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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
notariatu (ZN-D)

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 notariatu (ZN-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-106/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O NOTARIATU (ZN-D)
1. člen
V Zakonu o notariatu (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo) se beseda »kandidat« v ustreznem
številu in sklonu v celotnem besedilu zakona nadomesti z
besedo »pomočnik« v ustreznem številu in sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. da ima pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj
eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na državnem
tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu,«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »oseba, ki je opravljala najmanj pet let poklic odvetnika ali funkcijo sodnika na
pravdnem ali nepravdnem področju ali funkcijo državnega
pravobranilca in«.
Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»Pogoja iz 6. točke prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi dosedanjega dela,
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ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da notarskega
poklica ne bo opravljal strokovno, pošteno ali da kot notar ne
bo varoval ugleda notarskega poklica ter nepristranskosti, ali
kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata, dokler se kazenska
sankcija po zakonu ne izbriše.«.
3. člen
V 10. členu se za sedmim odstavkom dodata nova osmi
in deveti odstavek, ki se glasita:
»Tožba v sporu iz prejšnjega odstavka se vloži v petnajstih dneh od vročitve odločbe.
O tožbi iz prejšnjega odstavka odloči sodišče v postopku na prvi stopnji najkasneje v tridesetih dneh od njene
vložitve, na drugi stopnji pa najkasneje v tridesetih dneh od
prejema pritožbe.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
4. člen
V 10.a členu, ki postane prvi odstavek tega člena, se
vejica za besedo »imenovanje« nadomesti s piko, ostalo
besedilo tega člena pa se črta.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek,
ki se glasijo:
»Izbira iz prejšnjega odstavka se opravi po izvedenem
izbirnem postopku, v katerem se preveri strokovna usposobljenost ter izpolnjevanje pogoja iz 6. točke prvega odstavka
8. člena tega zakona.
Izbirni postopek iz prejšnjega odstavka opravijo člani
komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za pravosodje. Člani
komisije morajo imeti opravljen pravniški državni izpit in najmanj pet let izkušenj na pravniških delih.
Izbirni postopek iz drugega odstavka tega člena se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno izločajo.
Opravi se v obliki preverjanja strokovne usposobljenosti iz
dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, pisnega preizkusa
usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki.
Člani komisije iz tretjega odstavka tega člena najkasneje v sedmih dneh po opravljenem izbirnem postopku ministru,
pristojnemu za pravosodje, posredujejo svoje mnenje o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena.
Ustni razgovor iz četrtega odstavka tega člena lahko
s kandidati za imenovanje na notarsko mesto opravi tudi
minister, pristojen za pravosodje.«.
5. člen
V 11. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
V drugem odstavku 19. člena se v prvi alinei besedilo
»Notarski zbornici Slovenije« nadomesti z besedilom »ministrstvu ali z dnem, navedenim v pisni izjavi«.
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Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– 5. točke prejšnjega odstavka z dnem, ko to ugotovi
Notarska zbornica Slovenije ali ministrstvo,«.
Za dosedanjo četrto alineo, ki postane peta alinea, se
doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– 7. točke prejšnjega odstavka z dnem, ko to ugotovi
Notarska zbornica Slovenije ali ministrstvo,«.
Dosedanji peta in šesta alinea postaneta sedma in
osma alinea.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»Obstoj razrešitvenih razlogov iz 2., 5., 6. in 7. točke
prvega odstavka tega člena lahko ugotovi tudi ministrstvo pri
izvajanju pristojnosti po določbah tega zakona.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»Tožba v sporu iz prejšnjega odstavka se vloži v petnajstih dneh od vročitve odločbe.
O tožbi iz prejšnjega odstavka mora sodišče odločiti v
postopku na prvi stopnji najkasneje v tridesetih dneh od njene vložitve, na drugi stopnji pa najkasneje v tridesetih dneh
od prejema pritožbe.«.
7. člen
V prvem odstavku 100. člena se besedilo »zaradi pridobitve pogojev za samostojno opravljanje notariata usposablja« nadomesti z besedo »zaposli«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo »in se usposablja«.
8. člen
V drugem odstavku 101. člena se črta besedilo »med
prijavljenimi kandidati«.
V četrtem odstavku se beseda »praksa« nadomesti z
besedo »delo«.
9. člen
V 101.b členu se črta drugi odstavek.
10. člen
Za 105.a členom se doda nov 105.b člen, ki se glasi:
»105.b člen
Odločbo o razrešitvi notarja v skladu z 19. členom tega
zakona pošlje ministrstvo tudi Notarski zbornici Slovenije, da
določi notarja ali notarje, ki bodo na začasno izpraznjenem
notarskem mestu do razrešitve spora ali do imenovanja novega notarja, na notarskem mestu, na katerem je posloval
notar do prejema odločbe o razrešitvi, periodično opravljali
poslovanje.
Notarja ali notarje iz prejšnjega odstavka določi predsednik Notarske zbornice Slovenije po pridobitvi njegovega
oziroma njihovega soglasja, najkasneje v desetih dneh od
prejema odločbe iz prejšnjega odstavka.
Podatke o notarju oziroma notarjih, določenih za opravljanje poslovanja v skladu s prejšnjim odstavkom, Notarska
zbornica Slovenije posreduje ministrstvu.«.
11. člen
V drugem odstavku 109. člena se v prvi, drugi in četrti
alinei besedi »pregled poslovanja« nadomestita z besedilom
»neposredni nadzor nad poslovanjem«. V četrti alinei se besedilo »njenega izvršnega odbora« nadomesti z besedama
»njenih organov«, besedi »predsednika ter« pa se črtata.
V tretjem odstavku se besedilo »Pregled iz druge alinee prejšnjega odstavka opravijo uradniki ministrstva, ki so
univerzitetni diplomirani pravniki z opravljenim pravniškim
državnim izpitom« nadomesti z besedilom »Pregled iz druge
in četrte alinee prejšnjega odstavka opravijo uradniki ministr-

Uradni list Republike Slovenije
stva, ki so univerzitetni diplomirani pravniki z najmanj petimi
leti praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem
pravniškem državnem izpitu«.
12. člen
V prvem odstavku 117. člena se za besedo »pravnik«
besedilo »s pravniškim državnim izpitom, ki ga imenuje minister, pristojen za pravosodje« nadomesti z besedilom »z
najmanj petimi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih po
pravniškem državnem izpitu«.
13. člen
Za prvim odstavkom 118. člena se dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Člana disciplinskega sodišča, ki je univerzitetni diplomirani pravnik z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj na
pravniških delih po pravniškem državnem izpitu, imenuje za
dobo dveh let minister, pristojen za pravosodje. »
Imena članov disciplinskega sodišča se objavijo na
uradni spletni strani ministrstva in Notarske zbornice Slovenije.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
14. člen
V tretjem odstavku 119. člena se črta besedilo »pred
disciplinskim sodiščem«.
15. člen
Za 122. členom se doda nov 122.a člen, ki se glasi:
»122.a člen
Disciplinski postopek zoper notarja, notarskega pomočnika oziroma notarskega pripravnika je hiter.«.
PREHODNE DOLOČBE
16. člen
Notarski kandidati postanejo z dnem uveljavitve tega
zakona notarski pomočniki. To ne vpliva na trajanje delovnega razmerja dosedanjih notarskih kandidatov, ki so pred
uveljavitvijo tega zakona z notarjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas.
Notar lahko z notarskim pomočnikom pred potekom
delovnega razmerja o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka, brez
javnega razpisa sklene delovno razmerje za nedoločen čas
v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja.
Notarski zbornici Slovenije mora notar v osmih dneh od
sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi posredovati predlog za
vpis v imenik notarskih pomočnikov.
17. člen
Notarska zbornica Slovenije v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona uskladi imenik notarskih kandidatov z
imenikom iz drugega odstavka 101. člena zakona.
V enem mesecu po uveljavitvi tega zakona Notarska
zbornica Slovenije ministrstvu posreduje podatke o notarskih
kandidatih, ki v skladu s 16. členom tega zakona postanejo
notarski pomočniki, z navedbo trajanja delovnega razmerja.
18. člen
Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika
imenuje minister, pristojen za pravosodje, na podlagi drugega
odstavka 118. člena zakona, v tridesetih dneh po uveljavitvi
tega zakona.
Z imenovanjem člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika na podlagi prejšnjega odstavka, sta član
disciplinskega sodišča in njegov namestnik, imenovana pred
uveljavitvijo tega zakona, razrešena.
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19. člen
Notarski kandidati, ki so pred uveljavitvijo tega zakona
izpolnjevali pogoje za nadomeščanje notarja, lahko notarja
nadomeščajo tudi kot notarski pomočniki.
KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 740-01/92-3/39
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 416-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4293.

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč
(ZOPNN-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-107/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH
NESREČ (ZOPNN-A)
1. člen
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni
list RS, št. 75/03) se v 3. točki 4. člena za besedo »bolezni«
postavi pika in doda besedilo »Za naravno nesrečo se šteje
tudi nesreča, ki jo povzročita neurje ali toča, če gre za odpravo njunih posledic na stanovanjskih stavbah ali na stvareh,
za obnovo katerih je do sredstev za odpravo posledic nesreč
po tem zakonu upravičen državni organ ali občina.«.
2. člen
V devetem odstavku 5. člena se za besedilom »neposredno izplačilo v kmetijstvu« doda besedilo »za odpravo
posledic naravnih nesreč«.
3. člen
V prvem odstavku 37. člena se za dvanajsto alineo
doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
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»– višina in način izplačila predplačil za odpravo posledic škode v kmetijstvu upravičencem, pri čemer pa višina predplačil ne sme presegati 20% ocenjene neposredne
škode,«.
Dosedanji trinajsta in štirinajsta alinea postaneta štirinajsta in petnajsta alinea.
4. člen
V četrtem odstavku 40. člena se v tretji alinei za besedilom »neposredno izplačilo v kmetijstvu« doda besedilo »za
odpravo posledic naravnih nesreč«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se upravičencu ne dodelijo sredstva za odpravo posledic
škode v kmetijstvu, če višina sredstev, odobrenih za dodelitev
sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, ne presega
predvidenih sredstev ﬁnanciranja nalog iz prvega odstavka
37. člena tega zakona, preračunanih na upravičenca do
sredstev državnega proračuna, ki jih določi vlada pred dodelitvijo sredstev.«.
V sedmem odstavku se na koncu doda naslednje besedilo: », razen v primerih, ko zaradi pomanjkanja vode namakanje ni bilo mogoče.«.
5. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(vračilo preveč izplačanih sredstev predplačila)
(1) Če je upravičencu višina izplačanega predplačila za
odpravo posledic škode v kmetijstvu višja od višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, mora
upravičenec preveč izplačana sredstva predplačila vrniti v
državni proračun najkasneje v treh letih od dne pravnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode
v kmetijstvu.
(2) Če je v obdobju treh let iz prejšnjega odstavka nastala nova škoda v kmetijstvu zaradi naravne nesreče in je
dolžnik za preveč izplačana sredstva predplačila upravičenec
do sredstev za odpravo posledic nove škode v kmetijstvu,
se mu preveč izplačana sredstva predplačila odštejejo od
dodeljenih sredstev za odpravo posledic nove škode v kmetijstvu.
(3) Vlada v programu odprave posledic škode v kmetijstvu določi tudi višino preveč izplačanih sredstev predplačila
iz prvega odstavka tega člena, ki jih upravičencu do sredstev
za odpravo posledic škode v kmetijstvu ni treba vrniti v državni proračun, pri čemer tako določena višina sredstev ne sme
presegati stroškov za izterjavo preveč izplačanih sredstev
predplačila.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določbe 5. člena tega zakona se uporabljajo tudi v postopkih dodeljevanja sredstev za odpravo posledic škode
v kmetijstvu, ki se na dan uveljavitve tega zakona še niso
dokončali.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/03-13/9
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 390-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ukrepih za odpravo posledic določenih
zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000
in 2001 (ZUOPZP-A)

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 ukrepih za odpravo
posledic določenih zemeljskih plazov večjega
obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih
plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
26. oktobra 2005.
Št. 001-22-108/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC
DOLOČENIH ZEMELJSKIH PLAZOV VEČJEGA
OBSEGA IZ LET 2000 IN 2001
(ZUOPZP-A)
1. člen
V Zakonu o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni
list RS, št. 21/02) se v 1. členu dodata osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Pogoji, soglasja in mnenja k lokacijskemu načrtu v
skladu s tem zakonom imajo enak pravni učinek kot smernice
in mnenja v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1).
(9) Postopki za izdajo dovoljenj za poseg v prostor po
tem zakonu se v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 14/05 – popr.) vodijo kot postopki za izdajo gradbenega
dovoljenja.«.
2. člen
V 2. členu se v prvem in tretjem odstavku letnica »2005«
nadomesti z letnico »2010«.
3. člen
V 14. členu se v drugem odstavku letnica »2005« nadomesti z letnico »2010«.
4. člen
V 22. členu se črta tretji odstavek.
5. člen
V 24. členu se na koncu drugega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi: »Rok za podajo pogojev, mnenj in soglasij
je 15 dni od prejema vloge.«.
6. člen
V 25. členu se v prvem odstavku beseda »uredbe« nadomesti z besedo »odloka«.
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7. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pred sprejemom lokacijskega načrta
odloči o utemeljenosti pripomb Vlada Republike Slovenije na
predlog pristojnega ministra.«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da
se glasi: »Pristojni morajo dati ali odkloniti soglasje oziroma
mnenje v roku iz drugega odstavka 24. člena tega zakona,
sicer se šteje, da je k dopolnjenemu osnutku lokacijskega
načrta dano pozitivno soglasje oziroma mnenje.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Kolikor je ministrstvo v postopku priprave lokacijskega načrta pridobilo projektne pogoje, se z dnem izdaje
soglasja oziroma mnenja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta šteje, da je dano tudi soglasje k projektni dokumentaciji za objekte na območju lokacijskega načrta v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Rok za podajo
projektnih pogojev je 15 dni od prejema vloge.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
8. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je za lokacijske načrte po tem zakonu predpisana
obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje, se za postopke
presoje vplivov na okolje in za pridobitev okoljevarstvenih
soglasij uporabljajo predpisi s področja varstva okolja.«.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/02-11/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 396-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4295.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varnosti na smučiščih (ZVSmuč-A)

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 varnosti na smučiščih
(ZVSmuč-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-109/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH
(ZVSmuč-A)
1. člen
V Zakonu o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št.
110/02) se v 11. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Obratovalni čas smučišča je praviloma enak obratovalnemu času žičniških naprav. Izven obratovalnega časa
je dovoljen dostop na smučišče le zaposlenim pri upravljavcu
smučišča in naprav na smučišču ter v primerih, ki jih dovoli
upravljavec smučišča.«.
2. člen
Tretji odstavek 20. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Inšpektor, pristojen za nadzor varnosti na smučiščih (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj,
opravljen strokovni izpit za inšpektorja ter primerno znanje
smučanja. Primerno znanje smučanja ugotavlja komisija, ki
je sestavljena iz predstavnikov nacionalne panožne športne
zveze.«.
3. člen
V drugem odstavku 24. člena se osma alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– počakati do prihoda policista ali nadzornika, kadar
tako določa zakon;«.
V šestem odstavku se besedilo »0,5 grama alkohola
na kilogram krvi« nadomesti z besedilom »0,24 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka«.
4. člen
V prvem odstavku 28. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Ta ukrep lahko nadzornik ali policist uporabi zoper smučarja, ki ne ravna v skladu z določbami drugega
oziroma tretjega odstavka 24. člena tega zakona.«.
5. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Policist je dolžan priti na kraj nesreče, v kateri je
prišlo do hude telesne poškodbe ali smrti, opraviti ogled in o
ogledu napisati zapisnik v skladu s predpisi o kazenskem postopku. Izvod zapisnika se, poleg pristojnemu tožilcu, pošlje
tudi inšpekciji, pristojni za nadzor varnosti na smučiščih.«.
6. člen
V 32., 33., 34. in 35. členu se besedi »denarno kaznijo«
nadomestita z besedo »globo«.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/02-5/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 369-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
potnih listinah državljanov Republike Slovenije
(ZPLD-1A)

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 potnih listinah državljanov
Republike Slovenije (ZPLD-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
(ZPLD-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-110/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POTNIH LISTINAH DRŽAVLJANOV
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZPLD-1A)
1. člen
V Zakonu o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/00) se v naslovu črtajo besede
»državljanov Republike Slovenije«.
2. člen
V prvem in drugem odstavku 12. člena, v 13. členu, v
prvem odstavku 22., 23. in 25. člena, v prvem in drugem odstavku 26. in 27. člena, v 28. in 29. členu, v prvem, drugem in
tretjem odstavku 30. člena ter v naslovu II., III. in IV. poglavja
zakona se črtajo besede »vizum«, »in vizum« in »in vizumi«
v ustreznem sklonu ter besede »ali vizuma«, »oziroma vizuma«, »ali razveljavitvi vizuma«, »ali vizum razveljavljen« in
»vizum pa razveljavi«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta druga alinea.
Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo
druga, tretja, četrta in peta alinea.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ za izdajo potnega lista je upravna enota
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).«.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme potni
list v nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma
smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) izdati
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
Šesti odstavek se črta.
5. člen
Za četrtim odstavkom 7. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Podatke iz tretjega odstavka tega člena si lahko organ
iz prejšnjega odstavka pridobi tudi iz evidence iz 30. člena
tega zakona.«.
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7. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedilom »poslancem
Državnega zbora Republike Slovenije,« doda besedilo »poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu,«.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Potni list za vrnitev je potna listina, ki se izda državljanu
Republike Slovenije ali državljanu druge države članice Evropske unije, ki je v tujini ostal brez potne listine.
Potni list za vrnitev se izda državljanu druge države
članice Evropske unije, če v državi, kjer je ostal brez potne
listine, ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva njegove države oziroma če tam njegova država ni kako drugače
zastopana. Potni list za vrnitev se državljanu druge države
članice Evropske unije izda le po pridobitvi soglasja pristojnega organa države, katere državljan je.«.
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Potne listine se izdajajo na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve, ki določita tudi ceno obrazcev
potnih listin, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
Obrazce potnih listin, obrazce vlog za izdajo potnih
listin, obrazce dovoljenja zakonitega zastopnika iz 7. člena
tega zakona in obrazce naznanitve pogrešitve potnih listin
izdeluje pooblaščeno podjetje ali organizacija, ki jo izbere
minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila.
Obrazci potnih listin, razen potnega lista za vrnitev, se
personalizirajo v pooblaščenem podjetju ali organizaciji, ki
jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zunanje zadeve, v skladu s predpisi,
ki urejajo javna naročila.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega področja, imata pri nadzoru podjetja ali organizacije iz drugega
in tretjega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz drugega odstavka tega člena,
prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in
skladiščenje, ter preveriti, ali osebe, ki opravljajo te naloge,
izpolnjujejo naslednje pogoje za opravljanje svojih nalog:
– da so polnoletne;
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.«.
10. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Prenos potnih listin iz tretjega odstavka 12. člena tega
zakona in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom
oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, ali ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, in podjetjem ali
organizacijo iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih
pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost
poštnih pošiljk.«.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Posamezna besedila v potnih listinah, določena s pravnimi akti ali odločitvami Evropske unije, so natisnjena v vseh
uradnih jezikih držav članic Evropske unije.«.

si:

12. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se gla-

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, izda potni list z veljavnostjo treh let, državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z
veljavnostjo pet let.«.
15. člen se črta.

13. člen

14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Potni list za vrnitev se izda za čas veljavnosti do 30 dni
oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, katere
državljan je imetnik, v državo, na območju katere ima prijavljeno stalno prebivališče, ali izjemoma v državo, na območju
katere ima prijavljeno začasno prebivališče.«.
18. člen se črta.

15. člen

16. člen
V 20. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi
stalnega prebivališča pristojnemu organu predložiti potno
listino za vpis spremembe stalnega prebivališča v potno
listino.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe
stalnega prebivališča v potno listino iz prejšnjega odstavka
ni več možen;«.
Dosedanja 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za številko »2.« beseda »in« nadomesti z vejico,
za številko »3.« pa se doda »in 4.«.
17. člen
V tretjem odstavku 23. člena se črtajo besede »in skupinskega potnega lista«.
Peti odstavek se črta, dosedanji šesti odstavek pa postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Potni list, diplomatski in službeni potni list vsebuje tudi
pomnilniški medij, na katerem je podoba obraza imetnika
shranjena kot biometrični podatek.«.
18. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Potna listina se lahko vroči pri pristojnem organu ali
po pošti. Način vročitve izbere državljan ob vložitvi vloge za
izdajo potne listine.
Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame
potno listino. Če potne listine ne prevzame v osmih dneh od
prejema obvestila o dospeli pošiljki, se potna listina vrne pristojnemu organu, ki jo je izdal.
Državljanu iz tretjega odstavka 6. člena tega zakona se
potna listina vroči pri organu Republike Slovenije v tujini, ki
je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.«.

