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E Ž E L JA

SPREMEMBA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1.

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Domače
ime

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

2.

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I)

3.

RAZLOG SPREMEMBE NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Smrt dosedanjega nosilca kmetijskega gospodarstva / prenehanje pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika,
agrarne ali pašne skupnosti
Drugo: ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
IZPOLNITE V PRIMERU, DA JE RAZLOG SPREMEMBE NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA DRUGO:

Dosedanji nosilec kmetijskega gospodarstva _______________________________________________________________
(ime in priimek dosedanjega nosilca / naziv-firma)

se strinjam s spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva.
Podpis dosedanjega nosilca kmetijskega gospodarstva: ______________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)

4.

DRUŽINSKI ČLANI VPISANI V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO SE STRINJAMO Z DOLOČITVIJO NOVEGA NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

Ime in priimek družinskega člana: _______________________________________________ Podpis: ____________________________
Ime in priimek družinskega člana: _______________________________________________ Podpis: ____________________________
Ime in priimek družinskega člana: _______________________________________________ Podpis: ____________________________

Uradni list Republike Slovenije

Republika
Slovenija

Št.
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PRILOGA VI.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E Ž E L JA

ZDRUŽITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
1.1. KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SE ZDRUŽUJEJO
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Poštna št.

PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska
št.

Št. mobilnega
telefona

/

/

Elektronski
naslov

IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

.

Matična št.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, ki se združuje: _______________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)

Stran
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1.2. KMETIJSKA GOSPODARSTVA, KI SE ZDRUŽUJEJO
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Poštna št.

PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska št.

Št. mobilnega
telefona

/

/

Elektronski
naslov

IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

.

Matična št.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, ki se združuje: _______________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)

Uradni list Republike Slovenije
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ZDRUŽENO KMETIJSKO GOSPODARSTVO

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID
(PUSTITE NEIZPOLNJENO!)

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTA
Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

3.

NOSILEC ZDRUŽENEGA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I)

4.

SOGLASJE DRUŽINSKIH ČLANOV, VPISANIH V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
4.1.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.
Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Pošta

Dod.

Stran
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4.2.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

4.3.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

4.4.
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.
Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Pošta

Uradni list Republike Slovenije

Republika
Slovenija

Št.
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PRILOGA VII.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E Ž E L JA

DELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1.

KMETIJSKO GOSPODARSTVO, KI SE DELI

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Poštna št.

2.

Hišna
št.

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I)

3.1. KMETIJSKA GOSPODARSTVA NASTALA PO DELITVI
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID
(PUSTITE NEIZPOLNJENO!)

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.

PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska št.
Elektronski
naslov

/

Št. mobilnega
telefona

/

Stran
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IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

Matična št.

.

Matična št.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, nastalega po delitvi: __________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)

SOGLASJE DRUŽINSKIH ČLANOV, VPISANIH V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.
Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Pošta

Uradni list Republike Slovenije
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3.2. KMETIJSKA GOSPODARSTVA NASTALA PO DELITVI
PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
Domače
ime

KMG-MID
(PUSTITE NEIZPOLNJENO!)

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Ulica

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Poštna št.

PODATKI O NOSILCU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Pošta

Poštna št.
Telefonska št.

Št. mobilnega
telefona

/

/

Elektronski
naslov

IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI, AGRARNE IN PAŠNE SKUPNOSTI
(obvezno izpolnite tudi ustrezna polja iz rubrike »Podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva«)
Naziv/firma

Skrajšana
firma

Standardna klasifikacija
dejavnosti

Matična št.

.

Matična št.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, nastalega po delitvi: __________________________________________________
(v primeru pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, agrarne ali pašne skupnosti podpis odgovorne osebe in odtis štampiljke/pečata)
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SOGLASJE DRUŽINSKIH ČLANOV, VPISANIH V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.

Hišna
št.

Dod.

Hišna
št.

Dod.

Pošta

Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Priimek
Ime
Davčna št.