Uradni list Republike Slovenije
19. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »organu pristojnemu za izdajo potne listine« nadomesti z besedama
»pristojnemu organu,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
pristojni organ, na podlagi naznanitve pogrešitve, na stroške
državljana prekliče potno listino v Uradnem listu Republike
Slovenije.«.
20. člen
V prvem odstavku 26. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena kazen
zapora za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, ponarejanja denarja, tihotapstva, ponarejanja
listin, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, trgovine z ljudmi, mednarodnega terorizma, ﬁnanciranja
terorističnih dejanj in za ostala kazniva dejanja, povezana s
tujino, za katera je v zakonu predpisana kazen osem ali več
let zapora – če to zahteva policija.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Sodišče mora o pravnomočnem sklepu o preiskavi
oziroma o pravnomočni obtožnici, vloženi brez preiskave, za
kazniva dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka in o pravnomočni sodbi za kazniva dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka obvestiti pristojno policijsko enoto, na območju katere ima
državljan prijavljeno stalno prebivališče, oziroma policijsko
enoto, na območju katere je sedež sodišča, če državljan
nima stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije,
ki vloži zahtevo iz 3. točke prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
21. člen
V 28. členu se besedilo »ministrstvo, pristojno za upravo« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za notranje zadeve«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo
potne listine oziroma o odvzemu potne listine, ki jo je na
prvi stopnji izdalo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
odloča vlada.«.
22. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta besedilo »in po
predpisih, ki veljajo za pomorsko in brodarsko knjižico (četrti
odstavek 5. člena tega zakona)«.
V drugem odstavku se za prvo alineo doda nova druga
alinea, ki se glasi:
»– podobo obraza imetnika potne listine, shranjeno kot
biometrični podatek;«.
Dosedanje druga do osma alinea postanejo tretja do
deveta alinea.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po
prenehanju veljavnosti potne listine, razen podatkov iz 26.
člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po petih letih,
ko preneha razlog za njihovo vodenje.«.
V četrtem odstavku se besedilo »ministrstva, pristojnega za upravo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za notranje zadeve«.
23. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »ministrstva,
pristojnega za upravo« nadomesti z besedilom »ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve«, besedi »delavci policije« pa
z besedo »policisti«.
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podoba obraza imetnika potne listine, shranjena kot
biometrični podatek, se lahko uporablja le za preverjanje
verodostojnosti potne listine in istovetnosti imetnika potne
listine pri prehajanju državne meje.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Podatek o registrski številki potne listine sme uporabljati podjetje ali organizacija iz 12.a člena tega zakona za
potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 12.a člena tega
zakona in ga mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.«.
24. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvajata ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, vsako s svojega delovnega
področja. Nadzor nad izvrševanjem določb 2. in 4. člena,
prvega odstavka 20. člena, drugega odstavka 21. člena,
prvega, drugega in tretjega odstavka 24. člena tega zakona
izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje
zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb iz 4. člena tega
zakona izvaja tudi policija.
Podjetje ali organizacija iz 12. člena tega zakona mora
osebam, ki jih za to pooblastita minister, pristojen za notranje zadeve, in minister, pristojen za zunanje zadeve, vsak
s svojega delovnega področja, omogočiti nadzor prostorov,
v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje
obrazcev iz 12. člena tega zakona, ter jim dati na vpogled
vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravljajo naloge izdelave,
personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju
nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev
iz 12. člena tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi;
– odrediti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 12. člena tega zakona,
vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena,
preneha opravljati te naloge in da se jo nadomesti z osebo,
ki izpolnjuje predpisane pogoje;
– obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov,
če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z
drugim odstavkom 31. člena tega zakona;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 12. člena tega zakona in ministru, pristojnemu za
notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 12. člena
tega zakona, če ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti
iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku ali da
podjetje ali organizacija ni sposobna opravljati poverjenih
nalog.«.
25. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »Z denarno
kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev ali z zaporno kaznijo
do 30 dni« nadomesti z besedilom »Z globo od 90.000 do
150.000 tolarjev«.
26. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo »denarno kaznijo od 10.000« nadomesti z besedilom »globo od 30.000«,
za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. potne listine v določenem roku ne izroči pristojnemu
organu (prvi in drugi odstavek 20. člena);«.
V dosedanji 3. točki, ki postane 4. točka, se beseda »izgube« nadomesti z besedo »pogrešitve«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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»Z globo od 90.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik,
ki vzame tujo potno listino z namenom zavarovanja kakšne
koristi ali pravice (drugi odstavek 4. člena).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 30.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
27. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na biometrične podatke, se ne uporabljajo za potne listine, ki se izdajajo po
mednarodni pogodbi, če ni v njej določeno drugače.
28. člen
Potne listine in vizumi, izdani po dosedanjih določbah
zakona, se lahko uporabljajo do izteka njihove veljavnosti.
Imetnik take potne listine pa lahko, v skladu z 32. členom
tega zakona, že pred iztekom njegove veljavnosti zaprosi za
zamenjavo take potne listine s potno listino, izdano v skladu
s tem zakonom.
29. člen
Do spremembe oziroma izdaje novih predpisov se Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03) in
Uredba o merilih za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni
potni list (Uradni list RS, št. 58/01), uporabljata, kolikor nista
v nasprotju s tem zakonom.
30. člen
Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev
okoliščin pogrešitve potnih listin državljan pogrešitev potne
listine naznani pristojnemu organu, na območju katerega
ima prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, če v
Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati tretji
odstavek 153. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS,
št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo).
32. člen
Določbe zakona, ki se nanašajo na biometrične podatke, se začnejo uporabljati po uskladitvi predpisov iz 29.
člena tega zakona s tem zakonom.
33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-03/91-4/37
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 387-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4297.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
policiji (ZPol-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 26. oktobra 2005.
Št. 001-22-111/05
Ljubljana, dne 3. novembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POLICIJI (ZPol-E)
1. člen
V Zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo) se v petem odstavku 20. člena besedi
»denarno kaznijo« v prvem in drugem stavku nadomesti z
besedo »globo«.
2. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Policisti lahko opravljajo naloge in izvajajo pooblastila
na območju celotne države.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 33. člena se črtajo besede »tajne
policijske ukrepe,«.
4. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi
lahko dale koristne podatke za izvrševanje nalog, določenih
z zakonom, v primerih, ko vabljenje ni mogoče na podlagi
drugih zakonov.
Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene
osebe, čas, kraj in razlog, zaradi katerega je vabljena in v
kakšni vlogi, ter opozorilo, da bo prisilno privedena, če se
vabilu ne bo odzvala.
Policisti lahko vabijo osebo tudi neposredno ustno, pri
čemer ji morajo sporočiti razlog, zaradi katerega je vabljena,
in jo opozoriti na možnost prisilne privedbe.
Zaradi vabljenja oseba ne sme imeti nepotrebnih težav
pri opravljanju svojega rednega dela.
Vabljeni osebi se povrnejo dejanski izdatki za potovanje
z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom od dejanskega
prebivališča do kraja, kamor je oseba vabljena, in nazaj.
Minister predpiše postopek vračanja potnih stroškov
vabljenim osebam.«.
5. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Oseba, ki jo je treba izročiti tujim varnostnim organom
ali je bila sprejeta od tujih varnostnih organov in jo je treba izročiti pristojnemu organu, sme biti pridržana največ 48 ur.«.
6. člen
Za 44. členom se doda 44.a člen, ki se glasi:
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»44.a člen
Če pridržana oseba potrebuje nujno medicinsko pomoč, se ji ta zagotovi v skladu s predpisi, ki urejajo nujno
medicinsko pomoč.
Pridržana oseba ima pravico, da jo na njene stroške
pregleda zdravnik, ki ga sama izbere.
Zdravniški pregled se opravi brez navzočnosti policistov, razen če zdravnik zahteva drugače.«.
7. člen
V šestem odstavku 54. člena se beseda »osumljenca«
nadomesti z besedilom »posameznika pri odkrivanju in preiskovanju kaznivega dejanja«.
8. člen
V drugem odstavku 59. člena se v 7. točki besedilo »bila
izvedena pooblastila iz 49. člena tega zakona« nadomesti z
besedilom »bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz zakona,
ki ureja kazenski postopek«.
9. člen
V prvem odstavku 61. člena se v 7. točki besedilo »bila
izvedena pooblastila iz 49. člena tega zakona« nadomesti z
besedilom »bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz zakona, ki ureja kazenski postopek« in besedilo »številko pisne
odobritve generalnega direktorja policije ali osebe, ki jo on
pooblasti« nadomesti z besedilom »številko pisne odredbe
državnega tožilca ali preiskovalnega sodnika«.
10. člen
Za 67.a členom se doda nov 67.b člen, ki se glasi:
»67.b člen
Za opravljanje nalog varovanja zunanje meje Evropske
unije in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje
policija, se lahko z osebo sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas do pet let, ki se lahko podaljšuje za enako časovno
obdobje. Oseba mora v enem letu po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi opraviti izpit za izvajanje policijskih pooblastil, sicer
ji preneha delovno razmerje.
Z osebo iz prejšnjega odstavka se sme na podlagi javnega natečaja skleniti delovno razmerje za nedoločen čas,
če ima opravljen program izobraževanja za poklic policista.
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje nalog delavca policije iz prvega odstavka tega člena se sklene v pisni obliki in
mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah, datumu nastopa dela in času trajanja delovnega razmerja, kraju opravljanja dela, nazivu delovnega mesta z opisom del in nalog,
določbo o plači, delovnem času, načinu določanja letnega
dopusta ter dolžini odpovednega roka. Pogodba lahko vsebuje še druge pravice in obveznosti delavca, lahko pa glede
teh napotuje na uporabo zakona oziroma na splošne akte
ministrstva oziroma policije.«.
11. člen
Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:
»73.a člen
Policist, ki to želi, ima pravico do religiozne duhovne
oskrbe, prilagojene njegovim poklicnim zahtevam, še zlasti
v okoliščinah, ko mu je uresničevanje te pravice oteženo.
Organizacijo religiozne duhovne oskrbe in način izvrševanja
te pravice v policiji podrobneje predpiše minister.«.
12. člen
V drugem in tretjem odstavku 126. člena se besedi
»denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predmete, ki so bili izdelani ali uporabljeni v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena, sme policist zaseči na kraju
prekrška.«.
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13. člen
Določba petega odstavka 37. člena zakona se prične
uporabljati z uveljavitvijo predpisa iz šestega odstavka 37.
člena.
73.a člen zakona se prične uporabljati z uveljavitvijo
predpisa, določenega v tem členu.
Minister izda predpis iz šestega odstavka 37. člena in
predpis iz 73.a člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/94-5/35
Ljubljana, dne 26. oktobra 2005
EPA 384-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

4298.

Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo)
(ZOFVI-UPB4)

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 2005
potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja, ki obsega:
– Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96 z dne 29. 2. 1996),
– popravek Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 23/96 z dne
29. 4. 1996),
– Zakon o javnih skladih – ZJS (Uradni list RS, št. 22/00
z dne 10. 3. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A
(Uradni list RS, št. 64/01 z dne 3. 8. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-B
(Uradni list RS, št. 108/02 z dne 12. 12. 2002),
– Zakon o dopolnitvi Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-C (Uradni list RS, št.
34/03 z dne 10. 4. 2003),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-D
(Uradni list RS, št. 79/03 z dne 12. 8. 2003) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-E
(Uradni list RS, št. 65/05 z dne 8. 7. 2005).
Št. 411-01/90-16/67
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EPA 339-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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ZAKON
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA
uradno prečiščeno besedilo
(ZOFVI-UPB4)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja pogoje za opravljanje ter določa način
upravljanja in ﬁnanciranja vzgoje in izobraževanja na področjih:
– predšolske vzgoje,
– osnovnošolskega izobraževanja,
– vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših
polnoletnih oseb s posebnimi potrebami,
– osnovnega glasbenega izobraževanja,
– nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,
– srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,
– srednjega splošnega izobraževanja,
– višjega strokovnega izobraževanja,
– vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v
dijaških domovih ter
– izobraževanja odraslih.
Vsebino in postopek sprejemanja programov za predšolske otroke in njeno ﬁnanciranje ter izobrazbene pogoje in
delovno obveznost strokovnih delavcev vrtca določa zakon.
Za vrtce oziroma šole, ustanovljene za vzgojo in izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodne
skupnosti, se uporabljajo določbe tega zakona in zakona,
ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne
skupnosti.
Za vrtce, šole in druge zavode za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s
posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojene programe
za predšolske otroke, prilagojene izobraževalne programe
ter vzgojni ali posebni program vzgoje in izobraževanja (v
nadaljnjem besedilu: otroci in mladostniki s posebnimi potrebami) se uporabljajo določbe, ki veljajo za vrtce oziroma
šole, če z zakonom ni drugače določeno.
Za izobraževanje odraslih, za domove za učence in dijaške domove se uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo
za šole, če z zakonom ni drugače določeno.
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za vrtce in šole
za tujce, razen določb o sprejemanju javno veljavnih programov.
2. člen
(cilji vzgoje in izobraževanja)
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji so:
– zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne
glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved,
narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,
– vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti
o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov
ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični
družbi,
– razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana,
pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika,
– spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni
identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
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– omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja,
– uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje
in izobraževanja,
– omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi posameznika,
– zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
– zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih okolij,
– zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami,
– spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,
– omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica
vsemu prebivalstvu,
– omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu
deležu prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti,
– omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni
ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva.
3. člen
(učni jezik)
Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih oziroma
šolah poteka v slovenskem jeziku.
Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda
in pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena
kot narodno mešana območja, se v skladu s tem zakonom
in posebnim zakonom ustanavljajo tudi vrtci oziroma šole, v
katerih poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo v
italijanskem jeziku (vrtci in šole v jeziku narodne skupnosti).
Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda
in pripadniki madžarske narodne skupnosti, in so opredeljena
kot narodno mešana območja, se v skladu s tem zakonom
in posebnim zakonom ustanavljajo dvojezični vrtci in šole, v
katerih vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo poteka v
slovenskem in madžarskem jeziku (dvojezični vrtci in šole).
4. člen
(posebni predpisi)
V organih državne uprave se lahko za potrebe službe
organizira opravljanje izobraževalne dejavnosti po posebnem
zakonu.
5. člen
(opravljanje dejavnosti)
Dejavnost vzgoje in izobraževanja opravljajo vzgojitelji,
pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih strokovnih
šol, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v javnih in
zasebnih vrtcih in šolah.
Zasebniki lahko opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja v okviru vrtca oziroma šole, lahko pa tudi samostojno,
če z zakonom ni določeno drugače.
Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se izvaja samo kot javna služba.
6. člen
(izvajalci)
Predšolsko vzgojo opravljajo vrtci in zasebniki.
Predšolska vzgoja se lahko v primeru, določenim z zakonom, opravlja tudi na domu.
Osnovnošolsko izobraževanje opravljajo osnovne
šole.
Osnovnošolsko izobraževanje se lahko na način in po
postopku, določenem z zakonom, opravlja tudi kot izobraževanje na domu.
Poklicno izobraževanje opravljajo nižje in srednje poklicne šole. Kadar poklicno izobraževanje poteka v dualnem
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sistemu, ga opravljajo nižje in srednje poklicne šole skupaj
z delodajalci.
Predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in poklicno izobraževanje opravljajo tudi zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Osnovno glasbeno izobraževanje opravljajo glasbene
šole in zasebniki.
Srednje tehniško in strokovno izobraževanje opravljajo
srednje tehniške in srednje strokovne šole.
Splošno srednje izobraževanje, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu, opravljajo splošne in
strokovne gimnazije (v nadaljnjem besedilu: gimnazije).
Višje strokovno izobraževanje opravljajo višje strokovne
šole.
Pogoje za bivanje in učenje zagotavljajo učencem, vajencem, dijakom in študentom višjih šol, ki se šolajo zunaj
kraja bivanja, domovi za učence in dijaški domovi.
Izobraževanje odraslih opravljajo organizacije za izobraževanje odraslih, šole in zasebniki.
7. člen
(organiziranje)
Vrtec oziroma šola se lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali se organizira kot
organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe,
če s tem zakonom ni drugače določeno.
Osnovna šola in gimnazija se lahko ustanovita kot
vzgojno-izobraževalni zavod ali kot organizacijska enota
vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda.
Javni vrtec oziroma šola se lahko ustanovi kot javni
vzgojno-izobraževalni zavod ali organizira kot organizacijska
enota javnega vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda
oziroma druge pravne osebe javnega prava.
Vrtec oziroma šola je pravna oseba, če ni z zakonom ali
aktom o ustanovitvi drugače določeno.
Vrtec oziroma šola ne sme opravljati vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se ﬁnancira iz javnih sredstev, zaradi
pridobivanja dobička.
Pravice, obveznosti in odgovornosti vrtca oziroma šole
določata zakon in akt o ustanovitvi.
8. člen
(vzgojno-izobraževalni zavod)
Vzgojno-izobraževalni zavodi po tem zakonu so zavodi,
ki kot pretežno dejavnost izvajajo programe za predšolske
otroke, javno veljavne izobraževalne programe, javno veljavne vzgojne programe domov za učence in dijaških domov in
javno veljavne programe za predšolske otroke s posebnimi
potrebami oziroma programe vzgoje in izobraževanja za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
9. člen
(javno veljavni programi in izobrazba)
Javno veljavni programi so:
– izobraževalni programi,
– prilagojeni izobraževalni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in
– izobraževalni programi za odrasle (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni programi),
– programi za predšolske otroke,
– vzgojni program domov za učence,
– vzgojni program dijaških domov,
– prilagojeni programi za predšolske otroke s posebnimi
potrebami,
– vzgojni programi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami in
– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami, ki so sprejeti na način in
po postopku, določenem z zakonom.
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Vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se lahko izvaja le po javno veljavnih programih vzgoje in izobraževanja.
Po javno veljavnih izobraževalnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja se pridobi javno veljavna izobrazba.
10. člen
(javna služba)
Javna služba na področju vzgoje in izobraževanja obsega programe za predšolske otroke, vzgojne programe
domov za učence in dijaških domov, vzgojni in posebni
program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami, ki jih sprejme pristojni strokovni svet, in
izobraževalne programe, ki jih sprejme pristojni minister, ter
dejavnosti in naloge, potrebne za izvajanje dejavnosti vzgoje
in izobraževanja.
Programe iz prejšnjega odstavka opravljajo javni vrtci in
šole, javni domovi za učence in dijaški domovi, javni zavodi
za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in javne
organizacije za izobraževanje odraslih, na podlagi koncesije
pa tudi zasebni vrtci in šole oziroma domovi za učence in
dijaški domovi, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami in zasebne organizacije za izobraževanje odraslih
ter zasebniki, če je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javne službe na področju izobraževanja
odraslih ureja zakon.
11. člen
(javna mreža)
Za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja se organizira javna mreža, ki jo sestavljajo javni
vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo
koncesijo.
Javna mreža vrtcev mora biti organizirana tako, da
omogoča staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa
za predšolske otroke.
Javna mreža osnovnih šol mora zagotavljati vsem otrokom možnost osnovnošolskega izobraževanja.
Javna mreža glasbenih šol mora biti organizirana tako,
da omogoča zainteresiranim učencem osnovno glasbeno izobraževanje, nadarjenim pa zagotavlja pripravo za nadaljnje
glasbeno izobraževanje.
Javna mreža nižjih in srednjih poklicnih šol, srednjih tehniških in srednjih strokovnih šol in gimnazij mora omogočiti
izobraževanje vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost,
in sicer najmanj za pridobitev prvega poklica oziroma opravljanje mature.
Javna mreža višjih strokovnih šol omogoča nadaljevanje izobraževanja tistim, ki izpolnjujejo z zakonom določene
pogoje.
Javna mreža domov za učence in dijaških domov omogoča učencem, vajencem, dijakom in študentom višjih šol, ki
se šolajo zunaj kraja bivanja, pogoje za bivanje in učenje.
Javna mreža zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami mora zagotavljati
vzgojo, varstvo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ki to
potrebujejo.
Razmestitev izobraževalnih programov za izobraževanje odraslih mora omogočati odraslim, ki niso zaključili
osnovnošolskega izobraževanja, dokončanje osnovne šole,
odraslim, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje, pa
enoletno dopolnjevanje osnovnošolske izobrazbe ter možnost izobraževanja po drugih programih za izobraževanje
odraslih.
Merila za postavitev javne mreže določi Vlada Republike Slovenije, ob upoštevanju:
– števila in starosti otrok na določenem območju,
– speciﬁčnosti poselitve in
– razvojnih posebnosti območja.
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V postopku sprejemanja meril si pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
II. PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

nja.

12. člen
(izobraževalni programi)
Izobraževalni program ima splošni in posebni del.
Splošni del vsebuje:
– ime programa,
– cilje vzgoje in izobraževanja,
– trajanje izobraževanja,
– obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja,
– pogoje za vključitev,
– pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževa-

Splošni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja vsebuje še naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki se pridobi po uspešno končanem izobraževanju.
Posebni del vsebuje:
– predmetnik,
– učne načrte, predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge, v katerih se navedejo vsebina predmetov oziroma
predmetnih področij in izbirnih vsebin, standardi znanj oziroma cilji pouka in znanja, ki se preverjajo ob koncu obdobij v
osnovni šoli ter pri maturi oziroma zaključnem izpitu,
– znanja, ki jih morajo imeti izvajalci posameznega
predmeta.
Posebni del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja vsebuje še:
– obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu in
– organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična).
Posebni del prilagojenih izobraževalnih programov za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami vsebuje še:
– dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega
razvoja posameznega otroka oziroma mladostnika in
– navodila za izvajanje.
Sestavine izobraževalnega programa za odrasle, postopek sprejemanja in določanja izvajalcev ureja zakon.
Izobraževalni program se pripravi v skladu z izhodišči
za pripravo izobraževalnih programov, ki jih določi pristojni
strokovni svet po predhodnem soglasju ministra.
13. člen
(vzgojni in posebni program vzgoje in izobraževanja za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami)
Vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami obsega:
– ime programa,
– cilje in načela vzgoje in izobraževanja ter
– oblike dela.
Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami obsega:
– ime programa,
– področja vzgoje in izobraževanja,
– cilje in načela vzgoje in izobraževanja,
– načine napredovanja in dokončanja,
– oblike dela in
– trajanje.
14. člen
(vzgojni program domov za učence in vzgojni program
dijaških domov)
Vzgojni program domov za učence in vzgojni program
dijaških domov obsega:
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– ime programa,
– cilje vzgoje in izobraževanja ter
– oblike dela.
15. člen
(sprejemanje programov)
Javno veljavne izobraževalne programe, razen izobraževalnih programov zasebnih šol, sprejme minister, pristojen za šolstvo, oziroma minister, pristojen za izobraževanje
odraslih (v nadaljnjem besedilu: minister), v sodelovanju s
pristojnim strokovnim svetom.
Strokovni svet predlaga splošni del ter določi posebni
del izobraževalnega programa.
Pred določitvijo posebnega dela izobraževalnega programa za gimnazije mora na zahtevo strokovnega sveta podati svoje mnenje tudi državna maturitetna komisija.
Vzgojne programe domov za učence in dijaških domov, razen vzgojnih programov zasebnih domov za učence
in zasebnih dijaških domov, ter vzgojni program za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami in posebni program
vzgoje in izobraževanja sprejme Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje.
16. člen
(določanje izvajalcev)
Izvajalce izobraževalnega programa osnovnošolskega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter
vzgojnega programa domov za učence, razen izobraževalnih
oziroma vzgojnih programov zasebnih šol oziroma domov za
učence, določi lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti, če se tako dogovorijo.
Izvajalce izobraževalnih programov nižje in srednje poklicne šole, srednje in višje strokovne šole, poklicnega tečaja,
gimnazije, maturitetnega tečaja, vzgojnih programov dijaških
domov, oziroma programov vzgoje in izobraževanja za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami, razen izobraževalnih
oziroma vzgojnih programov zasebnih šol oziroma dijaških
domov, določi minister.
17. člen
(sprejemanje programov zasebnih šol)
Vsebina in postopek sprejemanja izobraževalnega programa zasebne šole se določita z aktom o ustanovitvi.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka pridobi
javno veljavnost, ko pristojni strokovni svet ugotovi enakovreden izobrazbeni standard.
Izobraževalni program, ki ga izvaja zasebna šola po
posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori
in podobno), pridobi javno veljavnost, ko pristojni strokovni
svet ugotovi, da zagotavlja minimalna znanja, ki omogočajo
uspešno zaključiti izobraževanje in ga je priznalo ustrezno
mednarodno združenje teh šol.
Ne glede na določbo 20. člena tega zakona se vsako
uvedbo izobraževalnega programa iz prejšnjega odstavka
preverja s poskusom ves čas šolanja prve generacije.
18. člen
(objava)
Javno veljavne programe mora ministrstvo, pristojno
za šolstvo, objaviti najmanj šest mesecev pred začetkom
izvajanja oziroma pred razpisom za vpis.
19. člen
(usklajevalni postopek)
Če je z zakonom določeno, da predmetne in izpitne
kataloge znanj določata dva strokovna sveta, je katalog sprejet, če ga oba sprejmeta v enakem besedilu. Če strokovna
sveta ne sprejmeta kataloga v enakem besedilu, imenujeta
komisijo za pripravo sporazumnega predloga, o katerem
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glasujeta pristojna strokovna sveta na skupni seji. Predlog
je sprejet, če dobi večino glasov, pri čemer imata strokovna
sveta enako število glasov. V skupno komisijo imenuje vsak
strokovni svet po tri člane.
Če skupna komisija ne oblikuje sporazumnega predloga
ali če sporazumni predlog ni sprejet, se umakne iz obravnave
in pripravi nov predlog, ki ne more biti dan v postopek prej kot
v šestih mesecih po zavrnitvi prejšnjega predloga.
III. POSKUS IN SPREMLJANJE
20. člen
(poskus)
Posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela, uvajanje novih delov izobraževalnih programov, organizacijske
novosti in novi učbeniki se lahko pred uvedbo preverjajo s
poskusom.
Vrtec oziroma šolo, v kateri se izvaja poskus, določi
minister na predlog vrtca oziroma šole, strokovnih inštitucij,
visokošolskih zavodov ter raziskovalnih organizacij. Pred
odločitvijo si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega
sveta.
Izvajanje poskusa spremlja pristojni javni zavod iz prvega odstavka 28. člena. Minister lahko na predlog pristojnega
javnega zavoda prepove nadaljnje izvajanje poskusa, če se
ne dosega predpisani izobrazbeni standard ali so drugače
kršene pravice otrok, učencev, vajencev, dijakov, študentov
višjih šol ali odraslih.
Spremljanje izvajanja poskusa določi minister.
20.a člen
(spremljanje izvajanja novih javno veljavnih programov)
Izvajanje novih javno veljavnih programov spremlja pristojni javni zavod iz prvega odstavka 28. člena tega zakona,
ki o svojih ugotovitvah poroča pristojnemu strokovnemu svetu in ministru.
Minister v skladu s drugim odstavkom 20. člena tega
zakona določi vrtec oziroma šolo, ki poroča pristojnemu javnemu zavodu o poteku in rezultatih izvajanja programa.
Za koordinacijo spremljanja izvajanja novih javnoveljavnih programov in za evalvacijo sistema vzgoje in izobraževanja lahko imenuje minister Svet za evalvacije, katerega
mandat traja pet let.
Natančnejše pristojnosti in sestavo Sveta za evalvacije
določi minister.
IV. UČBENIKI
21. člen
(učbeniki)
V šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se uporabljajo le učbeniki, ki jih potrdi pristojni strokovni svet.
Postopek za pripravo in potrjevanje učbenikov določi
minister.
Zasebne šole uporabljajo učbenike iz prvega odstavka
tega člena le za z zakonom določene obvezne predmete.
Določbe tega člena ne veljajo za višje strokovne šole.
V. STROKOVNI SVETI
22. člen
(strokovni sveti)
Za odločanje o strokovnih zadevah na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri
sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov Vlada Republike Slovenije ustanovi naslednje strokovne svete:
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– Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
– Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje in
– Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje
odraslih.
Predsednike in člane strokovnih svetov imenuje Vlada
Republike Slovenije za šest let in so lahko ponovno imenovani.
23. člen
(organizacija dela)
Za posamezna področja svojega delovanja strokovni
sveti lahko oblikujejo komisije, ekspertne skupine in druga
delovna telesa.
Organizacija in način dela strokovnega sveta se uredita s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet z večino
glasov.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za
strokovne svete opravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
24. člen
(sestava strokovnih svetov)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje ima predsednika in šestindvajset članov.
Vlada imenuje šestnajst članov izmed strokovnjakov
s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja, deset pa izmed strokovnjakov s področja humanistike, družbenih ved,
naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega devet
na predlog univerz in enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.
Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev
vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na
predlog strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s
področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike,
umetniških disciplin in s področja šolske medicine ter po
en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti.
Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti
predlagata narodni skupnosti.
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja
poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, in sicer:
– pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog
ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– pet na predlog pristojnih zbornic in
– štiri na predlog sindikatov.
Najmanj ena tretjina članov morajo biti strokovni delavci
poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol.
Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje
odraslih ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, in sicer:
– štiri na predlog ministrstev,
– tri na predlog pristojnih zbornic,
– tri na predlog sindikatov,
– dva na predlog skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih in
– dva na predlog drugih organizacij za izobraževanje
odraslih in njihovih skupnosti.
25. člen
(pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za
splošno izobraževanje)
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:
– sprejema programe za predšolske otroke in prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami,
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– sprejema vzgojne in posebne programe vzgoje in
izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
– določa vzgojne in izobraževalne programe za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti,
– sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domov,
– določa predmetnike in učne načrte predmetov ali
predmetnih področij za osnovno in glasbeno šolo,
– določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za
gimnazijo in za maturitetni tečaj,
– določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu
posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za
maturo,
– določa predmetne in izpitne kataloge znanj splošnoizobraževalnih predmetov v poklicnem oziroma strokovnem
izobraževanju,
– določa navodila za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov,
– določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
– sprejme navodila za prilagojeno izvajanje programa
za učence Rome,
– potrjuje učbenike za splošnoizobraževalne predmete,
– ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih programov zasebnih šol na področju osnovnošolskega
izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja,
– ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov
zasebnih šol iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona,
– daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske
otroke in predlaga ministru:
– programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja,
– program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljencev
in zdomcev,
– program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov,
– program priprave na zaključno preverjanje v osnovni
šoli v desetem letu,
– prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
– izobraževalni program gimnazije in maturitetnega tečaja in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Za obravnavanje vprašanj s področja predšolske vzgoje
in področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter za pripravo odločitev, ki so na teh področjih v pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
izobraževanje, se oblikujeta posebni komisiji.
Predsednika in člane komisij imenuje Strokovni svet
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
26. člen
(pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje)
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje:
– določi predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge za
strokovno teoretične predmete in za mojstrski izpit,
– določi obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in
srednjem poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu,
– določi organizacijo izvajanja izobraževalnega programa (celoletna, periodična),
– določa vsebino vmesnega preizkusa,
– ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih programov za odrasle na področjih, na katerih je
pristojen za določanje katalogov znanj,
– potrjuje učbenike za strokovno teoretične predmete,
– predlaga izobraževalne programe poklicnega oziroma
strokovnega izobraževanja,
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– predlaga prilagojene izobraževalne programe za mladostnike s posebnimi potrebami,
– predlaga normative in standarde za opremo šol in
šolskih delavnic,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen
(pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za
izobraževanje odraslih)
Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje
odraslih spremlja in ocenjuje stanje in razvoj izobraževanja
odraslih v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe,
z vidika kakovosti in mednarodne primerljivosti.
Strokovni svet opravlja še naslednje naloge:
– predlaga pristojnemu ministru izobraževalne programe za odrasle,
– obravnava in daje soglasje k izobraževalnim programom, prilagojenim za odrasle, po katerih se pridobi javno
veljavna izobrazba,
– ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard na področjih, na katerih je pristojen za določanje katalogov znanj,
– obravnava druga strokovna vprašanja v zvezi z razvojem in delovanjem sistema izobraževanja odraslih,
– določa kataloge znanj in izpitne kataloge v programih
iz prve alinee tega odstavka in
– potrjuje učbenike in učila za izobraževanje odraslih
za programe, za katere je pristojen določati kataloge znanj,
in daje soglasje o ustreznosti drugih učbenikov in učil za izobraževanje odraslih.
VI. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN NALOG, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA
28. člen
(javni zavodi)
Razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju
opravljajo:
– za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter
vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami, za splošno-izobraževalne predmete pa tudi v
poklicnem in strokovnem izobraževanju Zavod Republike
Slovenije za šolstvo,
– za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
– za področje izobraževanja odraslih Andragoški center
Republike Slovenije.
Naloge na področju zunanjega preverjanja znanja učencev, vajencev, dijakov in odraslih, določenih z zakoni in drugimi predpisi, opravlja Državni izpitni center.
Naloge s področja šolske in obšolske dejavnosti za
učence, vajence in dijake opravlja Center šolskih in obšolskih dejavnosti skupaj z vrtci in šolami, lahko pa tudi drugi
zavodi.
Akte o ustanovitvi javnih zavodov iz prejšnjih odstavkov
sprejme Vlada Republike Slovenije.
Vlada oziroma lokalna skupnost lahko ustanovi za
opravljanje nalog, potrebnih za izvajanje dejavnosti vzgoje
in izobraževanja, tudi druge javne zavode.
29. člen
(pristojnosti)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center
Republike Slovenije opravljajo naslednje naloge:
– pripravo strokovnih podlag za odločanje o zadevah iz
pristojnosti strokovnih svetov,
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– spremljanje poskusov in uvajanje novih programov,
– svetovalno delo za vrtce, šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo javno veljavne programe, in za
delodajalce v poklicnem izobraževanju,
– organiziranje stalnega strokovnega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev in ravnateljev,
– pripravo metodologije za pripravo učbenikov,
– druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi
ter aktom o ustanovitvi.
Naloge Državnega izpitnega centra se določijo z zakoni
in drugimi predpisi, ki urejajo zunanje preverjanje znanja
učencev, vajencev, dijakov in odraslih, naloge Centra za šolske in obšolske dejavnosti pa z aktom o ustanovitvi.
VII. ŠOLSKE UPRAVE
(črtan)
30. člen
(črtan)
31. člen

Št.

(črtan)
VIII. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA
33. člen
(vrtci in šole)
Javni vrtci in šole morajo imeti za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki
imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih določi minister oziroma z zakonom pooblaščena zbornica.
Pogoje za učne delavnice oziroma šolsko posestvo določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, oziroma ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
Zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne
programe, in zasebni vrtci, ki izvajajo programe za predšolske
otroke, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovne
delavce, prostor in opremo v javnem vrtcu oziroma šoli.
Zasebni vrtci in šole, ki izvajajo programe po posebnih
pedagoških načelih, morajo izpolnjevati predpisane pogoje
za prostor v javnem vrtcu oziroma šoli.
34. člen
(razvid)
Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe,
in vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, lahko začnejo opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v
razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo
oziroma šolstvo.
Vrtec oziroma šola vloži predlog za vpis v razvid pri
šolski upravi, na območju katere ima sedež. Predlogu za vpis
je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in sprejetem
vzgojnem oziroma izobraževalnem programu.
Vrtec oziroma šola se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in ima javno veljavni program.
Z odločbo o vpisu v razvid se določi tudi največje število
otrok oziroma učencev, vajencev, dijakov ali študentov višje
šole, ki jih lahko vrtec oziroma šola vključi oziroma vpiše
glede na standarde in normative.
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V razvid se vpišejo:
– ime ali ﬁrma in sedež ustanovitelja oziroma ime in
priimek, rojstni podatki in bivališče, če je ustanovitelj ﬁzična
oseba,
– ime in sedež vrtca oziroma šole,
– številka in datum akta o ustanovitvi,
– ime programa, ki ga vrtec oziroma šola izvaja,
– javna veljavnost programa,
– podatki iz četrtega odstavka tega člena,
– datum vpisa oziroma izbrisa in razlogi izbrisa iz razvida.
Obliko razvida ter postopek vpisa in izbrisa določi minister.
35. člen
(izbris iz razvida)
Vrtec oziroma šola se izbriše iz razvida:
– če preneha izvajati javno veljavni program,
– če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano izvajati javno veljavni program,
– če ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid in
– če preneha obstajati.

(črtan)
32. člen
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kdor:

36. člen
(status zasebnega učitelja)
Kot zasebnik lahko opravlja izobraževalno dejavnost,

– izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, učitelja, svetovalnega
delavca ali drugega strokovnega delavca v javni šoli,
– aktivno govori slovenski jezik,
– ni v delovnem razmerju,
– ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti in
– je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
šolstvo.
Četrta alinea prejšnjega odstavka ne velja za državljane
držav članic Evropske unije.

kdor:

37. člen
(status zasebnega vzgojitelja)
Kot zasebnik lahko opravlja vzgojo predšolskih otrok,

– izpolnjuje pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja
ali svetovalnega delavca v javnem vrtcu,
– aktivno govori slovenski jezik,
– ni v delovnem razmerju,
– ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje dejavnosti,
– je vpisan v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
predšolsko vzgojo.
Četrta alinea prejšnjega odstavka ne velja za državljane
držav članic Evropske unije.
38. člen
(razvid)
Zasebnik vloži predlog za vpis v razvid pri šolski upravi,
na območju katere ima bivališče. Predlogu za vpis je treba
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Zasebnik se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
Zasebniku, ki samostojno opravlja dejavnost vzgoje in
izobraževanja, se z odločbo o vpisu v razvid, ob upoštevanju
normativov in standardov, ki jih določi minister, določi tudi
največje število otrok, dijakov, študentov višjih šol oziroma
odraslih, ki jih lahko glede na področje, obseg in način opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter ob upoštevanju
prostorskih pogojev sočasno vključi.
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V razvid se vpišejo ime in priimek, rojstni podatki, bivališče ter izobrazba zasebnika, dejavnost vzgoje in izobraževanja, sedež opravljanja dejavnosti, podatki iz tretjega
odstavka tega člena, datum vpisa oziroma izbrisa in razlogi
izbrisa iz razvida.
Obliko razvida ter postopek vpisa in izbrisa iz razvida
določi minister.
39. člen
(izbris iz razvida)
Zasebni učitelj oziroma vzgojitelj se izbriše iz razvida:
– če pogojev za vpis v razvid ne izpolnjuje več,
– če mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja in
– če preneha izvajati dejavnost.
IX. VRTCI OZIROMA ŠOLE
1. Ustanavljanje
40. člen
(ustanovitelj)
Javne vrtce oziroma šole ustanavlja lokalna skupnost
oziroma država.
Zasebne vrtce oziroma šole lahko ustanovijo domače in
tuje ﬁzične ali pravne osebe, razen osnovne šole, ki jo lahko
ustanovijo samo domače ﬁzične ali pravne osebe.
41. člen
(ustanovitelj javnih vrtcev oziroma šol)
Javne vrtce, glasbene šole, osnovne šole in domove za
učence ustanavlja lokalna skupnost.
Javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, višje strokovne šole, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
dijaške domove ustanavlja država.
Javno gimnazijo ustanavlja država, lahko pa tudi mestna občina v soglasju z državo.
Samoupravna narodna skupnost je soustanoviteljica
javnih vrtcev oziroma šol, ki se ustanovijo za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti oziroma za dvojezično
vzgojo in izobraževanje.
42. člen
(akt o ustanovitvi)
V ustanovitvenem aktu se poleg zadev, določenih z
zakonom, uredi tudi notranja organizacija javnega vrtca oziroma šole.
V ustanovitvenem aktu javne osnovne šole se, v skladu z merili za organizacijo javne mreže, določi območje, na
katerem imajo starši pravico vpisati otroka v to osnovno šolo
(šolski okoliš).
43. člen
(pravila)
Javni vrtec oziroma šola ima lahko pravila, ki jih sprejme
svet javnega vrtca oziroma šole. S pravili se lahko urejajo
vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega vrtca oziroma šole.
44. člen
(kriteriji za ustanovitev)
Javni vrtec se lahko ustanovi, če je zagotovljena vključitev vsaj desetih oddelkov otrok. V javnem vrtcu se lahko
oblikuje največ 30 oddelkov.
Javna šola se lahko ustanovi, če je zagotovljen vpis vsaj
za dva oddelka učencev, vajencev oziroma dijakov prvega in
vseh naslednjih razredov oziroma letnikov.
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Javna glasbena šola se lahko ustanovi, če je zagotovljen pouk vsaj petih orkestrskih inštrumentov (godala, pihala,
trobila), klavirja, nauka o glasbi, predšolske glasbene vzgoje
in šolskega godalnega ali pihalnega orkestra. V pouk inštrumentov mora biti vključenih najmanj 130 učencev, od tega
vsaj polovica na orkestrskih inštrumentih.
Javna višja strokovna šola se lahko ustanovi za izvajanje enega ali več javno veljavnih programov, če je v
posamezni program zagotovljen vpis najmanj 30 študentov
prvega letnika višje šole.
Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za oblikovanje
organizacijskih enot.
Na narodno mešanih in obmejnih območjih ter na območjih s posebnimi razvojnimi problemi ali če se ustanavlja
edina šola za izvajanje določenega izobraževalnega programa v državi ter za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, se javni vrtec oziroma šola ali
javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami lahko ustanovi tudi, če niso izpolnjeni
pogoji iz prejšnjih odstavkov.
Podrobnejše pogoje za ustanovitev javnega vrtca oziroma šole ter za oblikovanje organizacijske enote, določi
minister. V postopku priprave si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta.
45. člen
(podružnice)
V javnem vrtcu oziroma šoli se lahko organizirajo enote
vrtcev oziroma podružnice šol:
– za izvajanje izobraževalnega programa na različnih
lokacijah,
– za izvajanje vzgojnega, prilagojenega izobraževalnega programa oziroma posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
– za izvajanje programa za predšolske otroke oziroma
prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi
potrebami v okviru šole ali na različnih lokacijah in
– v drugih primerih, določenih z aktom o ustanovitvi.
2. Organi javnih vrtcev in šol
a) Svet
46. člen
(sestava sveta)
Svet javnega vrtca, javne osnovne šole in javne glasbene šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev vrtca oziroma šole in trije predstavniki
staršev.
Svet javne poklicne šole, gimnazije in javnega dijaškega
doma sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, dva predstavnika staršev in dva predstavnika vajencev oziroma dijakov.
Svet javne višje strokovne šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije
predstavniki študentov višje šole.
Svet javne organizacije za izobraževanje odraslih sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika
delavcev, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi pa tudi
en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v organizaciji za
izobraževanje odraslih.
Če je ustanovitelj šole država, je v njenem svetu eden
izmed članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne
skupnosti, na območju katere ima šola sedež ali več lokalnih
skupnosti, če se le-te tako sporazumejo.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Mandat vajencev, dijakov, študentov višje šole, staršev
in odraslih je povezan s statusom vajenca, dijaka, študenta
višje šole oziroma odraslega v javnem vrtcu oziroma v šoli.
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Svet javnega vrtca oziroma šole odloča z večino glasov
vseh članov.
V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali drugem
zavodu, v katerem se za izvajanje programov za predšolske
otroke oziroma posameznega izobraževalnega programa
oblikuje organizacijska enota, in v javnih vrtcih in šolah, v
katerih so organizirane enote vrtcev oziroma podružnice šol,
morajo biti v svetu zavoda enakomerno zastopani delavci
vseh organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic šol.
Število članov in sestavo sveta določi akt o ustanovitvi.
47. člen
(volitve članov)
Delavci javnega vrtca oziroma šole, vajenci, dijaki, študenti višje šole in odrasli volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev.
Postopek izvolitve predstavnikov delavcev, staršev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol oziroma odraslih v svet
javnega vrtca oziroma šole določa akt o ustanovitvi.
Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed
članov.
48. člen
(pristojnosti sveta)
Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje
ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja
vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski,
andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija,
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost
učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge
naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javnega
vrtca oziroma šole v primerih, ko lahko v skladu z zakonom,
ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.
Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko
v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok
za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega vrtca
oziroma šole mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od
vložitve pritožbe.
Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta
javnega zavoda oziroma šole oziroma le-ta ne odloči v roku
iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva
sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja.
b) Ravnatelj
49. člen
(pristojnosti ravnatelja)
Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
– pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic
in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole
in odraslih,
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– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in dijakov,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo
in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje
organizacijske enote.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno
pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.
50. člen
(pomočnik ravnatelja)
V javnem vrtcu oziroma šoli se lahko imenuje pomočnik
ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih
in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno
pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
c) Direktor
51. člen
(poslovodni organ)
V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem
se za izvajanje programov za predšolske otroke oziroma
posameznega izobraževalnega programa oblikuje organizacijska enota, lahko opravlja poslovodno funkcijo direktor
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, funkcijo pedagoškega vodje v organizacijski enoti pa ravnatelj te enote.
Pravice, dolžnosti in obveznosti direktorja in ravnatelja
se določijo z aktom o ustanovitvi.
Funkcijo direktorja lahko opravlja tudi ravnatelj ene izmed organizacijskih enot, če je z aktom o ustanovitvi tako
določeno.
č) Kolegij
52. člen
(sestava kolegija)
V zavodih iz prejšnjega člena se za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikuje kolegij.
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Kolegij sestavljajo direktor javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda in ravnatelji, ki vodijo organizacijske enote.
Kolegij vodi direktor javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda.
d) Imenovanje in razrešitev
53. člen
(imenovanje ravnatelja)
Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima
najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Za ravnatelja višje strokovne šole je lahko imenovan,
kdor ima naziv predavatelja višje šole in najmanj pet let izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega
člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v
enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma šole. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti
soglasje ministra.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora in
mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec
oziroma šola sedež, kadar je ustanovitelj javne šole oziroma
vrtca samoupravna narodna skupnost, pa tudi mnenje te
skupnosti. Mnenje ni potrebno, če se ravnatelja razreši na
njegov predlog.
Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor o
mnenju glasujejo tajno.
Če organ oziroma skupnost iz osmega odstavka tega
člena ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez
tega mnenja.
54. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet javnega vrtca oziroma šole imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev javnega vrtca
oziroma šole oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet
javnega vrtca oziroma šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja
v naslednjih osmih dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti
postopek za imenovanje ravnatelja.
55. člen
(imenovanje direktorja)
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visokošolsko
izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen
ravnateljski izpit.
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Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. K imenovanju in razrešitvi si mora pridobiti soglasje ministra.
Mandat direktorja traja pet let. Če funkcijo direktorja
opravlja ravnatelj ene izmed organizacijskih enot, se lahko
z aktom o ustanovitvi določi tudi krajši mandat, vendar ne
manj kot dve leti.
Pri imenovanju direktorja se uporabljata določbi četrtega in petega odstavka 53. člena tega zakona.
Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja se uporabljajo
določbe 54. člena tega zakona.
56. člen
(imenovanje pomočnika)
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z
razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski, učiteljski oziroma
predavateljski zbor.
57. člen
(vodja enote oziroma podružnice)
Enoto javnega vrtca oziroma podružnico javne šole
vodi vodja enote oziroma podružnice. Imenuje in razrešuje
ga ravnatelj izmed delavcev enote javnega vrtca oziroma
podružnice javne šole.
Vodja enote oziroma podružnice opravlja naloge, določene z aktom o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga
pisno pooblasti ravnatelj.
58. člen
(javni razpis)
Direktor, ravnatelj in pomočnik ravnatelja javnega vrtca
oziroma šole se imenujejo na podlagi javnega razpisa po
postopku, določenem z zakonom.
Javni razpis ni potreben,
– če opravlja funkcijo direktorja eden izmed ravnateljev
organizacijskih enot in
– če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed
strokovnih delavcev javnega vrtca oziroma šole.
59. člen
(postopek za razrešitev)
Ravnatelj in direktor javnega vrtca oziroma šole se razrešita pod pogoji in po postopku, ki je določen za direktorja
javnega zavoda, če s tem zakonom ni drugače določeno.
e) Strokovni organi
60. člen
(strokovni organi)
Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor
in strokovni aktiv vzgojiteljev.
Strokovni organi v javni šoli so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Strokovni organi v javni višji strokovni šoli so:
– predavateljski zbor,
– strokovni aktivi in
– študijska komisija.
Če je javni vrtec oziroma šola organizacijska enota, se
strokovni organi iz prejšnjega odstavka oblikujejo v organizacijski enoti.
Ne glede na prejšnji odstavek v šoli, ki programa gimnazije ne izvaja v okviru samostojne organizacijske enote,
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o zadevah, ki se nanašajo na program gimnazije, odločajo
le člani učiteljskega zbora oziroma strokovnega aktiva, ki
izvajajo ta program.
Določba tretjega odstavka tega člena velja tudi za zasebne višje strokovne šole, če izvajajo javno veljavne programe.
61. člen
(vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor)
Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor sestavljajo strokovni delavci javnega vrtca oziroma šole.
Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
62. člen
(oddelčni zbor)
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z
nadarjenimi učenci, vajenci oziroma dijaki in s tistimi, ki težje
napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge
naloge v skladu z zakonom.
63. člen
(razrednik)
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno
službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge
v skladu z zakonom.
64. člen
(strokovni aktiv)
Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji
oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih
področij.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega
dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, dijakov in študentov
višjih šol ter opravlja druge strokovne naloge, določene z
letnim delovnim načrtom.
65. člen
(študijska komisija)
Študijsko komisijo sestavlja od tri do pet predavateljev
višje šole, vodi pa jo predsednik, ki je eden izmed članov.
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Člane študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani.
Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov višjih šol, prilagajanjem in
posodabljanjem izobraževalnih programov, ki jih izvaja višja
strokovna šola, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
f) Svet staršev
66. člen
(svet staršev)
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
3. Svetovalna služba
67. člen
(svetovalna služba)
V javnem vrtcu oziroma šoli deluje svetovalna služba,
ki svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem
in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma
šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja
poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki
so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in
defektologi.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z
Republiškim zavodom za zaposlovanje.
4. Knjižnica
68. člen
(knjižnica)
Šola ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega
dela v šoli.
V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad.
Javna osnovna šola mora imeti učbeniški sklad. Njegovo upravljanje določi minister.
Za učence, vajence in dijake, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz
učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z
merili, ki jih določi minister.
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5. Ime vrtca oziroma šole
69. člen
(ime)
Ime vrtca oziroma šole, razen imena vrtca oziroma šole,
katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost
v skladu s četrtim odstavkom 41. člena tega zakona, mora
biti slovensko.
Tuja osebna imena, ki so del imena vrtca oziroma šole,
se pišejo v skladu s slovenskim pravopisom, oziroma v skladu s pravopisom italijanskega ali madžarskega jezika, kadar
gre za ime vrtca oziroma šole, katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost v skladu s četrtim odstavkom
41. člena tega zakona.
Ime zasebnega vrtca oziroma šole mora vsebovati poleg podatkov, določenih z zakonom, tudi označbo, da je zasebni vrtec oziroma šola.
X. PEČATI IN JAVNE LISTINE
70. člen
(pečat)
Javni vrtec oziroma šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje
ime in sedež javnega vrtca oziroma šole. Sredi pečata je grb
Republike Slovenije. Pečat javnega vrtca oziroma šole, ki je
organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega ali drugega
zavoda oziroma druge pravne osebe javnega prava, vsebuje tudi ime zavoda oziroma druge pravne osebe javnega
prava.
Vsebina in oblika pečatov zasebnih vrtcev in šol se določita z aktom o ustanovitvi.
71. člen
(javne listine)
Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, izdajajo javne
listine na obrazcih, ki jih določi minister.
XI. AVTONOMIJA ŠOLSKEGA PROSTORA
72. člen
(avtonomija šolskega prostora)
Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko izvajajo v javnem vrtcu oziroma šoli samo z
dovoljenjem ravnatelja.
V vrtcih in šolah je prepovedano delovanje političnih
strank in njihovih podmladkov.
V javnih vrtcih in šolah ni dovoljena konfesionalna dejavnost. V vrtcih in šolah s koncesijo je konfesionalna dejavnost
dovoljena, kadar se izvaja zunaj programa, ki se opravlja kot
javna služba. Konfesionalna dejavnost je dovoljena v vrtcih
in šolah s koncesijo, če časovno ne prekinja in prostorsko
ne ovira programa, ki se izvaja kot javna služba. Izvajanje
konfesionalne dejavnosti mora biti organizirano tako, da tistim, ki se ne želijo udeležiti te dejavnosti, omogoča nemoten
prihod in odhod.
Konfesionalna dejavnost iz prejšnjega odstavka tega
člena obsega:
– verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati
za to religijo,
– pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju učiteljev in primernosti posameznega učitelja za poučevanje odloča verska skupnost,
– organizirane religiozne obrede.
Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v prostorih javnega vrtca oziroma šole izven pouka ali izven časa
delovanja vrtca oziroma šole dovoli verouk ali konfesionalni
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pouk religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.
Za opravljanje nalog pooblaščenih državnih organov v
vrtcu oziroma šoli, razen inšpekcijskih organov in računskega
sodišča, je potrebno dovoljenje ravnatelja.
Uradna oseba lahko brez dovoljenja ravnatelja vstopi
v vrtec oziroma šolo, če je za to pooblaščena z zakonom
ali odločbo pristojnega sodišča oziroma če je to neogibno
potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaznivega
dejanja ali da zavaruje ljudi in premoženje.
XII. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI
KONCESIJE
73. člen
(koncesionarji)
Za opravljanje javne službe v vzgoji in izobraževanju,
se lahko dodeli koncesija zasebnemu vrtcu oziroma šoli, če
to omogoča program pa tudi zasebniku, ki izpolnjuje pogoje,
določene za izvajanje javno veljavnih programov. Za opravljanje dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja, se koncesija lahko dodeli tudi drugim zavodom, gospodarskim družbam in drugim pravnim ali
ﬁzičnim osebam.

pisa.