EMŠO

Občina
Naselje
Ulica
Poštna št.
Vpisan v
obvezno zbirko

Podpis

Pošta

Uradni list Republike Slovenije

Republika
Slovenija

Št.
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PRILOGA VIII.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

KMG-MID
AG E N C I JA R E P U B L I K E S LOV E N I J E Z A
K M E T I J S K E T R G E I N R A Z VO J P O D E Ž E L JA

UKINITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
1.

PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Domače ime

PODATKI O NASLOVU KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Občina
Naselje
Hišna
št.

Ulica
Poštna št.

Dod.

Pošta

2.

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
podatki izpolnjeni na zahtevku za vpis v register kmetijskih gospodarstev (osnovni obrazec – priloga I),
s podpisom na zahtevku potrjujem, da sem poskrbel za izbris podatkov v obveznih zbirkah podatkov ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo.

3.

RAZLOG UKINITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1718. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-B)
4274

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1550. Imenovanje članov uradniškega sveta

4165

MINISTRSTVA
1551. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1552. Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi
z registracijo fitofarmacevtskih sredstev
1553. Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva
1554. Pravilnik o označevanju in registraciji drobnice
1719. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov

4165
4169
4169
4171
4276

USTAVNO SODIŠČE
1555. Odločba o razveljavitvi
1556. Odločba o razveljavitvi izpodbijanih sodb in delni
zavrnitvi ustavne pritožbe
1557. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o urejanju
statusa državljanov drugih držav naslednic
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji v neskladju z
ustavo
1558. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča
št. I Up 237/2001 z dne 21. 2. 2002
1559. Odločba o razveljavitvi tretje alinee drugega
odstavka 7. člena in zadnjega stavka drugega
odstavka 8. člena odloka o razglasitvi starega
mestnega jedra Višnja Gora s Starim gradom in
grajskim pobočjem za kulturni in zgodovinski
spomenik
1560. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
1561. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

4173
4174

4176
4183

4184
4185
4186

BANKA SLOVENIJE
1562. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o poslih
z vrednostnimi papirji
4187

SODNI SVET
1563. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto
višje sodnice
1564. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrajnega sodišča
1565. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča
1566. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na prosto mesto podpredsednika
Okrajnega sodišča v Mariboru

4191
4192
4192

4192

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1567. Sklep o potrditvi učbenika KO PRAVLJICE OŽIVIJO, učbenik za slovenščino – književnost v 1.
razredu devetletne osnovne šole
4192
1568. Sklep o potrditvi učbenika NA MAVRICO PO
PRAVLJICO, učbenik za slovenščino – književnost v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
4192
1569. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JAZ PA BEREM 1, deLovni zvezek za slovenščino – književnost v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
4193

1570. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka DANES RIŠEM, JUTRI PIŠEM, učbenik z
elementi delovnega zvezka za opismenjevanje pri
slovenščini v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1571. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA VRTILJAKU ČRK 1, 3 deli, delovni zvezek za slovenščino
– jezik v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1572. Sklep o potrditvi učbenika NA KRILIH BESED,
Berilo, učbenik za slovenščino – književnost v 5.
razredu devetletne osnovne šole
1573. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino – jezik v 5. razredu devetletne
in v 4. razredu osemletne osnovne šole
1574. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA, delovni zvezek za slovenščino – jezik v 5.
razredu devetletne in v 4. razredu osemletne
osnovne šole
1575. Sklep o potrditvi učbenika BESEDE ZA VSEVEDE, učbenik za slovenščino – književnost v 5.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1576. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POIŠČIMO BESEDE ZA VSEVEDE, delovni zvezek za slovenščino – književnost v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1577. Sklep o potrditvi učbenika KORAKI NAD OBLAKI,
učbenik za slovenščino – književnost v 4. razredu
osemletnega in v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1578. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
SVET IZ BESED 4, delovni zvezek za slovenščino
– književnost v 3. razredu osemletnega in v 4.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1579. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5, delovni zvezek za
slovenščino – jezik v 4. razredu osemletnega in v
5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1580. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN 7, delovni zveJek
za slovenščino – jezik v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1581. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
SVET IZ BESED 8, delovni zvezek za slovenščino
– književnost v 7. razredu osemletnega in v 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1582. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SKRIVNI
DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 7, delovni
zvezek za slovenščino – književnost v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1583. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka GLASBENA SLIKANICA 1, učbenik z elementi
delovnega zvezka za glasbeno vzgojo v 1. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1584. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
MOJA GLASBA 5, delovni zvezek za glasbeno
vzgojo v 4. razredu osemletnega in v 5. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1585. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GLASBA 5, delovni zvezek in zvočno gradivo za
glasbeno vzgojo v 5. razredu osemletne osnovne
šole