74. člen
(dodelitev koncesije)
Koncesija se dodeli z odločbo na podlagi javnega raz-

Koncesijo dodeli minister, razen za predšolsko vzgojo,
ki jo dodeli lokalna skupnost.
Minister je dolžan razpisati koncesijo, če ni mogoče
zagotoviti osnovnošolskega izobraževanja v javnih osnovnih
šolah v skladu z normativi in standardi.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V javnem razpisu se navedejo: dejavnost, ki bo predmet
koncesije, pogoji za opravljanje dejavnosti, šolski okoliš,
čas, za katerega se dodeljuje koncesija, rok, do katerega
se sprejemajo prijave, kriteriji za izbiro, rok, v katerem bodo
kandidati obveščeni o izbiri, in drugi potrebni podatki.
75. člen
(vsebina pogodbe o koncesiji)
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita
medsebojne pravice in obveznosti in pogoje, pod katerimi
mora koncesionar opravljati dejavnost.
S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo predvsem:
– predmet koncesije,
– obseg izvajanja dejavnosti,
– začetek izvajanja koncesije,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja
koncedent.
Pogodba o koncesiji se sklene v pisni obliki.
Rok za odpoved koncesije za izvajanje programov za
predšolske otroke ne sme biti krajši od šestih mesecev, za
izvajanje izobraževalnega programa pa ne sme biti krajši od
časa, potrebnega za dokončanje izobraževanja zadnje vpisane generacije oziroma za dokončanje dejavnosti ali naloge,
potrebne za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
76. člen
(odvzem koncesije)
Če se ugotovi, da koncesionar ne opravlja dejavnosti v
skladu s predpisi, odločbo o koncesiji ter pogodbo o koncesiji, mu koncedent določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
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Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi
v določenem roku, se koncesija odvzame z odločbo.
V primeru odvzema koncesije je koncedent dolžan poskrbeti, da učenci, vajenci, dijaki, študenti višjih šol oziroma
odrasli lahko dokončajo začeto izobraževanje, za predšolske
otroke pa namestitev v drugem vrtcu.
77. člen
(smiselna uporaba določb tega zakona za koncesionarje)
Za koncesionarje se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki urejajo javne vrtce in šole.
XIII. FINANCIRANJE
78. člen
(viri)
Vzgoja in izobraževanje se ﬁnancira iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,
– neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje
praktičnega pouka,
– prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih,
– šolnin v zasebnih šolah,
– plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Šole, ki izvajajo javno veljavne programe, po katerih se
pridobi javno veljavna izobrazba, ter javni in zasebni vrtci, se
ne smejo ﬁnancirati iz sredstev političnih strank.
Vrtec oziroma šola je dolžna uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so ji bila dodeljena.
79. člen
(ﬁnančni nadzor)
Porabo javnih sredstev v vzgoji in izobraževanju nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Namensko porabo sredstev v šolah nadzoruje organ
šolske inšpekcije.
80. člen
(presežek)
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z
opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem
drugih dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporablja
za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in
investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za
plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
javnih šolah določi minister.
Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v
zasebnih šolah določi ustanovitelj šole in morajo biti javno
predstavljena.
1. Javne šole
a) Državni proračun
81. člen
(šole)
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo plače
s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom,
normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo ter plače s
prispevki in davki in drugi osebni prejemki za pripravnike:
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– osnovnim šolam za izvedbo obveznega programa,
dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik
individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi, podaljšanega bivanja od prvega do četrtega razreda in najmanj
50% sredstev za podaljšano bivanje od petega do šestega
razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev
prvega razreda,
– glasbenim šolam za izvedbo programa osnovnega
glasbenega izobraževanja,
– šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen za delavce, ki
opravljajo zdravstvene storitve,
– domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
– poklicnim, srednjim tehniškim in srednjim strokovnim
šolam,
– gimnazijam in
– višjim strokovnim šolam.
Sredstva za delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve,
se zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo ﬁnanciranje na področju zdravstva.
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v skladu z normativi in standardi
ter za investicijsko vzdrževanje in obnovo nepremičnin in
opreme:
– zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
– domovom za učence in dijaškim domovom za vzgojno
dejavnost,
– poklicnim, srednjim tehniškim in drugim strokovnim
šolam,
– gimnazijam in
– višjim strokovnim šolam.
Iz sredstev državnega proračuna se zagotavljajo tudi
sredstva za kritje materialnih stroškov v skladu s standardi in
normativi za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja iz prve
alinee prvega odstavka tega člena, in sicer za:
– nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno
pogodbo,
– nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot
drobni inventar,
– potrošni material za pripravo in izvedbo pouka,
– stroške obveznih ekskurzij,
– oskrbo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
v skladu z odločbo o usmeritvi,
– prevoze učencev s posebnimi potrebami v skladu z
določbo šestega odstavka 56. člena zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) ob pouka prostih
dnevih in
– prevoze predšolskih otrok v skladu s 15. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list
RS, št. 54/2000).
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva
za investicije v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne
šole, gimnazije, šole oziroma zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne
šole narodne skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove
in druge šole, katerih ustanovitelj je država.
Če je ustanovitelj gimnazije mestna občina, sredstva iz
prvega in tretjega odstavka tega člena v celoti ali v določenem deležu zagotavlja mestna občina v skladu s pogodbo, ki
jo skleneta mestna občina in Vlada Republike Slovenije.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za
dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja:
– del prispevkov za pokojninsko zavarovanje za vajence z učno pogodbo,
– del prispevkov za invalidsko zavarovanje učencev,
vajencev, dijakov in študentov višjih šol za primer nesreče
pri praktičnem izobraževanju,
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– sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov in učil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti
in za izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu in zdomstvu ter Romov,
– sredstva za subvencioniranje učbenikov z nizko naklado,
– sredstva za pripravo in izvedbo mature, zaključnega
izpita ter za preverjanje znanja učencev ob koncu posameznih obdobij v osnovni šoli,
– sredstva za razvoj poklicnega izobraževanja vajencev,
– sredstva za izvedbo programa Urada Republike Slovenije za mladino,
– sredstva za raziskovalno, razvojno ter eksperimentalno dejavnost, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev, informacijsko-dokumentacijsko in muzejsko dejavnost,
– sredstva za strokovna posvetovanja in delo strokovnih
društev,
– sredstva za razvoj učne tehnologije,
– sredstva za šolo za ravnatelje,
– sredstva za dopolnilni pouk slovenskega jezika za
otroke slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini,
– sredstva za zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov, za mednarodno sodelovanje, za delovanje šolskih
knjižnic in mediotek ter učbeniških skladov,
– sredstva za tekmovanja učencev, vajencev in dijakov
ter študentov višjih šol in za posebne oblike dela z nadarjenimi,
– sredstva za štipendiranje za pedagoški poklic in za
subvencioniranje šolnin,
– sredstva za mladinsko in za strokovno periodiko ter
za subvencioniranje cene strokovne literature,
– sredstva za nagrado Republike Slovenije na področju
šolstva,
– sredstva za šolsko televizijo in radio,
– sredstva za razvojno in svetovalno delo v vzgoji in
izobraževanju,
– sredstva za obšolske dejavnosti učencev, vajencev
in dijakov,
– sredstva za subvencioniranje prevozov in prehrane za
učence, vajence in dijake ter študente višjih šol,
– del sredstev za osnovnošolsko izobraževanje Romov,
– sredstva za mednarodno dejavnost,
– sredstva za podporo izobraževalne dejavnosti v zamejstvu,
– sredstva za delovanje strokovnih svetov,
– sredstva za raziskovalno in inovativno dejavnost
učencev, dijakov, vajencev in študentov višjih šol,
– sredstva za obvezne zdravniške preglede dijakov,
vajencev in študentov višje strokovne šole zaradi praktičnega
pouka oziroma praktičnega izobraževanja,
– sredstva za izvedbo obravnave in postopkov usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z
zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
– sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za varstvo vozačev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi
velikih zveri.
Sredstva iz državnega proračuna za subvencioniranje
prevozov vajencev, dijakov in študentov višjih šol, ki se
šolajo v oddaljenosti 5 km ali več od kraja bivanja, se zagotovijo tako, da znaša višina subvencije prevoza največ
70 odstotkov, odvisno od socialnega položaja upravičenca,
oddaljenosti od kraja šolanja ter možnosti bivanja v dijaškem
oziroma študentskem domu.
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b) Sredstva lokalne skupnosti
82. člen
(šole)
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in
standardi zagotavljajo:
– sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in
opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne
stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena osnovnim
šolam,
– glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov
delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
– sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s
56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev
s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
– sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
– sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
– sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole
in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za
investicije v šolstvo narodne skupnosti.
Če je ustanovitelj javne gimnazije mestna občina, se
zagotavljajo iz sredstev mestne občine sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in del sredstev za materialne
stroške v skladu s pogodbo.
82.a člen
(zavarovanje odškodninske odgovornosti in razmejitev
obveznosti med državo in lokalno skupnostjo)
Javni vzgojno izobraževalni zavodi so dolžni skleniti
ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno
škodo.
Iz državnega proračuna se na podlagi izvršilnega naslova zagotavljajo sredstva za poravnavo odškodnine za škodo,
nastalo pri vzgojno izobraževalnem delu in s tem povezanimi
dejavnostmi in aktivnostmi, javnim vzgojno izobraževalnim
zavodom, katerih ustanoviteljica je država, javnim osnovnim
šolam in javnim glasbenim šolam.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zagotavlja
lokalna skupnost javnim osnovnim in javnim glasbenim šolam sredstva za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo v
zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki, ki jih po določbi
82. člena tega zakona le-ta zagotavlja za izvajanje vzgojno
izobraževalnega dela in s tem povezanimi dejavnostmi in
aktivnostmi.
Če izključne obveznosti države oziroma lokalne skupnosti za zagotovitev sredstev iz prejšnjih dveh odstavkov ni
mogoče določiti, se ta zagotovijo v deležu, ki ga država in
lokalna skupnost določita s posebnim sporazumom. Delež
države ne sme preseči 70% potrebnih sredstev.
83. člen
(prispevki)
Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati
sredstev iz prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov
višjih šol in odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov,
ki se ﬁnancirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve,
za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po
izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde.
Javna šola oziroma šola s koncesijo določi prispevke
za izvedbo podaljšanega bivanja v petem in šestem razredu
osnovne šole v višini največ 50% sredstev, za materialne
stroške šole v naravi in za prehrano učencev, vajencev,
dijakov in študentov višjih šol ter za drugo in nadaljnje opravljanje mature.
Za učence, vajence, dijake in študente višjih šol, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov
iz prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z
normativi in standardi, ki jih določi minister.
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Javna glasbena šola oziroma glasbena šola s koncesijo
določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna
skupnost.
Višino prispevkov določi šola v soglasju s šolsko upravo.
c) Zagotavljanje sredstev
84. člen
(normativi in standardi)
Javnim šolam se zagotavljajo sredstva v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister. Pred določitvijo normativov in standardov si minister pridobi mnenje pristojnega
strokovnega sveta in reprezentativnih sindikatov na področju
šolstva.
Za vzgojo in izobraževanje:
– na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
– na narodno mešanih območjih,
– otrok Romov,
– otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke
oziroma izobraževalnih programov, prilagojene izobraževalne programe ali posebni program vzgoje in izobraževanja,
določi minister posebne normative in standarde.
Normative in standarde za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov iz zadnje alinee prejšnjega odstavka določi
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.
Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, delovno oziroma učno obveznost ravnatelja
in pomočnika ravnatelja, merila za oblikovanje svetovalne
službe, knjižnice, administrativno-računovodske in tehnične
službe, ter merila za oblikovanje oddelkov in skupin in za
vrednotenje materialnih stroškov ter standarde za prostor
in opremo.
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87. člen
(omejitev ﬁnanciranja)
Ne glede na določbe prejšnjega člena zasebni šoli ne
pripadajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v zasebno šolo
ogrožen obstoj edine javne osnovne šole v istem šolskem
okolišu ali, če opravlja dejavnost v nasprotju s petim odstavkom 7. člena tega zakona.
Zasebna šola, ki se ﬁnancira iz javnih sredstev, se v
primeru iz prejšnjega odstavka preneha ﬁnancirati po pravnomočnosti odločbe, ki jo izda minister.
88. člen
(šolnina)
Za učenca in dijaka, ki ne presega materialnega cenzusa za pridobitev državne štipendije, lahko znaša šolnina
največ 15% sredstev, ki jih javni šoli za plače in materialne
stroške zagotavlja država na učenca oziroma dijaka.
89. člen
(omejitev plač)
Plače in drugi osebni prejemki delavcev v zasebni šoli,
ﬁnancirani iz javnih sredstev, se oblikujejo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi, ki veljajo za
javne šole.
Če se plače in drugi osebni prejemki oblikujejo v nasprotju s prejšnjim odstavkom, se ﬁnanciranje iz državnega
proračuna ukine.
90. člen
(pogodba o ﬁnanciranju)
Financiranje in obveznosti zasebne šole se podrobneje
uredijo s pogodbo.

85. člen
(zagotavljanje sredstev koncesionarju)
Koncesionarju se za opravljanje javne službe zagotavljajo sredstva v skladu s pogodbo.

91. člen
(zagotovitev dokončanja izobraževanja)
Država je dolžna zagotoviti dokončanje izobraževanja
otrok iz zasebne šole, ki zaradi prenehanja ﬁnanciranja iz
javnih sredstev ne izvaja več javno veljavnega programa.

2. Zasebne šole

XIV. ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI

86. člen
(pogoji za ﬁnanciranje)
Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega
proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da izvajajo izobraževalni program od prvega do zaključnega razreda oziroma letnika,
– da imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka prvega razreda oziroma, da glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj
35 učencev,
– da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene
učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zasebni šoli pripada za posameznega učenca oziroma
dijaka 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost
zagotavlja za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodbo in materialne stroške na učenca oziroma
dijaka v javni šoli.
Zasebne šole lahko sodelujejo na natečajih za učila in
učne pripomočke, ki so namenjeni javnim šolam.
Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena
ugotavlja šolska uprava.

92. člen
(zaposleni)
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem
vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev,
učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni delavci, knjižničarji
in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju
strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca
oziroma šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno s tem zakonom in
drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu s tem
zakonom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mojstrom,
ki izobražujejo vajence, ni potrebno opravljati strokovnega
izpita v skladu s tem zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
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Ustrezne delovne izkušnje ter kriterije za vidne dosežke na
strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje
šole določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje.
V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih,
ki se ustanovijo za dvojezično vzgojo in izobraževanje in za
vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti, morajo
imeti strokovni delavci izobrazbo, določeno s tem zakonom
in drugimi predpisi, opravljen strokovni izpit ter izpolnjevati
druge pogoje v skladu s posebnimi predpisi.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik, v vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih
območjih, ki se ustanovijo za dvojezično vzgojo in izobraževanje, pa tudi jezik narodne skupnosti.
93. člen
(izjema)
Če si na določenem področju ni mogoče pridobiti s tem
zakonom določene stopnje izobrazbe, minister lahko določi,
da vzgojno-izobraževalno delo opravljajo strokovni delavci,
ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, izkazujejo pa pomembne dosežke v svojem poklicu.
a) Osnovna šola
94. člen
(strokovni delavci)
Strokovni delavci v javni osnovni šoli so učitelj, šolski
svetovalni delavec, knjižničar, laborant in drugi strokovni
delavci.
Učitelj, knjižničar in svetovalni delavec morajo imeti
visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško izobrazbo.
Laborant mora imeti najmanj srednjo oziroma srednjo
strokovno izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Drugi strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri.
b) Glasbena šola
95. člen
(strokovni delavci)
Strokovni delavci v javni glasbeni šoli so učitelj, korepetitor in knjižničar.
Strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri.
Učitelj in knjižničar morata imeti tudi pedagoško izobrazbo.
c) Poklicna oziroma strokovna šola
96. člen
(strokovni delavci)
Strokovni delavci v javni poklicni oziroma strokovni
šoli so učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih
predmetov v nižjih poklicnih, srednjih poklicnih, tehniških in
srednjih strokovnih šolah, predavatelji višjih šol v višjih strokovnih šolah in učitelji praktičnega pouka in veščin, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci.
Strokovni delavci so tudi mojstri, ki izobražujejo vajence.
Učitelj splošno izobraževalnih in strokovnoteoretičnih
predmetov mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri
in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Predavatelj višje šole mora imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobra-
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zbo, tri leta ustreznih delovnih izkušenj in vidne dosežke na
svojem strokovnem področju.
Učitelj praktičnega pouka in veščin mora imeti najmanj
srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj tri leta
delovnih izkušenj in pedagoško-andragoško izobrazbo ali
opravljen mojstrski izpit.
Mojster mora imeti opravljen mojstrski izpit v skladu z
zakonom.
Svetovalni delavec mora imeti ustrezno visokošolsko
izobrazbo in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne
smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno izobrazbo,
in sicer:
– organizator izobraževanja odraslih visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo
in
– laborant, inštruktor in organizator praktičnega pouka
najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.
č) Gimnazije
97. člen
(izobrazbeni pogoji)
Strokovni delavci v javnih gimnazijah so učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov ter učitelji
praktičnega pouka oziroma veščin, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci.
Učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih
predmetov morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne
smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Učitelji praktičnega pouka oziroma veščin morajo imeti
najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo ter najmanj dve leti ustreznih
delovnih izkušenj.
Svetovalni delavec in knjižničar morata imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško
izobrazbo.
Drugi strokovni delavci morajo imeti ustrezno izobrazbo,
in sicer:
– organizator obveznih izbirnih vsebin in organizator izobraževanja odraslih visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri
ter pedagoško-andragoško izobrazbo,
– laborant, inštruktor in organizator praktičnega pouka
najmanj srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.
d) Dom za učence in dijaški dom
98. člen
(izobrazbeni pogoji)
Strokovni delavci v javnem domu za učence in dijaškem
domu so: vzgojitelj, svetovalni delavec, knjižničar in drugi
strokovni delavci.
Vzgojitelj, knjižničar in svetovalni delavec morajo imeti
visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Drugi strokovni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
e) Šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami
99. člen
(izobrazbeni pogoji)
Strokovni delavci v šolah in zavodih za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami so učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci,
knjižničarji in drugi strokovni delavci.
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Učitelj in vzgojitelj morata imeti izobrazbo, predpisano
za učitelje oziroma vzgojitelje šol in specialno pedagoško
izobrazbo.
Strokovni delavci, ki opravljajo zdravstvene in socialno-varstvene storitve, morajo imeti izobrazbo, predpisano z
zakoni, ki urejajo ta področja.
Svetovalni delavci morajo imeti visokošolsko izobrazbo
ustrezne smeri in pedagoško oziroma pedagoško-andragoško izobrazbo, drugi strokovni delavci pa visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
Knjižničar mora imeti visokošolsko izobrazbo ustrezne
smeri in pedagoško-andragoško izobrazbo.
f) Pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba
100. člen
(pedagoška, pedagoško-andragoška oziroma specialno
pedagoška izobrazba)
Pedagoško, pedagoško-andragoško oziroma specialno
pedagoško izobrazbo si pridobi, kdor opravi vse obveznosti v
visokošolskem študijskem programu, po katerem se pridobi
strokovni naslov profesor, oziroma po drugem dodiplomskem
ali podiplomskem študijskem programu, ki vključuje ustrezne
strokovne vsebine. Merila za ugotavljanje vključenosti teh
vsebin v študijskih programih, po katerih si pridobijo izobrazbo posamezne kategorije strokovnih delavcev, sprejme
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije.
Kdor ni končal izobraževanja po visokošolskem študijskem programu za pridobitev izobrazbe, ki vključuje tudi
pedagoško, pedagoško-andragoško oziroma specialno pedagoško izobrazbo, si jo mora pridobiti po ustreznem javnoveljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje.
Če ni ustreznega študijskega programa za izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka, določi program za pridobitev pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialno
pedagoške izobrazbe minister, potem ko si pridobi mnenje
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.
Kdor ni končal izobraževanja po izobraževalnem programu poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, ki
vključuje tudi pedagoško, pedagoško-andragoško oziroma
specialno pedagoško izobrazbo, si jo mora pridobiti po izobraževalnem programu, ki ga sprejme minister na predlog
Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
g) Gostujoči tuji učitelji
101. člen
(gostujoči tuji učitelj)
Gostujoči tuji učitelj, ki v poklicnem in strokovnem izobraževanju, v gimnazijah ter v glasbenih šolah za določen
čas opravlja dele programa ali sodeluje pri izvajanju osnovnošolskega programa, mora izpolnjevati pogoje, kakršni se
zahtevajo za to delo v državi, iz katere prihaja.
h) Strokovni izpit
102. člen
(strokovni izpit)
Strokovni delavci opravljajo strokovni izpit v skladu s
tem zakonom. Strokovni izpit je sestavni del pripravništva in
se opravlja pred iztekom pripravniške dobe.
Strokovni delavci, ki so opravili pripravništvo in strokovni izpit po drugih predpisih, lahko opravljajo strokovni
izpit po tem zakonu po preteku šestih mesecev dela v vrtcu
oziroma šoli.
Strokovnim delavcem, ki imajo naziv visokošolskega
učitelja, ni treba opravljati strokovnega izpita v skladu s tem
zakonom.
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Podrobnejše določbe o strokovnem izpitu predpiše minister.
Strokovni delavci v vrtcih, šolah in zavodih, ki izvajajo
programe za predšolske otroke, izobraževalne programe in
posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki opravljajo zdravstveno
oziroma socialno-varstveno dejavnost, opravljajo strokovni
izpit v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo ta
področja.
103. člen
(evidenca strokovnega izpita)
Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum, kraj in občino rojstva,
– podatke o izobrazbi,
– podatke o opravljenem strokovnem izpitu.
Dokumentacija, potrebna za opravljanje strokovnega
izpita, se kandidatu po opravljenem izpitu vrne.
104. člen
(zasebni vrtci in šole)
Pogoje, predpisane za strokovne delavce javnih vrtcev
in šol, morajo izpolnjevati tudi strokovni delavci v zasebnih
vrtcih in šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za vrtce in šole,
ki izvajajo programe za predšolske otroke oziroma izobraževalne programe po posebnih pedagoških načelih.
XV. IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDOVANJE
STROKOVNIH DELAVCEV IN RAVNATELJEV
105. člen
(izobraževanje in napredovanje)
Strokovni delavci v vrtcih in šolah se strokovno izobražujejo in usposabljajo.
Vzgojitelj, učitelj, organizator izobraževanja, svetovalni
delavec in knjižničar lahko napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik.
V nazive iz prejšnjega odstavka napredujejo tudi ravnatelj, direktor in pomočnik ravnatelja ter predavatelji višjih
šol.
Pogoje, način in postopek strokovnega izobraževanja in
usposabljanja ter napredovanja v nazive določi minister.
Naziv predavatelj višje šole podeli predavateljski zbor
ustrezne višje strokovne šole po poprejšnjem soglasju Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje. Če predavateljski zbor še ni konstituiran ali je
treba imenovati predavatelje za izobraževalni program, ki ga
šola na novo uvaja, naziv podeli Strokovni svet Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
Postopek za pridobitev naziva iz prejšnjega odstavka
določi minister.
V nazive po tem zakonu napredujejo tudi strokovni delavci, zaposleni v javnih zavodih iz 28. člena tega zakona, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo oziroma svetovalno ali
razvojno delo v zvezi z vzgojo in izobraževanjem.
106. člen
(šola za ravnatelje)
Za izobraževanje in usposabljanje ravnateljev in kandidatov za ravnatelje Vlada Republike Slovenije ustanovi šolo
za ravnatelje.
Program šole za ravnatelje in vsebino ravnateljskega izpita določi minister na predlog Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje.
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Za ravnateljski izpit se lahko prizna tudi opravljen podiplomski študijski program, za katerega Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje ugotovi, da zagotavlja znanja, določena za ravnateljski izpit.
Šola za ravnatelje enkrat letno objavi razpis za vpis in
določi roke za opravljanje ravnateljskega izpita.
Postopek razpisa in vpisa določi minister.
XVI. DELOVNO RAZMERJE
1. Sklepanje delovnih razmerij
107. člen
(predpisi)
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju
in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v vrtcu oziroma
šoli se urejajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, če
s tem zakonom ni drugače določeno.
108. člen
(sistemizacija)
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
javnem vrtcu oziroma šoli se objavijo na podlagi sistemizacije
delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov za šolo ravnatelj v soglasju s
šolsko upravo na območju katere ima šola sedež, za vrtec
pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
109. člen
(zaposlovanje strokovnih delavcev)
Javni vrtec oziroma javna šola, ki zaposluje nove strokovne delavce, mora prosta delovna mesta javno objaviti.
Minister lahko za javne šole objavi prosta delovna mesta s
skupno objavo. Natančnejšo vsebino in postopek skupne
objave določi minister.
Javni vrtec si mora pred objavo prostega delovnega
mesta pridobiti soglasje ustanovitelja, javna šola pa soglasje
ministra.
Javni vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu
strokovnega delavca pred objavo prostega delovnega mesta
obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Če je v evidenci presežnih strokovnih delavcev strokovni delavec, ki izpolnjuje zahtevane pogoje za zasedbo
prostega delovnega mesta, lahko vrtec oziroma šola zaposli
takšnega strokovnega delavca brez objave prostega delovnega mesta.
Delovno razmerje z nerazporejenim strokovnim delavcem se sklene za določen oziroma nedoločen čas.
Delovno razmerje se lahko sklene tudi s kandidatom, ki
ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta,
če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih
pogojev in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega
opravljanja dela.
Pogodbo o zaposlitvi za določen čas se lahko, poleg primerov v zakonu o delovnih razmerjih, sklene tudi v
primeru, če gre za predvideno zmanjšanje obsega vpisa
učencev oziroma dijakov v šolo ali zavod ali za spremembo
javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja oziroma
predmetnikov.
Če nerazporejenega strokovnega delavca ni mogoče
zaposliti za polni delovni čas v posameznem vrtcu oziroma
šoli, lahko svojo delovno oziroma učno obvezo dopolnjuje
v več vrtcih oziroma šolah, delovno razmerje pa praviloma
sklene v vrtcu ali šoli, kjer ima večji obseg dela.
Strokovni delavec ter vrtci oziroma šole iz prejšnjega
odstavka tega člena, se morajo sporazumeti o delovnem
času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Sporazum iz prejšnjega stavka, ki mora obsegati
tudi vse ostale sestavine, ki so potrebne za uresničevanje
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medsebojnih pravic in obveznosti, je sestavni del pogodbe
o zaposlitvi.
109.a člen
(pogodba o delu)
Za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti lahko
šola oziroma vrtec sklene pogodbo o delu (podjem) pod
pogoji določenimi z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja,
če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o
zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Pogodba o delu se lahko sklene
le z delavcem, ki ima za opravljanje nalog, ki so predmet
pogodbe, ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe v skladu s
tem zakonom in drugimi predpisi.
Pogodba o delu iz prejšnjega odstavka se lahko sklene
največ v obsegu ene tretjine s tem zakonom določene tedenske učne obveznosti in največ za obdobje 10 mesecev
v šolskem letu.
Kdor ima sklenjeno delovno razmerje na področju vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, mora pred
sklenitvijo pogodbe o delu v skladu s prvim odstavkom tega
člena, predložiti soglasje delodajalca.
Oseba, ki sklene pogodbo o delu iz prvega odstavka
tega člena, na podlagi te pogodbe ne pridobi pravic iz delovnega razmerja.
109.b člen
(Pogodba o zaposlitvi vzgojitelja predšolskih otrok, ki ima
sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, z osnovno šolo)
Šola lahko za obdobje enega šolskega leta sklene pogodbo o zaposlitvi z vzgojiteljem predšolskih otrok, ki ima
sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, za poučevanje v prvem
razredu, izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih
podaljšanega bivanja in jutranje varstvo v osnovni šoli. V
času trajanja pogodbe o zaposlitvi z osnovno šolo se za
pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima vzgojitelj sklenjeno v vrtcu,
uporabljajo določbe o suspenzu pogodbe iz zakona, ki ureja
delovna razmerja.
Način in postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi iz
prejšnjega odstavka se določi s kolektivno pogodbo za področje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
2. Pripravništvo
110. člen
(pripravništvo)
Pripravnik je strokovni delavec, ki v vrtcu oziroma šoli
prvič začne opravljati delo, ustrezno smeri in stopnji njegove
strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela.
Pripravništvo traja najmanj šest mesecev in ne več kot
deset mesecev.
Pripravnik v času pripravništva sodeluje s strokovnimi
delavci pri vzgojno-izobraževalnem delu in se pripravlja na
strokovni izpit.
Pripravnikovo delo vodi, spremlja in ocenjuje mentor.
Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih
delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo
najmanj tri leta naziv mentor.
Mentor pripravi pripravniku program, ki vključuje metodično, didaktično ter drugo pripravo, potrebno za opravljanje
izpita. Mentor izdela poročilo o poteku pripravništva.
Pripravništvo se v skladu s tem zakonom lahko izvaja
tudi kot volontersko pripravništvo.
Število pripravniških mest razpiše minister.
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111. člen
(razpis pripravniških mest)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsaj enkrat letno razpiše mesta za pripravnike.
Na razpisano mesto se lahko prijavi, kdor ima izobrazbo, določeno za zasedbo delovnega mesta, za katero bo
opravljal pripravništvo.
Izbiro in razporeditev prijavljenih kandidatov opravi
šolska uprava. Pri razporeditvi upošteva tudi interes vrtca
oziroma šole in želje kandidata.
Pripravnik se razporedi v javni vrtec oziroma šolo, lahko pa tudi v zasebni vrtec oziroma šolo, če se le-ta s tem
strinja.
112. člen
(evidenca pripravnikov)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vodi evidenco prijavljenih kandidatov in razporejenih pripravnikov, v katero se
vpisujejo:
– ime in priimek,
– spol in rojstni podatki,
– podatki o bivališču in
– podatki o izobrazbi;
za razporejene pripravnike pa tudi:
– podatki o vrtcu oziroma šoli, na katero je razporejen,
– ime in priimek mentorja in
– podatki o izobrazbi ter naziv mentorja.
113. člen
(delovno razmerje pripravnika)
Pripravnik sklene delovno razmerje z vrtcem oziroma s
šolo za čas pripravništva.
114. člen
(podzakonski predpisi)
Način in postopek izbire, razporeditev pripravnikov,
potek in trajanje pripravništva, sestavine programa pripravništva ter način spremljanja in ocenjevanja pripravništva
določi minister.
3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
115. člen
(razlogi)
Za poslovne razloge po tem zakonu se štejejo spremembe programa vzgoje in izobraževanja, standardov in normativov, izobrazbenih pogojev in zmanjšanje obsega vpisa.
116. člen
(reševanje presežkov)
Ravnatelj mora najkasneje v osmih dneh po sprejemu
odločitve, da bo strokovnemu delavcu odpovedal pogodbo
o zaposlitvi iz poslovnega razloga, sporočiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, razloge za prenehanje potreb po delu
strokovnega delavca ter naslednje podatke o strokovnem
delavcu:
– ime in priimek,
– podatke o izobrazbi,
– delovni dobi,
– strokovnem izpitu in
– stalno bivališče.
117. člen
(prosta delovna mesta)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, posreduje vrtcu oziroma šoli najkasneje v osmih dneh po prejemu sporočila
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iz prejšnjega člena seznam vrtcev in šol, ki imajo prosta
delovna mesta in za zasedbo katerih strokovni delavec iz
prejšnjega člena izpolnjuje pogoje.
Če ministrstvo, pristojno za šolstvo, ne posreduje podatkov v predpisanem roku, ravnatelj nadaljuje s postopkom
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
118. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
Če so izpolnjeni pogoji za zaposlitev strokovnega delavca, ki mu bo odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov, v drugi šoli oziroma vrtcu, se lahko sklene delovno
razmerje z delavcem brez objave prostega delovnega mesta.
O sklenitvi delovnega razmerja odloči ravnatelj šole oziroma
vrtca, ki ima prosto delovno mesto in strokovnemu delavcu
ponudi pogodbo o zaposlitvi.
Pogodbo o zaposlitvi mora ravnatelj šole oziroma vrtca,
ki ima prosto delovno mesto, strokovnemu delavcu ponuditi
najkasneje 30 dni pred iztekom odpovednega roka, sicer pridobi strokovni delavec vse pravice, ki so določene za primer
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.
Strokovni delavec je dolžan sprejeti ponudbo iz prvega
odstavka tega člena, če so izpolnjeni pogoji za prezaposlitev
strokovnega delavca, ki se določijo s kolektivno pogodbo za
dejavnost vzgoje in izobraževanja, v 30 dneh po vročitvi. Če
strokovni delavec neupravičeno odkloni ponudbo, mu preneha delovno razmerje in nima pravice do odpravnine.
4. Delovna obveznost
119. člen
(obseg vzgojno-izobraževalnega dela)
Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike
organiziranega dela z učenci, vajenci, dijaki oziroma študenti
višjih šol (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo
na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo,
potrebno za uresničitev izobraževalnega programa.
Priprava na pouk obsega:
– sprotno vsebinsko in metodično pripravo,
– pripravo didaktičnih pripomočkov.
Drugo delo obsega:
– sodelovanje s starši,
– sodelovanje v strokovnih organih šole,
– opravljanje nalog razrednika,
– organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
– zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem
vzgojno-izobraževalnega in drugega dela,
– mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi
zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce,
– mentorstvo pripravnikom,
– urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic,
igrišč, nasadov ipd.,
– organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci,
vajenci oziroma dijaki,
– pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole
v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in
– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim
načrtom.
Določbe tega zakona, ki urejajo delovno obveznost
učiteljev in drugih strokovnih delavcev se uporabljajo tudi
za učitelje in druge strokovne delavce šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami.
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a) Osnovna in glasbena šola
120. člen
(delovna in učna obveznost)
V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna obveznost učitelja največ 22 ur, v oddelkih podaljšanega bivanja in v bolnišničnih oddelkih pa največ 25 ur.
b) Poklicno izobraževanje
121. člen
(delovna in učna obveznost)
V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna obveznost:
– za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov največ 20 ur,
– za učitelja slovenskega jezika največ 19 ur,
– za učitelja madžarskega in italijanskega jezika največ
19 ur,
– za predavatelje višje strokovne šole največ 16 ur,
– za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
– za strokovne delavce, ki imajo učno obveznost oziroma sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.
c) Gimnazija
122. člen
(delovna in učna obveznost)
V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna obveznost:
– za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov največ 20 ur,
– za učitelja slovenskega jezika največ 19 ur,
– za učitelja madžarskega in italijanskega jezika največ
19 ur,
– za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
– za druge strokovne delavce, ki imajo učno obveznost
oziroma sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.
č) Domovi za učence in dijaški domovi
123. člen
(delovna obveznost vzgojitelja)
V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega
tedenskega polnega delovnega časa je obveznost vzgojitelja največ 30 ur vzgojnega dela z učenci, vajenci in dijaki
tedensko.
124. člen
(povečanje in zmanjšanje učne obveznosti)
Če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom,
lahko ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu
določi dodatno tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je
določeno za posamezni predmet v oddelku, vendar ne več
kot za pet ur, oziroma določi zmanjšanje tedenske učne obveznosti, vendar ne več kot za tri ure.
5. Dopust
125. člen
(dopust)
Strokovni delavec v javnem vrtcu oziroma šoli ima pravico do najmanj 20 delovnih dni letnega dopusta.
Strokovni delavec v javni šoli lahko porabi letni dopust
v času, ki ga določi minister s šolskim koledarjem, vendar
najdlje do konca šolskega leta v naslednjem letu.
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Določbe tega člena veljajo tudi za strokovnega delavca,
ki sklene delovno razmerje za določen čas.
Delavec v javnem vrtcu oziroma šoli ima pravico do
odsotnosti z dela z nadomestilom plače ali brez nadomestila
plače ter druge pravice iz delovnega razmerja v primerih in
pod pogoji, določenimi z zakonom in kolektivno pogodbo.
XVII. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI
126. člen
(premoženjski skladi)
Za gospodarjenje z nepremičninami, ki so javna lastnina
in se uporabljajo za opravljanje vzgoje in izobraževanja, lahko lokalna skupnost oziroma država ustanovi premoženjski
sklad.
Premoženje sklada iz prejšnjega odstavka je sestavni
del premoženjske bilance lokalne skupnosti oziroma države.
127. člen
(državni sklad)
Za gospodarjenje z nepremičninami iz prejšnjega člena, s katerimi upravljajo javne šole, katerih ustanoviteljica
je država, se ustanovi Šolski sklad Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: sklad).
128. člen
(črtan)
129. člen
(črtan)
130. člen
(črtan)
131. člen
(črtan)
132. člen
(viri)
Sklad pridobiva sredstva:
– iz državnega proračuna,
– od najemnin iz sklenjenih pogodb,
– od daril, zapuščin, donacij in iz
– drugih virov.
Sredstva iz državnega proračuna se skladu zagotavljajo
na podlagi letnega načrta.
133. člen
(črtan)
134. člen
(črtan)
135. člen
(šolski skladi)
Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se ﬁnancirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne ﬁnancirajo iz javnih
sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet
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staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga
svet šole.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.
Sklad lahko ustanovi tudi vrtec.
XVIII. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM ZAKONA
IN KAZENSKE DOLOČBE
136. člen
(nadzor nad izvrševanjem zakona)
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja
inšpektor, pristojen za šolstvo, razen določb, ki se nanašajo
na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inšpektor,
pristojen za delo.
136.a člen
(globe za prekrške)
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost vzgoje in
izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
te dejavnosti oziroma ni vpisana v razvid po tem zakonu (33.
in 34. člen).
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev (94., 95.,
96., 97., 98., 99. in 104. ter 146., 147. in 148. člen).
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
– če opravlja dejavnost v nasprotju s tem zakonom
(5., 6. in 7. člen);
– če ne izvrši odločbe državnega organa (sedemnajsta
alinea prvega odstavka 49. člena);
– če pridobiva oziroma uporablja sredstva v nasprotju s
tem zakonom (78., 80., 83., 88. in 89. člen).
Z globo od 30.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik (zasebni učitelj oziroma vzgojitelj), ki
opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti oziroma ni vpisan
v razvid po tem zakonu ali če izvaja dejavnost v nasprotju s
tem zakonom (5., 6., 36., 37. in 38. člen).
Prekrška iz drugega odstavka in tretje alinee tretjega
odstavka tega člena zastarata po preteku treh let od dneva,
ko sta bila storjena.
Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe, kot so dopolnjene in spremenjene z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/2001):
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
137. člen
(ﬁnanciranje)
Dokler ne bodo sprejeti izobraževalni programi po tem
zakonu in zakonih za posamezna področja vzgoje in izobraževanja, se iz javnih sredstev zagotavljajo sredstva za
izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, ki se izvajajo v
javnih šolah in šolah s koncesijo, in sicer:
1. V osnovnem izobraževanju:
– program življenja in dela osnovne šole, vključno z
uresničevanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in
madžarske narodne skupnosti v skladu z zakonom,
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– program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju v skladu z zakonom,
– program osnovnega glasbenega izobraževanja,
– dopolnilno izobraževanje otrok naših delavcev na začasnem delu v tujini in
– program osnovne šole za odrasle.
2. V srednjem izobraževanju:
– programi srednjega izobraževanja, vključno z uresničevanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v skladu z zakonom,
– program vzgoje in izobraževanja mladostnikov z motnjami v razvoju v skladu z zakonom,
– okvirni vzgojni program v dijaških domovih in
– matura.
Iz državnega proračuna se v dosedanjem obsegu zagotavljajo sredstva tudi:
a) za dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito opravljanje vzgoje in izobraževanja, in sicer:
– raziskovalno in razvojno-proučevalno delo ter eksperimentalno dejavnost,
– stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– mednarodno sodelovanje,
– delovanje šolskih knjižnic,
– informacijsko-dokumentacijsko dejavnost in
– tekmovanja učencev, vajencev in dijakov v znanju;
b) in sredstva za:
– štipendiranje za pedagoške poklice,
– mladinsko periodiko in strokovno literaturo,
– pripravo učbenikov in učne tehnologije,
– subvencioniranje učbenikov z nizko naklado,
– nacionalno nagrado Republike Slovenije na področju
šolstva,
– program šolske televizije in radia,
– izgradnjo in vzdrževanje prostora ter nabavo in vzdrževanje opreme,
– organizacijo in proučevanje izobraževanja odraslih,
– dogovorjeni program za izobraževanje odraslih,
– nezgodno in invalidsko zavarovanje dijakov,
– regresiranje prevozov učencev, vajencev in dijakov
in
– subvencioniranje dejavnosti učencev, vajencev in dijakov v stanovskih organizacijah.
138. člen
(ﬁnanciranje zasebnih šol)
Ne glede na določbo drugega odstavka 86. člena tega
zakona pripada zasebni šoli tri leta po uveljavitvi tega zakona
za posameznega učenca oziroma dijaka 100% sredstev, ki
jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in
materialne stroške na učenca oziroma dijaka.
Ne glede na določbo 86. člena tega zakona se zasebne
šole, ki jim je bila dodeljena koncesija pred uveljavitvijo tega
zakona, ﬁnancirajo v skladu s koncesijsko pogodbo.
139. člen
(uskladitev organizacije vrtcev)
Ustanovitelj vrtca uskladi organizacijo vrtca s tem zakonom najkasneje do začetka šolskega leta, v katerem se bo
začel izvajati program 9-letne osnovne šole v vseh osnovnih
šolah v državi.
140. člen
(uskladitev aktov)
Ustanovitelji vrtcev, ki jih je treba preoblikovati v skladu
s tem zakonom, in ustanovitelji šol uskladijo akte o ustanovitvi z določbami tega zakona najkasneje v enem letu po
njegovi uveljavitvi.
S sprejemom aktov o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka
prenehajo veljati statuti javnih vrtcev oziroma šol.
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Vrtci oziroma šole se vpišejo v razvid po tem zakonu
najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
141. člen
(uskladitev programov vzgoje in izobraževanja)
Ustanovitelji zasebnih šol uskladijo programe vzgoje
in izobraževanja s tem zakonom najkasneje v štirih letih po
uveljavitvi tega zakona.
Če ustanovitelj zasebne šole, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo, ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega
člena, se koncesijska pogodba razdre po samem zakonu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ostanejo v
primerih iz 138. člena tega zakona v veljavi določbe koncesijske pogodbe, ki urejajo ﬁnanciranje zasebnih šol iz javnih
sredstev.
Ne glede na določbo 18. člena tega zakona objavi ministrstvo javno veljavne programe, ki se bodo začeli izvajati v
šolskem letu 1996/97, najkasneje do začetka šolskega leta.
142. člen
(podzakonski predpisi)
Podzakonske predpise iz tega zakona izda minister najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
143. člen
(šola za ravnatelje)
Ravnatelji, ki so opravili šolo za ravnatelje pred uveljavitvijo tega zakona, imajo opravljen ravnateljski izpit v skladu
s tem zakonom.
144. člen
(kandidati za ravnatelje)
Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka
53. člena tega zakona je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za
ravnatelja tudi, kdor ne izpolnjuje s tem zakonom določenih
pogojev o izobrazbi oziroma nazivu ali nima opravljenega
ravnateljskega izpita.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika
ravnatelja, ki ne izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev
o izobrazbi in nazivu.
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ločene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
v osnovni in glasbeni šoli, zavodu za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, gimnaziji in
v poklicni, strokovni in tehniški srednji šoli ter v dijaškem
domu, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po
uveljavitvi tega zakona.
Vzgojitelji v vrtcih, ki so izpolnjevali pogoje za opravljanje dela v vrtcih pred uveljavitvijo tega zakona, lahko opravljajo delo vzgojitelja v prvem razredu devetletne osnovne
šole.
Zmanjšana učna obveznost za učitelje slovenskega
jezika, določena s tem zakonom, se uveljavi v šolskem letu
1998/99.
Ne glede na določbo petega odstavka 110. člena tega
zakona je lahko v šolskih letih 1995/96 in 1996/97 mentor
pripravniku le strokovni delavec, ki ima naziv svetnik oziroma
svetovalec.
147. člen
(učitelj praktičnega pouka in veščin)
Učitelji praktičnega pouka in veščin, ki ne izpolnjujejo
pogojev, določenih s tem zakonom, si morajo v petih letih po
uveljavitvi tega zakona pridobiti zahtevano izobrazbo, sicer
jim preneha delovno razmerje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko učitelji
praktičnega pouka in veščin, ki imajo na dan uveljavitve tega
zakona najmanj 20 let delovnih izkušenj v izobraževanju, še
naprej opravljajo svoje delo.
148. člen
(knjižničarji in socialni delavci)
Knjižničarji in socialni delavci, ki so si pridobili višjo strokovno izobrazbo v svoji stroki pred uveljavitvijo tega zakona,
lahko opravljajo delo knjižničarja oziroma socialnega delavca
tudi po uveljavitvi tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko opravljajo delo knjižničarja tudi drugi strokovni delavci, ki so na
dan uveljavitve tega zakona opravljali delo knjižničarja in so
izpolnjevali pogoje za to delo po predpisih, ki so veljali do
15. marca 1996.
149. člen
(pedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba)
Učitelji, svetovalni delavci in strokovni delavci, ki so
pred uveljavitvijo tega zakona opravili strokovni izpit po predpisih s področja vzgoje in izobraževanja, imajo pridobljeno
pedagoško in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Učitelji, svetovalni delavci in strokovni delavci iz prejšnjega odstavka imajo pridobljeno specialno pedagoško izobrazbo za tisto področje vzgojno-izobraževalnega dela z
otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, na katerem so
opravljali strokovni izpit.

145. člen
(ravnatelji)
Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev in šol,
ki imajo na dan uveljavitve tega zakona srednjo izobrazbo,
petindvajset let delovne dobe in so opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja dva mandata, in ravnatelji
oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev, ki imajo srednjo izobrazbo in so opravljali funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja vsaj tri mandate, so lahko imenovani za ravnatelja
oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega
in drugega odstavka 53. člena in prvega odstavka 56. člena
tega zakona tudi po uveljavitvi tega zakona.
Ravnatelji oziroma pomočniki ravnateljev vrtcev in šol,
ki ne izpolnjujejo s tem zakonom določenih pogojev o izobrazbi, imajo na dan uveljavitve tega zakona manj kot 10 let
do pridobitve pravice do starostne pokojnine in so opravljali
najmanj tri mandate funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja, so lahko imenovani za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbe prvega in drugega
odstavka 53. člena in prvega odstavka 56. člena tega zakona
tudi po uveljavitvi tega zakona.

150. člen
(pripravništvo)
Strokovni delavci, ki opravljajo pripravništvo na dan
uveljavitve tega zakona, dokončajo pripravništvo in opravijo
strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona.
Varuhom, ki so zaposleni v vrtcu na dan uveljavitve tega
zakona, ni treba opravljati strokovnega izpita, določenega s
tem zakonom.

146. člen
(učitelji in vzgojitelji)
Učitelji v osnovni in glasbeni šoli, v gimnaziji in v poklicni, strokovni ter tehniški srednji šoli in vzgojitelji v domu za
učence ter dijaškem domu, ki so izpolnjevali z zakonom do-

151. člen
(javna mreža)
Javni vrtci oziroma šole, ki so bili ustanovljeni pred
uveljavitvijo tega zakona, so sestavni del mreže javnih vrtcev
in šol.
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152. člen
(prenos pristojnosti upravnih enot)
Z dnem, ko začnejo delovati šolske uprave, ustanovljene po tem zakonu, se za področje vzgoje in izobraževanja
prenehajo uporabljati določbe 102. in 103. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94), ki določa pristojnosti upravnih enot.
Prevzem delavcev, prostorov in sredstev se uredi z
aktom o določitvi okolišev šolskih uprav.
153. člen
(strokovni sveti)
Strokovni sveti, določeni s tem zakonom, se ustanovijo
najkasneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
Pri prvem imenovanju se polovica članov posameznega
strokovnega sveta imenuje za tri leta. Člane, ki se imenujejo
za tri leta, se določi z žrebom.
154. člen
(uskladitev aktov javnih zavodov)
Vlada Republike Slovenije sprejme oziroma uskladi akte
o ustanovitvi javnih zavodov iz 28. člena tega zakona najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do ustanovitve Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
opravlja njegove naloge Urad Republike Slovenije za šolstvo
in šport. Z uveljavitvijo tega zakona se Republiški izpitni center preimenuje v Državni izpitni center.
155. člen
(uporaba določb o ﬁnanciranju)
Določbe 81. člena in 82. člena se začnejo uporabljati v
proračunskem letu 1996.
V proračunskem letu 1995 se za ﬁnanciranje uporabljajo določbe zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I).
156. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)
Do sprejema podzakonskih predpisov, določenih s tem
zakonom, se uporabljajo podzakonski predpisi, ki so veljali
do uveljavitve tega zakona, razen določb, ki so v nasprotju s
tem zakonom, in sicer:
1. Pravilnik o postopku veriﬁkacije izobraževalnih organizacij ter o vsebini in načinu vodenja razvida izobraževalnih
organizacij (Uradni list SRS, št. 5/81)
2. Pravilnik o pogojih za opravljanje izobraževalne dejavnosti z osebnim delom (Uradni list SRS, št. 22/90)
3. Pravilnik o učbenikih (Uradni list RS, št. 15/93 in
18/93)
4. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS,
št. 20/80)
5. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in
srednjem izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 41/94)
6. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah,
glasbenih šolah in domovih za učence osnovnih šol (Uradni
list RS, št. 4/92)
7. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list
RS, št. 4/92)
8. Sklep o določitvi normativov in standardov za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v srednjih šolah
(Uradni list RS, št. 4/92, 7/92 in 33/95).
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157. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
1. Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list SRS, št. 1/80, 25/89, 32/89 in
Uradni list RS, št. 12/91-I) in
2. Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), razen določb 61. in
64. člena).
158. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A
(Uradni list RS, št. 64/2001) vsebuje naslednje prehodne
in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(prehodni pogoji za ravnatelje in pomočnike ravnateljev)
Ravnatelji šol, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona
višješolsko izobrazbo, ki so si jo pridobili po programih, sprejetih pred uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US,
35/98 – odločba US in 99/99), petindvajset let delovne dobe
in so opravljali funkcijo ravnatelja najmanj dva mandata, so
lahko ne glede na določbo drugega odstavka 53. člena zakona ponovno imenovani za ravnatelja, če izpolnjujejo druge
pogoje za ravnatelja po določbi tega člena.
Ravnatelji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka in so bili do uveljavitve tega zakona imenovani za
ravnatelja v skladu s 144. členom zakona so lahko ponovno
imenovani za ravnatelja do 1. septembra 2003.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so lahko za ravnatelja
imenovani tudi sedanji vršilci dolžnosti ravnatelja, ki so začeli
opravljati funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja po 1. septembru
2000.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu z drugim in
tretjim odstavkom tega člena, si mora pridobiti predpisano
izobrazbo in naziv najkasneje do 1. septembra 2005 oziroma
mora najkasneje v enem letu po začetku mandata opraviti
ravnateljski izpit.
Ravnateljem, ki ne opravijo obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ne glede na določbo prvega odstavka 56. člena zakona
je lahko za pomočnika ravnatelja imenovan tudi učitelj, ki
lahko opravlja vzgojno izobraževalno delo v skladu z določbo 146. člena zakona ter ima naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj 5 let naziv mentor.
44. člen
(trajanje tekočih mandatov)
Mandati ravnateljev, ki so začeli teči pred uveljavitvijo
tega zakona, se iztečejo po štirih letih od njihovega začetka.
45. člen
(začetek uporabe posameznih določb zakona)
Določbi 11. in 12. člena tega zakona se začneta uporabljati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije
v Evropski uniji.
Ne glede na določbi drugega odstavka 22. člena in
23. člena tega zakona se za prevoze učencev osnovne šole
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v primerih, ko je v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli
ugotovljeno, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo,
zagotavlja iz državnega proračuna v letu 2002 70% sredstev,
v letu 2003 50% sredstev in v letu 2004 30% sredstev. V preostalem delu zagotavljajo sredstva lokalne skupnosti.
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati določbi drugega in tretjega odstavka 144. člena zakona (Opomba:
že upoštevano pri 144. členu).
46. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-B
(Uradni list RS, št. 108/2002) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
4. člen – upoštevana sprememba iz ZOFVI-E
Časovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas po določbah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/2002) se v vzgoji in izobraževanju začnejo
uporabljati s 1. 1. 2010.