4193

4193

4194
4194

4194

4195

4195

4195

4196

4196

4196

4197

4197

4197

4198

4198
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1586. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GLASBA 5, delovni zvezek in zvočno gradivo za
glasbeno vzgojo v 5. razredu devetletne osnovne
šole
1587. Sklep o potrditvi učbenika JOIN IN 2, Student’s
book, učbenik za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1588. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JOIN IN 2,
Workbook, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1589. Sklep o potrditvi učbenika SMART 4, Student’s
book, Intermediate, učbenik za angleščino v 9.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1590. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SMART 4,
Workbook, Intermediate, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
1591. Sklep o potrditvi učbenika JAZ, TI, MI VSI, učbenik za družbo v 5. razredu devetletne osnovne
šole in spoznavanje družbe v 4. razredu osemletne osnovne šole
1592. Sklep o potrditvi delovnega zvezka JAZ, TI, MI
VSI, delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletne osnovne šole in spoznavanje družbe v 4.
razredu osemletne osnovne šole
1593. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBA, učbenik za
družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1594. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRUŽBA, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1595. Sklep o potrditvi učbenika Z DRUŽBO V DRUŽBO
5, učbenik za družbo v 5. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1596. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Z DRUŽBO V
DRUŽBO 5, delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1597. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA 9, učbenik
za biologijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1598. Sklep o potrditvi učbenika GEOGRAFIJA ZA 7.
RAZRED, učbenik za geografijo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1599. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GEOGRAFIJA
ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za geografijo v 7.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1600. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NA ŠOLSKEM
ODRU, delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub v 7., 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1601. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO 5,
učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1602. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO 5, delovni zvezek za gospodinjstvo v 5.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1603. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO, učbenik za 5. razred devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
1604. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO, delovni zvezek za 5. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1605. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
GIOCO E PARLO, PARLO E GIOCO, LETTERE
IN ALLEGRIA, delovni zvezek za opismenjevanje v
italijanskem jeziku za 3. razred devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
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1606. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BARVILA IN
NARAVNA BARVILA, delovni zvezek za izbirne vsebine kemije v 3. letniku gimnazijskega ter srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1607. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA 8, učbenik za
kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1608. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA 8, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1609. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA 9, učbenik za
kemijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1610. Sklep o potrditvi delovnega zvezka KEMIJA 9, delovni zvezek za kemijo v 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1611. Sklep o potrditvi učbenika KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1612. Sklep o potrditvi učbenika POGLED V KEMIJO 8,
učbenik za kemijo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1613. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, 3. zvezki
1614. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRVA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, delovni zvezek za matematiko v 1. razredu devetletnega Osnovnošolskega
izobraževanja, 3 zvezki
1615. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRVI KORAKI
V MATEMATIKO, 2 dela, učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1616. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA ČETRTOŠOLCE, učbenik za matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1617. Sklep o potrditvi zbirke nalog SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, 2 dela, zbirka nalog za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
1618. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7,
učbenik za naravoslovje v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1619. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NARAVOSLOVJE 7, delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1620. Sklep o potrditvi učbenika RAZISKUJEM IN
USTVARJAM, učbenik za naravoslovje in tehniko v
4. razredu devetletne osnovne šole
1621. Sklep o potrditvi delovnega zvezka RAZISKUJEM
IN USTVARJAM, delovni zvezek za naravoslovje in
tehniko v 4. razredu devetletne osnovne šole
1622. Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 2, učbenik za
nemščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1623. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA 2, delovni zvezek za nemščino v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1624. Sklep o potrditvi učbenika WEGWEISER 1, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1625. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER
1, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet
v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1626. Sklep o potrditvi učbenika WEGWEISER 2, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
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1627. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER
2, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet
v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1628. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ORGANIZMI V
NARAVI IN UMETNEM OKOLJU, delovni zvezek z
navodili za delo za izbirni predmet organizmi v
naravi in umetnem okolju v 7., 8. in 9. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1629. Sklep o potrditvi učbenika DOTIK OKOLJA 1, učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole
1630. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DOTIK OKOLJA 1, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 1.
razredu devetletne osnovne šole
1631. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NAŠ ČASOPIS, delovni zvezek za izbirni predmet šolsko
novinarstvo v 7., 8. in 9. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
1632. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TISK – OČEM
OBISK, delovni zvezek za izbirni predmet vzgoja
za medije v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1633. Sklep o potrditvi učbenika STARI SVET, Učbenik,
Zgodovina v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1634. Sklep o potrditvi delovnega zvezka STARI SVET,
Delovni zvezek, Zgodovina v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1635. Sklep o potrditvi učbenika NAŠE STOLETJE, Učbenik, Zgodovina za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1636. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NAŠE STOLETJE, Delovni zvezek, Zgodovina za 9. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1637. Sklep o potrditvi učbenika KORAKI V ČASU, STARI
IN SREDNJI VEK, učbenik za zgodovino v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1638. Sklep o potrditvi atlasa ZGODOVINSKI ATLAS ZA
OSNOVNO ŠOLO, atlas za zgodovino v 6., 7., 8.
in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1639. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE
BESED, KNJIŽEVNOST 2, delovni zvezek za slovenščino v 2. letniku poklicnega izobraževanja
1640. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED,
KNJIŽEVNOST 3, učbenik za slovenščino v 3.
letniku poklicnega izobraževanja
1641. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POTOVANJE
BESED, KNJIŽEVNOST 3, delovni zvezek za slovenščino v 3. letniku poklicnega izobraževanja
1642. Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, Upper-Intermediate, Student’s
book, učbenik za angleščino kot 1. tujega jezika v
3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1643. Sklep o potrditvi delovnega zvezka NEW HEADWAY ENGLISH COURSE, Upper-Intermediate,
Woorkbook, delovni zvezek za angleščino kot 1.
tujega jezika v 3. in 4. letniku gimnazijskega in
srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1644. Sklep o potrditvi učbenika MATRIX, Pre-Intermediate, Student’s book, učbenik za angleščino kot
1. tujega jezika v 1. in 2. letniku srednje tehniškega oziroma strokovnEga izobraževanja in poklicno
tehniškega izobraževanja
1645. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MATRIX, PreIntermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot 1. tujega jezika v 1. in 2. letniku srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja in
poklicno tehniškega izobraževanja
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1646. Sklep o potrditvi učbenika ENGLISH FOR HAIRDRESSERS, učbenik za angleščino v 3. letniku
srednje frizerske šole
1647. Sklep o potr4ditvi zbirke vaj BIOLOGIJA, LABORATORIJSKO DELO, zbirka vaj za biologijo v 1.
do 4. letniku gimnazije
1648. Sklep o potrditvi zbirke vaj BIOLOGIJA, NAVODILA ZA LABORATORIJSKO DELO, zbirka vaj za
biologijo v 1. do 4. letniku gimnazije
1649. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 1, učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1650. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PANORAMA
1, delovni zvezek za francoščino kot 2. tuji jezik v
1. in 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1651. Sklep o potrditvi učbenika PANORAMA 2, učbenik za francoščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4. letniku
gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1652. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PANORAMA
2, delovni zvezek za francoščino kot 2. tuji jezik v
3. in 4. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1653. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OBČA GEOGRAFIJA, Delovni zvezek, Geografija v 1. letniku gimnazij
in srednjih tehniških oziroma strokovnih šol
1654. Sklep o potrditvi učbenika PROGETTO ITALIANO
1, Corso di lingua e civilta Italiana – livello, Elementare-intermedio, Libro dei testi, učbenik za
italijanščino v 1. in 2. letniku gimnazij, srednjih
poklicnih šol, srednje tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno tehniških šol
1655. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROGETTO
ITALIANO 1, Corso di lingua e civilta Italiana –
livello, Elementare-intermedio, Libro degli esercizi, delovni zvezek za italijanščino v 1. in 2. letniku
gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje tehniških
oziroma strokovnih šol in poklicno tehniških šol
1656. Sklep o potrditvi učbenika PROGETTO ITALIANO
2, Corso di lingua e civilta Italiana – livello, Elementare-medio, Libro dei testi, učbenik za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazij, srednjih poklicnih
šol, srednje tehniških oziroma strokovnih šol in
poklicno tehniških šol
1657. Sklep o potrditvi delovnega zvezka PROGETTO
ITALIANO 2, Corso di lingua e civilta Italiana –