Uradni list Republike Slovenije
izobraževalne dejavnosti, dopolnjujejo učno obveznost pri
drugih predmetih.
Obseg dopolnjevanja iz prvega odstavka tega člena
ne sme presegati 40 odstotkov predpisane učne obveznosti
strokovnega delavca.
Za določitev osnovne plače delavca se v primeru iz
prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo določbe
14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 56/2002 in 110/2002).
12. člen
Določbe 2. in 5. člena tega zakona (spremenjeni 102.
in spremenjeni 110. člen zakona) se začnejo uporabljati 1. 9.
2004.
13. člen
Do določitve pogojev v skladu s tretjim odstavkom
9. člena tega zakona (spremenjeni 118. člen zakona) strokovni delavec lahko odkloni ponudbo za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 33. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/2001,
64/2001, 78/2001 in 56/2002).

5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o dopolnitvi zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-C (Uradni list
RS, št. 34/2003) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-E
(Uradni list RS, št. 65/05) vsebuje naslednje prehodne in
končne določbe:

2. člen
Minister, pristojen za šolstvo, izda v roku 30 dni od
uveljavitve tega zakona podzakonski akt, s katerim določi postopek in kriterije za subvencioniranje prevozov iz prejšnjega
člena (osmi odstavek 81. člena zakona).

7. člen
Naloge šolskih uprav, določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 108/02, 34/03
in 79/03) in drugimi zakoni ter na njihovi podlagi sprejetimi
predpisi, z dnem uveljavitve tega zakona opravlja ministrstvo,
pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka z dnem uveljavitve tega zakona enote Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo nadaljujejo z opravljanjem nalog šolskih uprav po
določbah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 54/00) in sicer do prevzema nalog s strani
ministrstva, pristojnega za šolstvo.
Podrobnejša navodila za izvajanje nalog iz prejšnjega
odstavka ter krajevno pristojnost enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, določi v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona
minister, pristojen za šolstvo.

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2003.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-D
(Uradni list RS, št. 79/2003) vsebuje naslednje prehodne
in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Do 1. 9. 2010 lahko delavci, ki imajo v šoli sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas v obsegu polnega delovnega časa, pa jim ni mogoče zagotoviti učne obveznosti v
skladu s tem zakonom za poučevanje predmetov, za katere
izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, in je to potrebno zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-

8. člen
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Odredba o
določitvi okoliša Šolske uprave Koper (Uradni list RS, št.
100/00).
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
4299.

Skupina/Podskupina kontov

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2005

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, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/99, in Uradni list RS, št. 2/02) je občinski svet na 29. seji
dne 27. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2005

42
43

B)

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005
(Uradni list RS, št. 139/04, 72/05) se spremeni prvi odstavek
2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov

70

71

72

73
74

40

41

Proračun leta 2005

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

75

44

2.939.724
1.806.656
1.549.213
1.143.511
219.275
186.427
298.883
212.310
6.312
3.669
5.753
70.839
115.080
18.130
0
96.950
246.735
1.942
244.793
729.813
729.813
3.361.508
504.836
123.916
20.126
347.077
384
13.333
968.045
11.400
493.277

C)
50
55

Proračun leta 2005

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transf. pravn. in ﬁz. osebam,
ki niso pror. upor.
430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

66.731
396.637
0
1.488.108
1.488.108
400.519
140.008
260.511
– 421.784

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
0
-5.000

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.096
ODPLAČILA DOLGA
1.096
550 Odplačilo domačega dolga
1.096
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 427.880
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.096
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
421.784
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
427.880«

Drugi in tretji odstavek 2. člena ostaneta nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-11/2004
Ajdovščina, dne 28. oktobra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
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CELJE

4300.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona
Vzhodne Trnovlje I«

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. in
175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) na seji dne 25. oktobra 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona
Vzhodne Trnovlje I«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje
I«, ki jih je pod številko 241 – 05 izdelal LAMAAL D.O.O.,
Teharje 18 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« so v skladu s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in
Uradni list RS, št. 86/01).
II. OBSEG IN MEJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Gospodarska cona vzhodne Trnovlje I« se nanašajo na kompleks
Linde plin, Samson d.o.o. in ROSS d.o.o. in vključujejo parcele 42/7, 14, 13/4, 29/3, 971/8 in 971/7 (del) k.o. Teharje.
Navedene spremembe se nahajajo v karejih E, E1 in D, ki
so namenjeni za gospodarske in poslovne dejavnosti in so
v skladu s Programom priprave Sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne
Trnovlje I« objavljenim v Uradnem listu RS, št. 42/05.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
POVRŠIN
3. člen
V 4. členu Odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« (Uradni list SRS, št.
42/86) se dopolnita 3. in 5. točka, in sicer:
Na koncu 3. točke se doda nova alinea. ki glasi:
– v območju proizvodnih in servisnih dejavnosti z oznako
D je predvidena gradnja pritličnega skladiščnega objekta za
sanitarno galanterijo ROSS d.o.o. v tlorisnih dimenzijah cca
20.20m x 15.50m in maksimalne višine do slemena objekta
15.00m. Predvidena je montažna armirano betonska ali kovinska konstrukcija z ravno streho, oziroma streha z minimalnim
padcem. Fasade bodo obdelane z montažnimi elementi. Dostop je predviden iz servisne ceste na severni strani, parkirne
in manipulacijske površine bodo urejene na ploščadi ob objektu. Kota tlaka v objektu bo na višini 240.80m.
Na koncu 5. točke se dodajo nove alineje, ki glasijo:
– v območju gradbene baze z oznakama E in E1 je na
obstoječem poslovnem objektu LINDE PLIN v dimenzijah
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63.8 m x 12.90 m mogoča v 1. fazi nadzidava upravnega
dela v dimenzijah 21.30 m x 12.90 m, v kasnejših fazah pa
še nadzidava preostalega dela objekta. Predvidena etažnost
je pritličje + 2 etaži, oziroma maksimalna višina od urejene
kote dvorišča do slemena objekta 15.00 m. Konstrukcija bo
jeklena, streha bo dvokapna ali ravna z minimalnim padcem.
Fasada bo prilagojena fasadi obstoječega objekta in obdelana z DEMITom ali TRESPA fasadnimi ploščami.
– v območju gradbene baze z oznakama E in E1 je
zgrajen poslovno skladiščni objekt SAMSON d.o.o. Kompleks
je zasnovan v treh fazah: obstoječi objekti, I. faza v skladu
z izdanim gradbenim dovoljenjem številka 351 – 123/2005
– 11/SK in II. FAZA, ki je predmet spremembe zazidalnega
načrta in se nanaša na poslovno skladiščni objekt z manjšim
gostinskim lokalom. Predvidene dimenzije so cca 21.00 m
(10.00 m) x 13.00 m. Etažnost je pritličje in eno nadstropje,
oziroma maksimalna višina od urejene kote dvorišča do
slemena 15.00 m. Predvidena konstrukcija bo montažna
armirano betonska ali kovinska, streha je lahko dvokapnica
ali ravna streha z minimalnim naklonom.
– poseganje izven gradbenih linij posameznih karejev in v
območja komunalnih koridorjev je izjemoma mogoče ob pogoju,
da je poseg usklajen z vsemi upravljavci komunalne infrastrukture, oziroma v skladu s pogoji podzakonskih predpisov in občinske službe za izgradnjo komunalne infrastrukture.
– vse navedene poslovne objekte je mogoče ograditi
z ograjo iz žične mreže do višine 2.50 m, zagotoviti odmike
ograj od komunalnih vodov, zagotoviti je potrebno 5.00 m
odmik od vodotoka ter prost prehod ob vodotoku.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV
4. člen
Objekti morajo biti zasnovani tako, da poudarjajo namembnost objekta, obcestne fasade morajo biti izvedene v
sodobnih materialih, strehe morajo biti ali ravne ali dvokapnice z minimalnim naklonom. V primeru nadzidave objektov
morajo biti le te oblikovno prilagojene osnovnemu objekt,
oziroma mora objekt v zaključeni fazi delovati kot oblikovno
usklajena celota.
5. člen
Vsi objekti morajo imeti na lastnem dvorišču zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in
obiskovalce ter potrebne manipulacijske površine za svojo
dejavnost. Utrjene površine znotraj gradbene parcele bodo
asfaltirane ali tlakovane, preostale površine bodo obdelane
kot zelenice.
Objekta LIDE PLIN in SAMSON se napajata iz obstoječe Bežigrajske ceste, objekt ROSS pa bo iz predvidene
servisne ceste priključen na Obrtno cesto.
V. POŽARNA VARNOST
6. člen
Pri gradnji objektov je v skladu z 22. členom Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe
s katerimi bodo zagotovljeni odmiki med objekti, interventne
površine, voda za gašenje, zadostno število hidrantov ter
zagotovljen umik ljudi in premoženja.
VI. GOSPODARJENJE Z VODAMI
7. člen
V ujmi leta 1998 je bilo ureditveno območje zazidalnega načrta na območju načrtovane gradnje ROSS d.o.o.
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poplavljeno s strani vodotoka Vzhodna Ložnica. Protipoplavni ukrepi so predvideni s projektno dokumentacijo PGD
»Ureditev Vzhodne Ložnice od mostu na stari Bežigrajski
cesti od izliva potoka XII« (projekt številka 66/01, november
2001).
Ureditveno območje zazidalnega načrta je do izvedbe
celovitih protipoplavnih ukrepov ob visokih vodah Vzhodne
Ložnice in pritokov v večji meri lahko poplavljeno.
Pri načrtovanju in izgradnji objektov je potrebno predvideti in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala
poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje. Kote terena na ureditvenem območju
ne bodo nadvišane nad koto sosednjih zemljišč.
Odvajanje in čiščenje odpadnih vod bo urejeno v skladu
s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) in Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Zazidalni načrt Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
ima predviden ločeni sistem odvodnjavanja. Komunalne odpadne vode objektov LINDE PLIN in SAMSON bodo priključene na obstoječe kanalizacijsko omrežje, speljane morajo
biti v obstoječi kanal preko jaška. Skladišče ROSS ne bo
imelo fekalnih odpadkov.
Meteorne vode s strešin objektov in parkirišč LINDE
PLIN in SAMSON d.o.o. morajo biti speljane preko obstoječe meteorne kanalizacije v Vzhodno Ložnico. Meteorne
vode iz povoznih površin morajo biti pred iztokom v vodotok
očiščene v lovilcih olj. Prispevne površine za meteorne vode
LINDE PLIN se z nadzidavo ne povečujejo, zato se meteorna
kanalizacija dodatno ne obremenjuje. Meteorne vode objektov SAMSON d.o.o. morajo biti vodene preko meteorne
kanalizacije v ponikovalnico in nato v vodotok. Meteorne
vode s strešin skladišča ROSS d.o.o. morajo biti speljane
preko zadrževalnika meteornih vod. Meteorne vode s povoznih površin pa morajo biti pred iztokom v ponikovalnico
očiščene v lovilcih olj.
Odvajanje padavinskih voda je torej potrebno predvideti
v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/
2002) in sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan
odtok padavinskih voda iz urbanih površin kar pomeni, da
je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred
iztokom v površinske odvodnike.
V primeru izpustov odpadnih padavinskih voda v vodotok, morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli proﬁl vodotoka. Na
območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje
struge vodotoka pred vodno erozijo.
Vsi posegi v prostor morajo biti skladno s 14. in
37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) od
meje vodnega zemljišča Vzhodne Ložnice odmaknjeni
5.00 m, razen v primerih, ki ji določa 37. člen.
VII. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
8. člen
Ceste:
Glavna napajalna cesta je Bežigrajska cesta (03431),
nanjo pa se v skladu z osnovnim zazidalnim načrtom priključujejo servisne ceste.
Parkiranje za posamezne objekte ter manipulacijske površine morajo biti zagotovljene znotraj gradbene parcele.
Odvajanje sanitarnih in meteornih voda:
Komunalne odplake morajo biti speljane v kanalizacijo
preko obstoječih priključkov, padavinske vode s strešin pa
preko peskolovov v meteorno kanalizacijo, oziroma v skladu
s smernicami s področja upravljanja z vodami.

Št.
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Vodovod:
Oskrba z vodo je mogoča preko obstoječega priključka
iz Osrednjega vodovodnega sistema Celje.
Elektro omrežje:
Obravnavano območje je opremljeno z elektro omrežjem. Poslovni objekt Linde plin pa se oskrboval na NN zbiralkah v TP Linde plin.
Telefonsko omrežje:
Telefonsko omrežje se mora priključiti na obstoječe
omrežje.
Plinovodno omrežje in ogrevanje
Za potrebe oskrbe kompleksa bencinskega servisa s
plinom bo izveden priključek v skladu s pogoji osnovnega
zazidalnega načrta, ki jih je potrebno upoštevati in zagotoviti
možnost izgradnje le-tega v komunalnem koridorju. Ogrevanje objektov bo z zemeljskim plinom ali etažno plinsko
centralno kurjavo oziroma na lahko kurilno olje do izgradnje
plinovodnega omrežja.
Ravnanje z odpadki:
Komunalni odpadki se bodo zbirali v za to namenjenih
zabojnikih in odvažali na komunalno deponijo, nevarni odpadki (oljna embalaža, odpadna olja, mastne krpe, akumulatorji,
gume, avtoplašči) se bodo zbirali ločeno ter odvažali v za to
namenjene posode na komunalni deponiji ali v reciklažo.
VIII. VARSTVO OKOLJA
9. člen
Zelene površine:
Nezazidane in neutrjene površine bodo urejene kot
zelenice, zasajene s pokrovnimi grmovnicami, ki bodo omogočale prometno preglednost, ob Bežigrajski cesti mora biti
zasajen drevored.
Hrup:
Obravnavano območje je namenjeno poslovnim in gospodarskim dejavnostim. V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je območje razvrščeno v IV.
stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo dnevne ravni
hrupa 70 dBA in nočne ravni hrupa 70 dBA.
Zrak:
Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka je
kot energetski vir predviden plin.
IX. POŽARNA VARNOST
10. člen
V zazidalnem načrtu so upoštevani pogoji Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02)
in Pravilnika o požarno varstvenih zahtevah (Uradni list SRS
št. 42/85, Uradni list RS, št. 31/04). Dovoz do objektov
omogoča dostop gasilnim vozilom, požarna voda je zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja preko nadzemnih
hidrantov.
X. FAZNOST IZGRADNJE
11. člen
Zazidalni načrt omogoča fazno izgradnjo posameznih
objektov in komunalne infrastrukture ob pogoju, da le-ta zagotavlja dokončno realizacijo zazidalnega načrta.

Stran

10204 /

Št.

98 / 7. 11. 2005

Uradni list Republike Slovenije

XI. TOLERANCE

II. UREDITVENO OBMOČJE IN UMESTITEV V PROSTOR

12. člen
Kot tolerance so dovoljene spremembe tras komunalne in prometne infrastrukture, parcelacij ter minimalne
spremembe gabaritov objektov ob upoštevanju obveznega
5.00 m odmika od vodotoka kar zadeva vse posege v
prostor (objekte, ograje, zunanje ureditve, komunalno in
prometno infrastrukturo) in ob pogoju upoštevanja realizacije zazidalnega načrta v skladu z osnovnim projektom RC
Celje št. 2/84.

2. člen
5. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Prekorje in za območje Škofja vas se dopolni z novim
odstavkom:
– spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena se nanašajo na razširitev stavbnih zemljišč na območje z oznako
G. Doda se nova cona z označbo 12 b.
Ureditveno območje vključuje zemljišče parc. št.
1090/10, k.o. Škofja vas. Območje meri cca 763 m2.

XII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00004/2005
Celje, dne 25. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4301.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Prekorje in za območje Škofja vas

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03)
in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji
dne 25. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Prekorje in za območje Škofja vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje, ki ga
je izdelal RCC-TOZD Planiranje pod št. 86/86 (Uradni list
SRS, št. 25/88, Uradni list RS, št. 42/97 in 35/01). Spremembe in dopolnitve je izdelala Celeia-projekt, Projektiva,
Celje pod štev. proj. 164/05 in je v skladu s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim
planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list SRS, št. 40/86 4/88, in Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 25/98, 86/01).

III. NAMEMBNOST IN ZMOGLJIVOST OBMOČJA
3. člen
Območje urejanja je namenjeno za novo gradnjo enodružinske stanovanjske hiše.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
4. člen
Objekt je prilagojen obstoječi gradnji in reliefnim značilnostim območja. Postavljen je vzporedno s smerjo plastnic.
Krajša fasadna linija je obrnjena proti prometnici. Dostop in
dovoz sta iz obstoječe dovozne ceste v naselju. Arhitektura
objekta in oblikovanje gradbenih elementov je skladno z obstoječo pozidavo.
– objekt je tlorisnih dimenzij 12,00 x 10,00 m; + 3,00 x
5,00m;
– predvidena etažnost: pritličje + mansarda;
– streha simetrična dvokapnica z delnim čopom, smer
slemena severzahod – jugovzhod, naklon 20°–40°, kritina
opečna temne barve;
– klasična gradnja iz trajnih gradbenih materialov;
– fasade izolirane s termo izolacijsko fasado in obdelane z zaključnim slojem ﬁnalnega mineralnega ometa
svetlosive barve;
– pred začetkom gradnje je treba izdelati detajlne geomehanske raziskave tal za določitev pogojev temeljenja;
– meje funkcionalnega zemljišča so določene v graﬁčni
prilogi;
– dovoljena je zasaditev meje z avtohtonim zelenjem,
oporni zid preprečuje zdrs sosednje zemljine.
5. člen
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti iz
stanovanjskega v poslovno-stanovanjski objekt, vendar le v
primeru, da dejavnost ne povzroča prekomernega hrupa, ne
onesnažuje zraka in voda.
V graﬁčnih prilogah so določeni okvirni tlorisni in višinski gabariti. Kot tolerance so dovoljene spremembe tlorisnih
gabaritov do 1,0 m in višinskih gabaritov do 0, 5 m, ob upoštevanju odmikov od prometnic, ter komunalnih in energetskih
vodov.
Za manjše dimenzije in omejitev je pogoj le enaka zasnova objekta, vzporedna s plastnicami terena.
Meje funkcionalnega zemljišča povzemajo obstoječe
stanje in jih je mogoče spremeniti.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA NANJO
6. člen
Dovoz, parkiranje-uvoz je na obstoječo dovozno cesto
v naselju, po zemljišču investitorja.
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Parkiranje na lastnem zemljišču.
Oskrba s pitno vodo-priključek na obstoječi javni vodovod PL 80 mm v naselju.
Odvod meteornih vod-meteorne vode je potrebno voditi
preko peskolovov v ponikovalnico, zaledne pa v površinski
odvodnik.
Odvod fekalnih odplak-fekalne odplake je potrebno voditi v javni kanal št. 500137, jašek št. 11.
Oskrba z električno energijo-objekt je potrebno z električno energijo oskrbeti iz obstoječega elektroenergetskega
omrežja, TP Šmarjeta.
Energetska infrastruktura-na obravnavanem območju
ni zgrajenega plinovodnega in toplovodnega omrežja. Ogrevanje se do izgranje plinovodnega omrežja rešuje s plinskim
cisterno.
TK omrežje-objekt se priključi na obstoječe TK omrežje.

Št.

Varovanje voda
Območje urejanja se ne nahaja v območju varstvenih
pasov vodnih virov. Sanitarne odplake bodo odvajane v javno
kanalizacijsko omrežje.
Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa-ureditveno
območje se nahaja v II. območju naravnega in življenjskega
okolja, kjer so dovoljene maksimalne mejne vrednosti 45 dBA
ponoči in 55 dBA podnevi.
Varovanje zraka-pri vseh posegih v prostor morajo biti
predvideni elementi varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka. Kot energetski vir je predvideno lahko kurilno
olje ali plin.
Odpadki-komunalni odpadki se bodo zbirali v posebni posodi – zabojniku in odvažali na komunalno deponijo.
Zbirno mesto je dostopno vozilom komunalnega podjetja.
Požarno varstvo-dostopi in dovoz omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik. Odmiki
med objekti preprečujejo širjenje požara. Zagotovljena je
požarna voda preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
Varstvo pred vojnim delovanjem je skladno s predpisi
za to območje.
VII. DRUGI POGOJI
8. člen
Investitor je dolžan odpraviti pomanjkljivosti v primeru,
da bi prišlo pri koriščenju objekta do poškodovanj komunalnih
naprav ali vodov. Po končanih gradbenih delih se gradbišče
očisti, odpelje odvečen material. Odstranijo se tudi provizoriji.
Okolica se zazeleni in posadi s drevjem.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
9. člen
Investitor je dolžan sočasno z izgradnjo objekta zaključiti tudi zunanjo ureditev objekta. Pri izdelavi projektne
dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
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IX. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojnem organu Mestne občine
Celje.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in
prostor.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35000-011/2004
Celje, dne 25. oktobra 2005

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE, TER TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH
DOBRIN
7. člen
Pogoji varovanja okolja-poseg je prilagojen reliefnim
značilnostim prostora. Izkopani humus se uporabi za humusiranje zelenic. Gozd se ohranja, krčenje ni predvideno. Senca
objekta ne pade na sosednje objekte.
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Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4302.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Stegujev – Habjanov hrib in za območje
Osenca

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 12., 23.
in 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00
in 108/01) na seji dne 25. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osenca
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) se Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje
Osenca (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 46/96,
37/97, 55/00 in 99/01) spremeni in dopolni po projektu, ki ga
je za območje Stegujev – Habjanov hrib pod št. 113/05 izdelal
Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje v juliju 2005.
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Stegujev –
Habjanov hrib (proj. št. 89/86 RC Celje – TOZD Planiranje)
se dopolnijo in spremenijo po projektu, ki ga je pod št. 113/05
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje.«
3. člen
5. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov
odstavek, ki glasi:
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»Območjem stavbnih zemljišč se doda novo območje
z oznako »5b«, ki zajema parcele 606/2, 606/3 in 608/2 k.o.
Zagrad.
Na območju stavbnih zemljišč so dovoljene gradnje
stanovanjskih objektov in nadomestnih objektov, dozidave
in nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske namene. Pri vseh nameravanih posegih v prostor
je potrebno predhodno pridobiti ustrezno geološko mnenje.«
4. člen
Pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje so podani v projektu
iz 1. člena tega odloka.
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00168/20004
Celje, dne 25. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4303.

4304.

Mestni svet Mestne občine Celje, je na podlagi 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 25. 10.
2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
v k.o. Medlog
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi
za nepremičnino, označeno s parc. št.:
Parc. št.
2097/2
2097/4

SKLEP
o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena za zemljišče v k.o. Škofja vas
1. člen
S tem sklepom se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine:
Parc. št.

Vl. št.

Kultura

Površina m2

k.o.

481/1
1216

1347
1347

cesta
cesta

51
1068

Škofja vas
Škofja vas

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-167/2005
Celje, dne 25. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Vl. št.
563
563

Kultura

Površina m2

k.o.

cesta
cesta

617
320

Medlog
Medlog

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Mestne
občine Celje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-61/2005
Celje, dne 25. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena za zemljišče v k.o.
Škofja vas

Mestni svet Mestne občine Celje, je na podlagi 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 25. 10.
2005 sprejel

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi v k.o. Medlog

4305.