livello, Elementare-medio, Libro degli esercizi, delovni zvezek za italijanščino v 3. in 4. letniku gimnazij, srednjih poklicnih šol, srednje tehniških oziroma strokovnih šol in poklicno tehniških šol
1658. Sklep o potrditvi zbirke nalog 2O ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole, zbirka nalog za 1.,
2., in 4. letnik gimnazijskega izobraževanja
1659. Sklep o potrditvi učbenika VENI, VIDI, DIDICI, 2.
del, učbenik za latinščino v 3. in 4. letniku splošnih gimnazij
1660. Sklep o potrditvi zbirke nalog MATEMATIKA, REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega in
srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1661. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, učbenik za matematiko
v 2. letniku srednje poklicnega izobraževanja
1662. Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 1, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1663. Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 2, zbirka nalog za matematiko v 2. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
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1664. Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 3, zbirka nalog za matematiko v 3. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1665. Sklep o potrditvi zbirke nalog ALFA 4, zbirka nalog za matematiko v 4. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1666. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH MIT GRIPS
1, Kursbuch, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik
v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
1667. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH MIT
GRIPS 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
1668. Sklep o potrditvi učbenika TANGRAM, Kursbuch
1, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2.
letniku gimnazijskega izobraževanja
1669. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TANGRAM,
Arbeitsbuch 1, delovni zvezek za nemščino kot 2.
tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1670. Sklep o potrditvi učbenika TANGRAM, Kursbuch
2, učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik v 3. in 4.
letniku gimnazijskega izobraževanja
1671. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TANGRAM,
Arbeitsbuch 2, delovni zvezek za nemščino kot 2.
tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
1672. Sklep o potrditvi učbenika DU UND DEUTSCH 2,
TEXTBUCH, učbenik za nemščino kot 1. tuji jezik
v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1673. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DU UND DEUTSCH 2, TRAININGSBUCH, delovni zvezek za
nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja
1674. Sklep o potrditvi učbenika DEUTSCH IST IN 1,
Lehrbuch, učbenik za nemščino kot drugi jezik v
1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1675. Sklep o potrditvi delovnega zvezka DEUTSCH IST
IN 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za nemščino kot
drugi jezik v 1. letniku gimnazijskega in srednje
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1676. Sklep o potrditvi učbenika BAUSTEINE 2, učbenik
za nemščino kot 1. tuji jezik v 2. letniku srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1677. Sklep o potrditvi delovnega zvezka BAUSTEINE
2, delovni zvezek za nemščino kot 1. tuji jezik v 2.
letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
1678. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA
1, delovni zvezek za zgodovino v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
1679. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE, Učbenik, Zgodovina v 2., 3. in 4. letniku srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma strokovnega
in poklicno tehniškega izobraževanja
1680. Sklep o potrditvi delovnega zvezka ZGODOVINA
2 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOVNE ŠOLE,
Delovni zvezek, Zgodovina v 2., 3. in 4. letniku
srednje poklicnega, srednje tehniškega oziroma
strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja
1681. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
DRŽAVLJANSKA KULTURA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in 3. letniku srednjega poklicnega
izobraževanja
1682. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
GEOGRAFIJA, učbenik za družboslovje v 1., 2.
in 3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
1683. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
ZGODOVINA, učbenik za družboslovje v 1., 2. in
3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja
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1684. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
ABC 2, POSLUŠAMO GOVORIMO, PIŠEMO BEREMO, 3 deli, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. razredu osemletnega in v 2. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1685. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
ABC 3, GOVORIMO POSLUŠAMO, PIŠEMO BEREMO, 3 deli, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 2. razredu osemletnega in v 3. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
1686. Sklep o potrditvi delovnega zvezka SLOVENIJA
NA DLANI 1 – 5, delovni zvezki za spoznavanje
družbe v 4. in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
1687. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VELIKO ŽE
ZNAMO, delovni zvezek za spoznavanje narave in
družbe v 3. razredu osnovne šole s prilagojenim
programom
1688. Sklep o dopolnitvi sklepa št. SS 612 – 216/99 o
potrditvi učbenika L’ITALIANO A MODO MIO? MAGARI!, delovni zvezek za italijanščino kot drugi
jezik v 6. razredu osemletne in 7. razredu devetletne osnovne šole na narodno mešanem območju Slovenske Istre
1689. Sklep o dopolnitvi sklepa št. SS 612 – 15/99 o
potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, Geografija,
učbenik za družboslovje v 1. letniku v srednjega
strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega
izobraževanja in nižjega poklicnega izobraževanja
1690. Navodilo za izračun kazalnikov

4231

4231

4232

4232

4233

4233
4233

OBČINE
4227

4228

4228

4228

AJDOVŠČINA
1691. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2002
1692. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Ajdovščina
1693. Odlok o tržnem redu v Občini Ajdovščina
1694. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

4238
4238
4239

4242

NOVO MESTO

4229

1695. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v
Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664/2501 od km 21.760
do km 22.250
4244
1696. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto
4244

4229

1697. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mejnem
prehodu Gruškovje
4245

4229

PODLEHNIK

POLZELA
4230

1698. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Andraž nad Polzelo
4245
1699. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela
4246

RADEČE
4230

4230
4231

1700. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občinske uprave občine Radeče
4253

RIBNICA
1701. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2003 4253
1702. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica
4256

Stran
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SLOVENJ GRADEC
1703. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2003
4258
1704. Program priprave o spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu “Sotočje“
4261

SLOVENSKA BISTRICA
1705. Odlok o predkupni pravici Občine Slovenska
Bistrica
1706. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica
1707. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje
“KUGL“
1708. Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike na
območju Občine Slovenska Bistrica
1709. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

4262
4262
4263
4263

4265

TREBNJE
1710. Sklep o javni razgrnitvi predlogov prostorskih aktov

4267

VIPAVA
1711. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2002
1712. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2003
1713. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu
1714. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava
1715. Sklep Občinskega sveta občine Vipava o soglasju
k ceni storitve pomoč družini na domu

4267
4268
4270
4272
4272

ZREČE
1716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2002
4273
1717. Cenik daljinskega ogrevanja
4273

MEDNARODNE POGODBE
28.

29.

–

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Malto o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki
od dohodka s protokolom (BMTIDO)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije
(BAUSV)
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe

661
676
684

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je
24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 –
Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici
425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99
– Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 –
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