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev
na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo, 72/05), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 3. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in
77/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01)
je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 25. 10. 2005
sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov javnih vrtcev na
območju Mestne občine Celje
1.
Cene programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
dnevnem programu za otroke v
– skupini prvega starostnega obdobja (od enega do treh let)
– skupini drugega starostnega obdobja (od
treh let do vstopa v šolo)
– starostno kombinirani skupini
– razvojnem oddelku

SIT
88.372
68.182
71.588
206.723

Uradni list Republike Slovenije
2.
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98,
84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03).
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec
izstavi račun v višini 80% cene programa, v katerega je otrok
vključen.
3.
Cene programov iz prve točke sklepa so podlaga za izstavitev računov staršem, za katere Mestna občina Celja po
veljavnih predpisih ni dolžna kriti del cene programa in lokalni
skupnosti, ki je zavezanka za doplačilo razlike.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Celje po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroke vpisane v celjske javne vrtce, se plačilo zniža za
9,09%.
4.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za en mesec,
ko je otrok odsoten, 50% njim določenega zneska plačila
cene programa, zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil.
O odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom
odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po
odsotnosti. To določilo velja samo za starše, katerih otroci obiskujejo celjske javne vrtce in imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Mestni občini Celje, za druge starše pa samo
v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in
plačilom staršev.
5.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, so starši ob predložitvi
ustreznega zdravniškega potrdila v celoti opravičeni plačila.
To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Mestna
občina Celje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa.
6.
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz
prve točke tega sklepa je 371 SIT. Vrtec staršem pri izstavitvi
računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak do 8. ure
javljeni dan, odsotnosti.
7.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 88/04).
8.
Ta sklep začne veljati prvega dne v mesecu po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 150301-000013/2005
Celje, dne 25. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4306.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega
lokacijskega načrta za območje Bukovžlak
– SV 1

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

Št.
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SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Občinskega
lokacijskega načrta za območje
Bukovžlak – SV 1
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
predloga Občinskega lokacijskega načrta za območje Bukovžlak SV 1, ki ga je izdelal načrtovalec biro URBANISTI
Gorazd Furman Oman s.p. pod št. 05-12 in je v skladu z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94,
25/98, 86/01).
II.
Predmet lokacijskega načrta je predlog prostorske ureditve na zemljiščih s parc. št. 1225, 1298, 1297, 1226/1 in
1247/4 k.o. Bukovžlak za umestitev treh večstanovanjskih
objektov investitorja Stanovanjska ustanova delavcev PRI
s.p. Celje.
III.
Javna razgrnitev predloga Občinskega lokacijskega
načrta za območje Bukovžlak SV 1 se prične osem (8) dni
po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Teharje in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku
za okolje in prostor ter komunalo – Sektorju za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje, ter
traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj
javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in
trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne
obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način
obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-005/2005-4200
Celje, dne 21. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje
III-KA

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

Uradni list Republike Slovenije
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0015/2005-4200
Celje, dne 21. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta
Dolgo polje III-KA
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo
polje III-KA, ki ga je izdelal načrtovalec AR PROJEKT d.o.o.
Sevnica pod št. ZN 77/05 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni
list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94,
25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s
parc. št. 583/3, 597/3, *80/7, 597/8, 597/10, 596, *80/4, *80/5,
597/9, 601/3, *380, 597/5, 601/3, *177, *1006, 601/5, *82,
*156, *2656, *644, 602/12, 1152/2 (cesta), del 586/13, 605/2,
*228/1, 637/41, 637/16, 637/3, del 586/17, 605/5, 605/6,
605/8, 605/7 in 586/14-del, vse k.o. Ostrožno, ki v veljavnem
zazidalnem načrtu Dolgo polje III predstavljajo skrajni jugozahodni del območja samskih domov in območje obstoječe
pozidave. Predlog prostorske ureditve obstoječo pozidavo
ohranja in podaja pogoje za komunalno sanacijo območja ter
gradnjo individualnega stanovanjskega objekta na nezazidanih zemljiščih s parc. št. 605/5 in 605/6 k.o. Ostrožno.
III.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-del sever se prične osem
(8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne
četrti Dečkovo naselje ter v prostorih Mestne občine Celje
na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo – Sektorju za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27,
Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj
javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in
trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne
obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način
obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča Županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni,
se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.

4308.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Industrija jug
– območje ČRET MTC 1

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Industrija jug
– območje ČRET MTC 1
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija jug – območje ČRET MTC 1, ki ga je izdelal načrtovalec
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje. pod št. 131/05 in
je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski
prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Industrija-jug za območje ČRET MTC 1 so zemljišča znotraj
območja, ki ga omejuje Kidričeva cesta na severu, zahodni
rob Kočevarjeve ulice na zahodu, južna meja poteka v oddaljenosti cca 150 m od križišča Kočevarjeve ulice in Kidričeve
ceste po južni parc. meji zemljišča s parc. štev. 260/1 in 252,
nato 253/1, 276, 277, 282, 268/2, 300/6 k.o. Celje in k.o. Teharje in v oddaljenosti ca. 300 m od zahodnega roba zavije
vertikalno na sever do južnega roba Kidričeve ceste.
Velikost obravnavanega območja, na katerem je predvidena izgradnja trgovsko poslovnega kompleksa, je ca.
4,5 ha.
III.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrija-jug-območje ČRET MTC 1 se
prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu
Krajevne skupnosti Aljažev hrib in v prostorih Mestne občine
Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo – Sektorju
za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova
27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne
obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora
organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča Županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni,
se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-021/05-4200
Celje, dne 21. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

DOBROVA-POLHOV GRADEC
4309.

Sklep o ceni socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu v Občini
Dobrova-Polhov Gradec

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02, 107/02, 3/04, 84/04) je Občinski svet Občine Dobrova-Polhov Gradec na 19. seji dne 26. 10. 2005 sprejel

SKLEP
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini
na domu v Občini Dobrova-Polhov Gradec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu v Občini Dobrova-Polhov Gradec,
ki znaša 2.593,00 SIT za eno efektivno uro storitve. Ceno
je oblikoval Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, ki
je pogodbeni izvajalec teh storitev in vključuje tudi stroške
njihovega vodenja in koordinacije.

Št.

4. člen
Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne v
mesecu, ki sledi mesecu objave.
Št. 015-03-3298/2005
Dobrova, dne 26. oktobra 2005
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
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GROSUPLJE
4310.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o pogojih za enotno oblikovno podobo
objektov za oglaševanje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) in 5. člena Odloka o oglaševanju
v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/04) in 13. člena
Pravilnika o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov
za oglaševanje, (Uradni list RS, št. 43/05) je Občinski svet
Občine Grosuplje na svoji 34. redni seji dne 26. 10. 2005
sprejel

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih
za enotno oblikovno podobo objektov
za oglaševanje
1. člen
V Pravilniku o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje (Uradni list RS, št. 43/05) se 13. člen
dopolni z naslednjim besedilom:
»Oblike mega panojev:
– vsi panoji na območju AC morajo biti enotno oblikovani,
– največja dovoljena velikost je 90 m2,
– vsi panoji so lahko obojestranski.
Z obliko mega panojev morajo predhodno soglašati
strokovne službe Občine Grosuplje.
Sestavni del je kataster mega panojev, ki je pripravljen v obliki tabele: številka oglasnega mesta, parc. št.,
katastrska občina in lastništvo. Kataster se stalno dopolnjuje.«.
2. člen
Ta pravilnik se uporablja skupaj z Odlokom o oglaševanju v Občini Grosuplje in začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS.
Št. 006-1001/95
Grosuplje, dne 26. oktobra 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2. člen
Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na
domu je 50%, tako da znaša cena storitve Pomoč na domu za
neposrednega uporabnika 1.296,00 SIT za efektivno uro.
3. člen
Upravičenec, ki dokazuje nezmožnost plačevanja storitev Pomoč družini na domu, lahko zaprosi za oprostitev
plačila.
Upravičenost do oprostitve plačila storitve ugotavlja
po predpisanem postopku center za socialno delo z izdajo
ustrezne odločbe.
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KAMNIK
4311.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za območje K 26 Kamniška Bistrica

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), in
27. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 27. 10. 2005
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta za območje K 26
Kamniška Bistrica
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
1.1. S programom priprave občinskega lokacijskega
načrta območja K 26 Kamniška Bistrica se podrobneje oceni
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stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta; nadalje predmet in programska izhodišča ter okvirno območje izvedbenega prostorskega akta,
nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter
druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
lokacijskega načrta, seznam potrebnih strokovnih podlag,
način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke, tako za pripravo izvedbenega
prostorskega akta, kot njegovih posameznih faz, vključno z
rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter obveznosti v
zvezi s ﬁnanciranjem lokacijskega načrta.
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002
(Uradni list RS, št. 90/02) je območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom, opredeljeno kot obvodni in vodni
prostor. Območje občinskega lokacijskega načrta obsega
podjetje Meso Kamnik d.d, ki se v letu 2005 seli na drugo
lokacijo, pri čemer namenska raba prostora ostaja nespremenjena. V vzhodni del območja občinskega lokacijskega
načrta se doda dva vozna pasova k povezovalni cesti št.
R 225.
Reka Kamniška Bistrica spada po Zakonu o vodah
(ZV-1) med vode 1. reda. Zunanja meja priobalnih zemljišč
sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča.
Na podlagi 61. člena Zakona o vodah mora pripravljavec v
prostorskih aktih prikazati varstvena in ogrožena območja, za
tista območja kjer bi lahko posegi vplivali na varstvo voda,
njihovo urejanje in rabo.
Vzdolž reke Kamniške Bistrice poteka Kamniška Bistrica-rekreacijska os regije, zaradi tega se kaže potreba po
ohranitvi zelenih elementov ob reki.
1.2. Območje občinskega lokacijskega načrta K 26
Kamniška Bistrica, je na jugu omejeno s Šolsko ulico,
na severu s Maistrovim mostom, med obema mostovoma
zajema površino reke Kamniške Bistrice, na jugozahodu
zajema pas zemljišč ob reki Kamniška Bistrica, Usnjarski
most in zemljišče podjetja Meso Kamnik d.d. Območje obsega 2 ha 34a.
1.3. Pravna podlaga priprave občinskega lokacijskega
načrta je veljavna zakonodaja, Zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1)
ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Kamnik za obdobje 1986-1990, dopolnitev 2002 (Uradni list
RS, št. 90/02).
akta

2. Predmet in programska izhodišča prostorskega

2.1. Predmet lokacijskega načrta je oblikovanje meril,
pogojev in ukrepov, ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje. Ureditveno območje ima
oznako K 26 KAMNIŠKA BISTRICA.
2.2. Izhodišče za pripravo občinskega lokacijskega načrta je smiselno upoštevanje programske zasnove območja
mesta Kamnik.
Programska zasnova območja temelji na novem pasu
povezovalne ceste, na skrajno vzhodnem delu območja.
Urbanistično urejanje območja mora vzpostaviti logično
zaokrožitev mesta Kamnik, posebno pozornost mora posvetiti umestitvi novih elementov na področje poslovnih prostorov
podjetja Meso Kamnik d.d. Obvezna izhodišča so tudi dejstva, da je v pripravi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta K1 Kamnik Center.
3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja se nahaja na območju, med Maistrovim mostom na severu in Šolsko ulico na jugu, med obema
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mostovoma zajema površino reke Kamniške Bistrice, Usnjarski most in zemljišče podjetja Meso Kamnik d.d. ter južno od
podjetja pas zemljišč ob reki.
Območje je vpeto med regionalno cesto R 225, na
vzhodni strani in podjetjem Meso Kamnik d.d. na zahodu.
Območje urejanja meri 2ha 34 a.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci pri pripravi prostorskega akta
Po sprejemu programa priprave bo pripravljavec pozval
naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom
Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice,
za načrtovanje; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Center, Tunjiška 14, 1240
Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Pot v Rudnik 11,
1240 Kamnik
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
cesta 19, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547
Ljubljana
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule
27, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, Vilharjeva cesta 33, Ljubljana
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega
sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
Kolikor se med postopkom utemeljeno ugotovi, da je
potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja
prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka
nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih
bilo potrebno nujno upoštevati.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Občinski lokacijski načrt območja K26 Kamniška Bistrica se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik;
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave
planskih aktov občine;
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin
za identiﬁkacijo posestnega stanja;
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– analize grajenih struktur z vidika varstva vedut;
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena;
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter
ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz) območja.
Za območje urejanja K26 Kamniška Bistrica se pripravi
tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je priloga
lokacijskega načrta.
Kolikor se med postopkom priprave občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati
dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
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6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo na podlagi predhodnega razpisa
izbrani izvajalci. Če se predlog občinskega lokacijskega načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne
bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega programa
priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava. Kolikor se v
ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi
in obravnavi predlagane spremembe, je rok za razgrnitev 10
dni. O času in kraju javne razgrnitve in obravnave ter o vsebini bo v tem primeru javnost obveščena najkasneje sedem
dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.
7. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega
akta.
Vse obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega
akta bremenijo proračun Občine Kamnik.
8. Veljavnost programa priprave
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/2005-5/6
Kamnik, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje občinskega
lokacijskega načrta K7 Alprem meji na območje občinskega
lokacijskega načrta K 26 Kamniška Bistrica. Zaradi preselitev poslovnih objektov na obrobje občine se na lokaciji
občinskega lokacijskega načrta K 7 Alprem predvidi gradnja
stanovanj in spremljajočih dejavnosti. Ker območje meji na
obvodni svet, se predvidi v to območje sprehajalna pot in
kolesarska steza, ki bo služila tudi za nujna vzdrževalna
dela na Kamniški Bistrici. Glede na lego v prostoru obravnavanega občinskega lokacijskega načrta je potrebno
načrtovane posege prilagoditi za zagotavljanje varstva podtalnice. Obravnavano območje sodi v širše območje starega
mestnega jedra, ki je z odlokom razglašeno za kulturni in
zgodovinski spomenik, zato se mora gradnja na tem območju prilagoditi usmeritvam, ki omogočajo ohranitev prepoznavnosti starega mestnega jedra.
1.2. Pravna podlaga priprave občinskega lokacijskega
načrta je veljavna zakonodaja, Zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1)
ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Kamnik za obdobje 1986-1990, dopolnitev 2002 (Uradni list
RS, št. 90/02).
akta

2. Predmet in programska izhodišča prostorskega

2.1. Predmet lokacijskega načrta je oblikovanje meril,
pogojev in ukrepov ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje. Ureditveno območje ima
oznako K 7 Alprem.
2.2. Izhodišče za pripravo občinskega lokacijskega načrta je smiselno upoštevanje programske zasnove območja
mesta Kamnik.
Urbanistično urejanje območja mora vzpostaviti logično
zaokrožitev mesta Kamnik.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) in
27. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 27. 10. 2005
sprejel

3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje občinskega lokacijskega načrta K 7 Alprem
obsega območje, ki je na jugu omejeno s Šolsko ulico, na
severu s podjetjem Meso d.d Kamnik, na zahodu z Usnjarsko
ulico in na vzhodu z obvodnim svetom Kamniške Bistrice.
Območje obsega 2 ha 22a.

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta za območje
K 7 Alprem

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja, ter drugi udeleženci pri pripravi prostorskega
akta
Po sprejemu programa priprave bo pripravljavec pozval
naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom
Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice,
za načrtovanje; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska
58, 1516 Ljubljana
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Center, Tunjiška 14, 1240
Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Pot v Rudnik 11,
1240 Kamnik
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
cesta 19, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547
Ljubljana
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule
27, 1000 Ljubljana

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
1.1. S programom priprave občinskega lokacijskega
načrta območja K 7 Alprem se podrobneje oceni stanje,
razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo občinskega
lokacijskega načrta; nadalje predmet in programska izhodišča ter okvirno območje izvedbenega prostorskega akta,
nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter
druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
lokacijskega načrta, seznam potrebnih strokovnih podlag,
način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke, tako za pripravo izvedbenega
prostorskega akta, kot njegovih posameznih faz, vključno z
rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter obveznosti v
zvezi s ﬁnanciranjem lokacijskega načrta.
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002
(Uradni list RS, št. 90/02) je območje, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom opredeljeno kot območje za
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– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, Vilharjeva cesta 33, Ljubljana
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega
sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
Kolikor se med postopkom utemeljeno ugotovi, da je
potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja
prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka
nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih
bilo potrebno nujno upoštevati.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Občinski lokacijski načrt območja K 7 Alprem se izdela
na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik;
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave
planskih aktov občine;
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin
za identiﬁkacijo posestnega stanja;
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena;
– analize grajenih struktur z vidika varstva vedut;
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter
ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz) območja.
Za območje urejanja K 7 Alprem se pripravi program
opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je priloga lokacijskega
načrta.
Kolikor se med postopkom priprave občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo na podlagi predhodnega razpisa
izbrani izvajalci. Če se predlog občinskega lokacijskega
načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega
programa priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava.
Kolikor se v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi
javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe, je
rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve
in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost
obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo.
Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.
7. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega
akta.
Vse obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem prostorskega
akta bremenijo proračun Občine Kamnik.
8. Veljavnost programa priprave
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/2005-5/6
Kamnik, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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KRANJ
4313.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Lokalne turistične organizacije Kokra

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00), 19. člena Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in
18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj
na 29. seji dne 26. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi Lokalne
turistične organizacije Kokra
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o ustanovitvi Lokalne
turistične organizacije Kokra (Uradni list RS, št. 25/01) tako,
da se glasi:

»O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za turizem Kranj
UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni zavod
»Zavod za turizem Kranj« (v nadaljevanju: zavod).
Namen ustanovitve zavoda je doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih
danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter
promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne
občine Kranj.
NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem Kranj.
Sedež zavoda je: Glavni trg 2, Kranj.
Sestavni del imena sta tudi znak in graﬁčna oblika imena, ki sta natančno opredeljena v statutu zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
3. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register,
z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne
more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s celotnim svojim premoženjem in z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnosti zavoda so:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju
Mestne občine Kranj,
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– priprava strategije razvoja turističnega območja in razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti,
– pospeševanje turistične dejavnosti,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in
informacijsko-promocijskih dejavnosti,
– raziskovanje in analiziranje trga,
– obdelava podatkov o turističnem prometu,
– analiza učinkov promocijskih aktivnosti,
– koordiniranje na področju turizma med društvi in ostalimi subjekti v občini ter vodenje registra turističnih aktivnosti,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične
infrastrukture,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično – informacijskih centrov,
– svetovanje, izobraževanje in organizacijska usposabljanja,
– pomoč pri trženju proizvodov in storitev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene
promocije,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi,
nacionalnimi in mednarodnimi subjekti s področja turizma.
Zavod opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.
5. člen
Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod naloge, ki po standardni klasiﬁkaciji dejavnosti sodijo v
naslednje podrazrede:
– DE/22.1 Založništvo,
– DE/22.11 Izdajanje knjig,
– DE/22.12 Izdajanje časopisov,
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
– DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– DE/22.15 Drugo založništvo,
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo,
– DE/22.32 Razmnoževanje video zapisov,
– DE/22.33 Razmnoževanje računalniških zapisov,
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah,
– G/52.2
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah,
– G/52.25 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
– G/52.42 Trgovina na drobno z oblačili,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.471 Dejavnost knjigarn,
– G/52.48 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– H/55.1
Dejavnost hotelov in podobnih obratov,
– H/55.2
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov,
– H/55.21 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč,
– H/55.23 Dejavnost drugih nastanitvenih obratov,
– H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
– H/55.232 Dejavnost turističnih kmetih z nastanitvijo,
– H/55.3
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov,
– H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln,
– H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
– H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
– H/55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih
obratov,
– H/55.4
Točenje pijač,

Št.

– H/55.5
– I/60.23
– I/61.20
– I/63.30
– K/70.32
– K/71.100
– K/71.2
– K/71.40
– K/72.30
– K/72.40
– K/72.60
– K/73
– K/74.12
– K/74.13
– K/74.14
– K/74.40
– K/74.81
– K/74.83
– K/74.832
– K/74.833
– K/74.841
– K/74.843
– L/75.13
– M/80.422
– O/91.11
– O/92.12
– O/92.32
– O/92.33
– O/92.34
– O/92.40
– O/92.522
– O/92.623
– O/92.72
Zavod
novitelja.
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Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane
(catering),
Drugi kopenski potniški prevoz,
Rečna, jezerska plovba in plovba po prekopih,
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.,
Upravljanje z nepremičninami za plačilo in po
pogodbi,
Dajanje avtomobilov v najem,
Dajanje drugih vozil v najem,
Izposojanje izdelkov široke porabe,
Obdelovanje podatkov,
Dejavnosti povezane z bazami podatkov,
Druge računalniške dejavnosti,
Raziskovanje in razvoj,
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
Podjetniško in poslovno svetovanje,
Oglaševanje,
Fotografska dejavnost,
Tajniška dela in prevajanje,
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
Druga splošna tajniška dela,
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
Druge poslovne dejavnosti,
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti,
Drugo izobraževanje, d.n.,
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
Distribucija ﬁlmov in videoﬁlmov,
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
Dejavnost tiskovnih agencij,
Varstvo kulturne dediščine,
Druge športne dejavnosti,
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
lahko spremeni dejavnost le ob soglasju usta-

6. člen
Zavod lahko opravlja dejavnosti, opredeljene s tem
odlokom, tudi za druge zainteresirane pravne in ﬁzične
osebe pod pogoji in na način, ki se določi s posebno pogodbo.
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov, za katere lahko pridobiva
sredstva od zainteresiranih pravnih in ﬁzičnih oseb.
ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Za opravljanje ﬁnančnih, administrativnih in drugih strokovno tehničnih opravil se v zavodu lahko organizira strokovna služba. Podrobnejša organizacija zavoda se določi s
statutom zavoda.
Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
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Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine
Kranj.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo po predhodno
izvedenih neposrednih in tajnih volitvah delavci zavoda.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo vsej eno
leto pred imenovanjem aktivna turistična društva in njihove
zveze s sedežem na območju Mestne občine Kranj. Kot
aktivna turistična društva in njihove zveze s sedežem na
območju Mestne občine Kranj se štejejo tisti, ki so v obdobju
enega leta izvedli vsaj tri turistične projekte, vpisane v registru turističnih aktivnosti.
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja
svoje delo, ko so imenovani vsaj štirje člani sveta zavoda.

Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh
članov na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda mora pred
imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja. Če
ustanovitelj ne odgovori v roku 90 dni po prejemu zahteve, se
šteje, da je bilo podano pozitivno soglasje. Na podlagi akta o
imenovanju direktorja podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v
imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja
in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom
zavoda.
Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje določa statut zavoda.

9. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed
sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči
z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po
poteku mandata lahko ponovno imenovani.

14. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je lahko ponovno imenovan.

10. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje naloge:
– po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme statut
zavoda,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema letni program dela,
– sprejema letni ﬁnančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– ustanovitelju predlaga spremembo dejavnosti,
– po predhodnem soglasju ustanovitelja odloča o najemanju posojil,
– opravlja druge, z zakonom, tem odlokom ali statutom
določene pristojnosti in naloge.

15. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima zavod strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski organ, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja dela zavoda. Strokovni svet imenuje svet
zavoda na predlog direktorja.
Strokovni svet šteje najmanj pet in največ devet članov.

11. člen
Način dela sveta zavoda se določi s statutom oziroma
s poslovnikom.
O vprašanjih, ki niso urejena s statutom oziroma s poslovnikom, odloča predsednik svet zavoda.
Direktor
12. člen
Direktor je poslovodni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod v okviru dejavnosti, za katero
je zavod registriran, ter odgovarja za zakonitost, poslovno
učinkovitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in
ustanovitelju.
13. člen
Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo turistične, ekonomske,
pravne ali druge družboslovne smeri,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih,
– ima delovne izkušnje na področju turizma,
– ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim
preteklim delom,
– izkazuje znanje enega od svetovnih jezikov na višji
ravni,
– izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,
– predloži program dela za mandatno obdobje in vizijo
razvoja turizma v Mestni občini Kranj.

Strokovni svet

16. člen
Pristojnosti, način dela, način imenovanja in trajanje
mandata članov strokovnega sveta se natančneje določijo s
statutom zavoda.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA
17. člen
Zavod ima statut, ki ga po predhodnem soglasju ustanovitelja sprejme svet zavoda.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove
pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna
za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z
zakonom in tem odlokom.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu s
statutom in zakonom.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa drugače.
SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA
18. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo na osnovi letnega programa dela:
– z lastnimi prihodki (plačila za blago in storitve),
– s proračunskimi sredstvi ustanovitelja,
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– s sredstvi Slovenske turistične organizacije,
– z darili, volili in dotacijami,
– z drugimi viri.

Uradni list Republike Slovenije
20. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju
ustanovitelja.
Zavod upravlja na podlagi ustreznega sklepa Sveta
Mestne občine Kranj s poslovnim prostorom v poslovno stanovanjskem objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, stoječem
na zemljišču parcelna številka 11 k.o. Kranj, stanovanjska
stavba v izmeri 470 m2, dvorišče v izmeri 77 m2, vpisanem
v vložni številki 329 k.o. Kranj, v izmeri 350,4 m2, ki obsega
naslednje prostore:
– klet v skupni izmeri 43,3 m2,
– pritličje v skupni izmeri 229,9 m2 in
– prvo nadstropje v skupni izmeri 77,2 m2.
Zavod upravlja tudi z vso opremo, ki je v zgoraj navedenem poslovnem prostoru.
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5. člen
Na podlagi tega odloka je direktor Javnega zavoda
Lokalna turistična organizacija Kokra dolžan v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka izpeljati vse potrebne
postopke za uskladitev statusno-pravne ureditve zavoda s
tem odlokom in poskrbeti za vpis statusno-pravnih sprememb
v sodni register.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 33301-0002/2005-43/08
Kranj, dne 26. oktobra 2005
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org., l.r.

RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
21. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s
povračilom za storitve, ki jih opravlja, ter z drugimi lastnimi
prihodki.
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja le
za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti v skladu z letnim
programom.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.
23. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve
manjkajočih sredstev odloča svet zavoda na podlagi sanacijskega načrta za pokrivanje primanjkljaja.
STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
24. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz
razlogov, določenih v zakonu, ali na podlagi sklepa ustanovitelja.«
2. člen
Z dnevom veljavnosti tega odloka poteče mandat dosedanjemu svetu zavoda. Novi svet zavoda se konstituira v
90 dneh od dneva veljavnosti tega odloka.
3. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najpozneje v roku
treh mesecev po svoji prvi seji. Z dnevom veljavnosti novega statuta zavoda preneha veljavnost dosedanjemu statutu
zavoda.
4. člen
Funkcijo direktorja zavoda opravlja do nadaljnjega, vendar najdlje do poteka mandata, za katerega je bil imenovan,
dosedanji direktor Javnega zavoda Lokalna turistična organizacija Kokra. Po prenehanju njegove funkcije se direktor
zavoda imenuje v skladu s tem odlokom.
Prvega direktorja po začetku veljavnosti tega odloka
imenuje Svet Mestne občine Kranj.

KRŠKO
4314.

Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o
zazidalnem načrtu dela mesta Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00,
51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 33. seji
dne 27. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti dela Odloka o
zazidalnem načrtu dela mesta Krško
1. člen
S tem odlokom preneha veljavnost dela Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško (Skupščinski Dolenjski
list, št. 20/70), na zemljiščih s parc. št. 399/1, 399/11, 399/15,
399/16, 399/18 in 399/19, vse k.o. Stara vas, ki se nahajajo
na območju med Ulico Slavka Rožanca ter Kurirsko ulico.
2. člen
Po začetku veljavnosti tega odloka se zemljišča, navedena v 1. členu tega odloka, urejajo v skladu z določili Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
(Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in 15/05).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-19/2005 O502
Krško, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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Obvezna razlaga 1., 2. in 7. člena Odloka o
določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop
(Uradni list SRS, št. 48/87)

Uradni list Republike Slovenije
čine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in
5/03) je Občinski svet Občine Krško na 33. seji dne 27. 10.
2005 sprejel

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) in 99. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 7/01) je Občinski svet Občine Krško na 33. seji dne
27. 10. 2005 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah
parc. št. 1354/2, parc. št. 857/17 in parc. št.
857/16, k.o. Leskovec

OBVEZNO RAZLAGO
1., 2. in 7. člena odloka o določitvi kriterijev za
gradnjo zidanic in lop (Uradni list SRS, št. 48/87)

I.
Ustanovi se javno dobro na nepremičninah parc. št.
1354/2 – cesta v izmeri 16 m2, parc. št. 857/17 – travnik v izmeri 25 m2 in parc. št. 857/16 – travnik v izmeri 123 m2, ki so
vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 2302, k.o. Leskovec
in so v lasti Občine Krško.

Obvezna razlaga 1. člena odloka se glasi:
Zidanica je pritličen gospodarski objekt (nestanovanjska
stavba), namenjen za pripravo in spravilo (hrambo) pridelka
ter orodja. V objektu se lahko uredijo bivalni prostori, ki so
namenjeni uporabi v času kmetijskih opravil v vinogradu.
Lahko je delno ali v celoti podkletena, če terenske prilike to
dovoljujejo, ter brez kolenčnega zidu (oziroma s kolenčnim
zidom maks. do 40 cm, skritim v napušču).
Lopa je lesena, pritlična (nepodkletena) nestanovanjska
stavba za potrebe sadjarstva, katere streha je hkrati strop
nad prostorom, namenjena za spravilo pridelka in orodja.
Obvezna razlaga 2. člena odloka se glasi:
Investitor mora biti lastnik najmanj 15 arov bruto površine vinograda in zemljišča za gradnjo objekta. Zemljišče,
potrebno za gradnjo objekta, ne sme zmanjšati površine
vinograda, določene v odloku. Zemljišče (zemljišča) se mora
nahajati na vinorodnem območju (osnova agrokarta), na območju Občine Krško. Lokacija zemljišča za gradnjo zidanice
mora biti: na predmetnem zemljišču, kjer je vinograd ali na
zemljišču poleg vinograda (sosednje zemljišče, neposredno
ob vinogradu) ali na zemljišču »čez pot« (v primerih, ko pot
poteka med zemljišči, kjer je na eni strani vinograd, na drugi
pa zemljišče investitorja, kjer bo zidanica).
Lastništvo vinograda se nanaša tudi na velikost vinograda, ki je določena v 3. členu odloka. V primeru, da je
investitor lastnik vinogradov na različnih lokacijah, se morajo
zemljišča le-teh nahajati v istem vinorodnem okolišu na območju Občine Krško.
Obvezna razlaga 7. člena odloka se glasi:
Za mnenje glede intenzivnosti vinograda ali sadovnjaka
se šteje odločba o vpisu v register pridelovalcev grozdja in
vina ali odločba o vpisu v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih.
Št. 350-01-26/2002 O502, 350-01-556/2004 O502
Krško, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

4316.

Sklep o ustanovitvi javnega dobra na
nepremičninah parc. št. 1354/2, parc. št. 857/17
in parc. št. 857/16, k.o. Leskovec

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00,
51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) in 16. člena Statuta Ob-

II.
Na nepremičninah se ustanovi javno dobro, ker bodo nepremičnine uporabljene za izgradnjo komunalne infrastrukture.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 464-57/2001-O507
Krško, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

4317.

Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 797/6,
parc. št. 797/7 in parc. št. 797/9, k.o. Leskovec
in o ustanovitvi javnega dobra na zadevnih
nepremičninah

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00,
51/02, 108/03 – odl. US RS in 72/05) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in
5/03) je Občinski svet Občine Krško na 33. seji dne 27. 10.
2005 sprejel

SKLEP
o nakupu nepremičnin parc. št. 797/6, parc.
št. 797/7 in parc. št. 797/9, k.o. Leskovec in
o ustanovitvi javnega dobra na zadevnih
nepremičninah
I.
Občina Krško kupi nepremičnine parc. št. 797/6 – neplodno v izmeri 120 m2 in parc. št. 797/7 – travnik v izmeri
97 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1408, k.o.
Leskovec in sta v lasti KE, Leskovec, v deležu do celote, ter
nepremičnino parc. št. 797/9 – neplodno v izmeri 17 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1472, k.o. Leskovec
in je v lasti KM, Leskovec, v deležu do ½ in PA, Krško, v
deležu do ½.
II.
Nepremičnini parc. št. 797/6 in parc. št. 797/7, k.o.
Leskovec se kupita za ceno 876.441,30 SIT, ki se poveča

Uradni list Republike Slovenije
za znesek 50.000,00 SIT na račun plačila odškodnine za
drevesa petih jablan, ki so bila odstranjena z zemljišča parc.
št. 797/7, k.o. Leskovec.
Nepremičnina parc. št. 797/9, k.o. Leskovec se kupi za
ceno 74.226,42 SIT.
III.
Po nakupu zgoraj navedenih nepremičnin in vpisu lastninske pravice na Občino Krško se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro, ker nepremičnine v naravi
predstavljajo infrastrukturni objekt – del Ulice 11. novembra
v Leskovcu.

Št.
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Št. 464-34/2005-O507
Krško, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

4318.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah
in javnih poteh za leto 2005

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99 in drugi) ter na podlagi 16.
člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 21. redni seji dne 27. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve za
odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in
javnih poteh za leto 2005

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2005 (Uradni list RS, št. 114/04) se spremenita prvi in drugi
odstavek 3. člena odloka tako, da se novo besedilo glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v SIT
Skupina/Podskupina kontov

70

71

72

73

74
II.
40

Št. 224/05-3
Moravske Toplice, 27. oktobra 2005
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Moravske Toplice za leto 2005

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa višino in namen uporabe proračunske
rezerve Občine Moravske Toplice v proračunu za leto 2005.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka
v višini 10,0 mio SIT se uporabijo za odpravo posledic neurij
v letu 2005, in sicer za sanacijo lokalnih cest in javnih poti
iz programa sanacije lokalnih cest in javnih poti v Občini
Moravske Toplice v letu 2005, ki ga je pripravila Komisija za
vodenje postopkov in oceno škode po poplavah ob neurju z
močnim dežjem, v septembru 2005.

10217

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2005

I.

MORAVSKE TOPLICE

Stran

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, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16.
člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na seji dne 27. 10. 2005 sprejel

IV.
Nakup nepremičnin bo izveden po postopku in na način,
ki ga določajo predpisi.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
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41

Proračun leta 2005

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
1.186.924.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
520.388.000
DAVČNI PRIHODKI
401.579.000
700 Davki na dohodek in dobiček
229.890.000
703 Davki na premoženje
67.181.000
704 Domači davki na blago in storitve
104.508.000
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
118.809.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
17.188.000
711 Takse in pristojbine
4.368.000
712 Denarne kazni
9.303.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.590.000
714 Drugi nedavčni prihodki
85.360.000
KAPITALSKI PRIHODKI
30.300.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
14.700.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
15.600.000
PREJETE DONACIJE
12.757.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
12.757.000
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
623.479.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
623.479.000
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.242.739.400
TEKOČI ODHODKI
306.389.900
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
54.000.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
8.752.000
402 Izdatki za blago in storitve
228.887.900
403 Plačila domačih obresti
9.430.000
409 Rezerve
5.320.000
TEKOČI TRANSFERI
374.963.000
410 Subvencije
13.671.000

Stran

42
43

III.
B)
IV.
75

V.
44

VI.
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411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transf.pravn. in ﬁz. osebam,
ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Uradni list Republike Slovenije
114.332.000
45.546.000
201.414.000
0
500.579.500
500.579.500
60.807.000
28.039.000
32.768.000
-55.815.400

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
5.000.000
750 Prejeta vračila danih posojil
5.000.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
5.369.000
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
5.369.000
440 Dana posojila
1.000.000
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
4.369.000
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
-369.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
od tega preplačilo ﬁnančne izravnave
za leto 2004

0
0
30.700.000
30.700.000
–86.884.400
–30.700.000
55.815.400

97.920.000
11.036.000«

Tretji in četrti odstavek 3. člena ostaneta nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/04-7
Moravske Toplice, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

PODLEHNIK
4320.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
za južni del območja P21-S1/1 v naselju
Podlehnik

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 58/0322K-1) ter 15. člena Statuta
Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02)
je Občinski svet Občine Podlehnik na 14. seji dne 27. 10.
2008 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za južni del
območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik
1. člen
Sprejme se Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
južni del območja P21-S1/1 v naselju Podlehnik (v nadaljnjem
besedilu: lokacijski načrt), ki ga je izdelal TMD INVEST PTUJ,
d.o.o. pod številko projekta 11185-04-K/GK-1, v juliju 2005.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in graﬁčne prikaze:
A) Tekstualni del
1. Uvodni del
2. Analiza ustvarjenih razmer
3. Ureditvena situacija
4. Urbanistično-arhitektonski pogoji
5. Komunalna infrastruktura
6. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
7. Ohranjanje narave
8. Varstvo kulturne dediščine
9. Omejitve in pogoji glede zaščite okolja
10. Načrt gradbenih parcel
11. Etape izvajanja
12. Pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja
prostora
13. Pridobljena mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
B) Graﬁčni del
1. Izsek iz planskega akta M 1: 5000
2. Katastrski načrt M 1: 2880
3. Geodetska podlaga M 1: 500
4. Arhitekturna situacija M 1: 500
5. Geodetska zazidalna situacija M 1: 500
6. Situacija komunalnih vodov in naprav M 1: 500
7. Načrt gradbenih parcel M 1: 500
I. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Površina predvidenega območja, ki se bo urejalo z lokacijskim načrtom, meri 16896 m² in obsega parcele št. 257/7,
257/8, 257/6 (cesta), 257/4, 257/5, 259/2 in 286/1, vse k.o.
Podlehnik. Območje kompleksne pozidave meji na severu
na parc. št. 257/1, na vzhodu na del parcele št. 285/2, 285/5
in 283/1, na jugu na parc. št. 335/3, 287/2, 287/3, 329/2 in
333/3 in na zahodu na lokalno cesto Podlehnik–Tržec, parc.
št. 814/1, vse k.o. Podlehnik.
II. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE
POSEGE V PROSTOR
4. člen
V območju lokacijskega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
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10219

– gradnja policijske postaje
– gradnja večnamenskega občinskega poslovnega ob-

Dovozne manipulativne površine se tlakujejo ali asfaltirajo in po potrebi zaključijo z robniki.

– gradnja trgovine z gostinskim lokalom, poslovnimi
prostori in stanovanji
– gradnja stanovanjskih objektov
– gradnja dozidav in nadomestna gradnja
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav ter ostalih infrastrukturnih
objektov in naprav
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije
– spremembe namembnosti
– vzdrževanje objektov
– gradnja enostavnih objektov
– gradnja transformatorske postaje (TP)
– gradnja čistilne naprave
– urejanje vrtov, cvetličnjakov, zelenic ipd.

8. člen
Gradbena parcela:
Gradbene parcele so določene v graﬁčnih prilogah.
Predvideni odmik objektov od parcelne meje je min. 4 m z
izjemo pri policijski postaji, kjer je odmik od dovozne ceste
najmanj 1,8 m. Morebitna ograja med načrtovano dovozno
cesto in parcelo št. 257/8 k.o. Podlehnik mora biti odmaknjena najmanj 1 m od obstoječe dovozne ceste. Hortikulturna
zasaditev je znotraj ograje. Gradbene parcele je možno po
potrebi združevati glede na posamezne programe.

5. člen
Stanovanjski in poslovni objekti
Predvidena je gradnja sedmih enodružinskih stanovanjskih objektov (P + M ali P + 1N), ki imajo lahko dodano
poslovno funkcijo za opravljanje nemoteče dejavnosti. Načrtovani so trije poslovni objekti: trgovina z gostinskim lokalom, poslovnimi prostori in stanovanji (P+1N, nesimetrična
dvokapnica), policijska postaja (P+1N+M, simetrična dvokapnica) in večnamenski občinski poslovni objekt (P+1N+M,
simetrična dvokapnica).
Tlorisi novih objektov bodo podolgovate oblike, daljša
stranica je pravokotna na dovozno pot. Znotraj gradbene
parcele je možnost gradnje enostavnih objektov. Enostavni
objekti morajo biti zgrajeni v skladu s Pravilnikom o vrstah
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
Dovozi do objektov bodo urejeni z obstoječe oziroma
predvidene ceste.

9. člen
Prometno omrežje:
Za prometno navezavo obravnavanega območja služi
lokalna cesta Podlehnik–Tržec, parc. št. 814/1 k.o. Podlehnik.
Cestna mreža je zasnovana tako, da imajo možnost
priključka vse predvidene zgradbe. Policijska postaja ima
priključek le z lokalne ceste, parc. št. 814/1 k.o. Podlehnik
in urgentni izvoz na parkirišče večnamenskega občinskega
poslovnega objekta na vzhodni strani.

jekta

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV
6. člen
Stanovanjski objekti:
– horizontalni gabarit: po geodetski zazidalni situaciji,
dovoljene so tolerance s tem, da se more ohranjati min. razmerje med stranicami 1: 1,2.
– vertikalni gabarit: pritličje + izkoriščeno podstrešje ali
nadstropje
– kolenčni zid: skrit pod kapjo, maks. 1 m.
– kota pritličja: po geodetski zazidalni situaciji.
– streha: simetrična dvokapnica (s čopi), glavna slemenska os vzporedna z daljšo stranico objekta, naklon strehe 35–45 stopinj, kritina opečna ali iz betona v barvi in obliki
opečne kritine.
Osvetlitev podstrešnih prostorov z izvedbo frčad ali
strešnih oken.
– konstrukcija: klasična – zidana
– fasada: členjena, svetle barve, s kombinacijo lesenih
elementov temno rjave barve.
7. člen
Zunanja ureditev:
Po končani gradnji je treba okolico hortikulturno urediti,
z grmičevjem ali drevesi.
Za boljšo integracijo načrtovanih objektov v prostor
je predvidena zasaditev okolice objekta z rastlinskim avtohtonim drevjem ali grmičevjem. Najmanj 40–60% gradbene
parcele mora biti ozelenjene, razen za poslovne prostore.

IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA

Hodnik za pešce:
Novi hodnik je predviden le ob lokalni cesti Podlehnik–Tržec.
Normalni proﬁli:
Predvidena je nova cesta, ki se priključi na lokalno cesto
in bo povezovala tudi obstoječe hiše vzhodno od lokacijskega načrta in hiše novega območja širitve lokacijskega načrta,
ki bo severno od obravnavanega lokacijskega načrta.
Predvidena cesta bo imela širino: 2 x 2,50 = 5,00 m,
robni pas 2 x 0,50 m.
Zgornji ustroj:
Vse prometne površine bodo asfaltirane.
Hodnik bo ločen od vozišča z betonskim robnikom
15/25 cm, dvignjenim za 12 cm.
Višinska uredite:
Teren je ravninski oziroma rahli nagib od V proti Z.
Višinska ureditev bo prilagojena okoliškim površinam z upoštevanjem pogojev odvodnjavanja. Vzdolžni in prečni nagibi
bodo usklajeni z ustreznimi normativi.
10. člen
Odvodnjavanje (meteorna kanalizacija):
Odvodnjavanje meteorne vode bo potekalo po meteorni
kanalizaciji v odprte jarke preko peskolovilcev in bo speljano
v odprte jarke. Predviden je zadrževalni bazen v velikosti
36 m3 zahodno od lokalne ceste Tržec–Podlehnik (izven LN).
Zgrajen bo sočasno z meteorno kanalizacijo.
Strešno vodo in vodo z zelenic bo možno voditi direktno
v odprte jarke oziroma v meteorno kanalizacijo, ki vodi v potok Rogatnica.
Vso padavinsko vodo, ki bo onesnažena z ogljikovodiki,
bo potrebno pred iztokom v kanalizacijo očistiti v ustrezno
dimenzioniranih lovilcih olja.
11. člen
Fekalna kanalizacija:
Fekalna kanalizacija bo urejena tako, da bo vanjo smela
iztekati le sanitarna (komunalna) odpadna voda.
Kanali bodo speljani v cestah, oziroma ob parcelnih
mejah in bodo priključeni na bodočo javno kanalizacijo v
Podlehniku oziroma manjše čistilne naprave.

Stran
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Fekalna kanalizacija bo vodotesna, izbira cevi in revizijskih jaškov bo izvršena v nadaljnjem projektiranju. Predvideni
so proﬁli ﬁ 200 mm ob minimalnem padcu kanalov 3 ‰.
Revizijski jaški bodo morali biti situirani tako, da bo
omogočena priključitev vseh uporabnikov na obravnavanem
območju. Predvideni so tipski, vodotesni, polietilenski revizijski jaški, D=800 mm, ki so opremljeni z LŽ pokrovom 600/600
mm, 250 KN.
12. člen

Električno omrežje:
Energetski razvod za novi kompleks bo izveden iz nove
transformatorske postaje, locirane na parceli bodoče upravne
stavbe.
Kabelski dovod 20 kV do nove TP bo izveden od TP
»Žerak« s kablom XHE 20 kV,
3 x 1 x 150 mm² v zemlji.
Iz nove TP bosta direktno napajani stavbi policije in občine s kablom PP00-A,4 x 70 mm² preko priključnih omaric.
Stanovanjski objekti bodo napajani iz dveh prostostoječih razvodnih omaric. Dovod do teh omaric bo izveden s
kablom PP00-A,4 x 35 mm².
Ob predpostavki konične moči objekta policijske postaje
50 kW, moči 30 kW za občinsko stavbo in povprečne moči za
stanovanjske hiše cca 7–10 kW, bo znašala obremenitev TP
cca 120 kW. Upoštevan je faktor istočasnosti 0,9.
Z upoštevanjem rezerve za bodoče potrebe bo v tipski
TP vgrajen transformator moči 499 kVA.
Merilne omarice bodo locirane na fasadi posameznega
objekta.
Cestna razsvetljava
Izvedena bo z ravnimi kandelabri višine 7 m in svetilkami ST 100 z ravnim steklom in metalhalogeno žarnico
150 W..
Za napajanje in krmiljenje razsvetljave bo uporabljena
prostostoječa merilno krmilna omara, ki je locirana ob prostostoječi energetski omari za stanovanjske hiše.
Razvod razsvetljave bo izveden s kablom PP00-A 4x 16
mm², delno v zemlji, delno v zaščitnih ceveh.
Povprečna razdalja med kandelabri bo cca 35 m.
13. člen
Vodovodno omrežje:
Predvidena vodovodna instalacija se izvede iz polietilenskih cevi visoke gostote PE nazivnega premera DN100 za
nazivni tlak 10 bar v skladu z DIN 8074.
Navezava bo na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka ob cesti.
Za bodoče porabnike se predvidijo vodomerni jaški po
zahtevi koncesionarja.
Prečkanje asfaltnih cest se izvede s preboji in jekleno
zaščitno cevjo.
Hidrantno omrežje
Projekt obsega zunanje hidratno omrežje za zagotovitev ustreznosti požarnovarnostnim predpisom stanovanjske
zazidave na območju LN.
Zunanje hidrantno omrežje se izvede na vodovodno
instalacijo.
Hidranti bodo nadzemni dimenzije DN80.
Zgradil se bo obročast cevovodni sistem.
14. člen
Telekomunikacije
Predviden je skupen cevni razvod za potrebe telefona
in KATV. Razvod se izvede v ceveh PCE 110 mm in PCE
80 mm.
Priključek na obstoječi razvod telefona bo izveden iz
obstoječe prostostoječe omare Telekom.
Ob omarici Telekom je locirana tudi priključna omarica
za potencialno KATV.

Uradni list Republike Slovenije
Razvod do hiš bo izveden s kabli TK 59 za telefon in s
kabli KEL 3 KEL 6 za potrebe KATV:
Cevni razvod bo izveden tako, da bo možen priklop
vsakega objekta z uvlačenjem ustreznih kablov v cevi in
prehodne jaške.
Horizontalna razdalja do energetskih kablov bo 0,5 m,
od vodovoda pa 1,5 m.
15. člen
Odpadki:
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi
upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s posebnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi uporabniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Podlehnik.
16. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih
kotlovnic z možnostjo na utekočinjen naftni plin, s kurilnim
oljem in na trda goriva.
Po pliniﬁkaciji naselja se predvideni objekti priključijo na
plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem.
V. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
17. člen
Hrup:
Raven hrupa mora ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po Uredbi o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred
hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim
ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje),
območje, namenjeno kmetijski dejavnosti, ter javno središče,
kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitve ali gostinske
dejavnosti.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
18. člen
Požarno varstvo:
V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom
(ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) je potrebno
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s
posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204,
požarnovarnostni odmiki med stavbami),
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
(SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (pravilnik
o tehničnih normativih za gašenje požarov), pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov
(Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Pri načrtovanju prostorskega akta se morajo upoštevati
tudi požarna tveganja, ki so povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in
tehnoloških procesov,
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– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
V fazi izdelave projektne dokumentacije pa je v smislu
projektnih pogojev potrebno v skladu z določili Pravilnika o
požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04 in 10/05)
izdelati študijo požarne varnosti.

Pred začetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri
predmetni gradnji.

19. člen
Varstvo voda:
Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih utrjenih površin se vodijo pred iztokom preko lovilcev olj v
predvideno meteorno kanalizacijo oziroma odprti jarek.

25. člen
Lokacijski načrt je v času uradnih ur na vpogled pri
pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini
Podlehnik in pri Skupni občinski upravi občin, v Ptuju.

20. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod s stavbnih površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih vod z
urbanih površin se manipulativne površine izvedejo iz tlaka
(travne plošče, razen na parkiriščih), ki bo prepuščal padavinske vode v podtalne in tako razbremeni kanalizacijo.
21. člen

Obramba in zaščita:
Vsi objekti v lokacijskem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
27. člen
Za predpisane posege v prostor se mora pred izdajo
dovoljenj pridobiti lokacijska informacija.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/2005-LN P21-S1/1
Podlehnik, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

VI. TOLERANCE
22. člen
Tlorisna zasnova objektov v območju lokacijskega načrta, (geodetska zazidalna situacija) lahko odstopa v povečanje
ali pomanjšanje +5% do –15%, ob upoštevanju sanitarnotehničnih, varstvenih, požarnovarstvenih in obrambnih predpisov
ter minimalnega odmika od gradbene parcele.
Pri odločanju kote objekta so dovoljene tolerance do ±
20 cm s tem, da kota objekta in dovoz ne vplivata na varnost
cestnega prometa.
VII. ETAPE IZVAJANJA
23. člen
I. etapa
– izgradnja policijske postaje, trgovine z gostinskim lokalom, poslovnimi prostori in stanovanji

SLOVENSKA BISTRICA
4321.

Pravilnik o ﬁnanciranju ljubiteljske kulture na
območju Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,
51/02 in 108/03), Zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94, 22/00 in 96/02)
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 21. redni seji dne 24. 10. 2005 sprejel

II. etapa
– postopna izgradnja infrastrukture
– večnamenski občinski poslovni objekt

PRAVILNIK
o ﬁnanciranju ljubiteljske kulture na območju
Občine Slovenska Bistrica

III. etapa
– enodružinske stanovanjske hiše,
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo.

I. UVODNE DOLOČBE

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
24. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju lokacijskega
načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in kmetijskih zemljišč v času gradnje, racionalno
urediti gradbišče in pri posegih na prometnicah zagotoviti
varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za ljubiteljsko kulturo, ki jih Občina Slovenska Bistrica, na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
zagotavlja v vsakoletnem občinskem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Slovenska Bistrica določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi v Občini Slovenska
Bistrica, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica po sprejemu
vsakoletnega proračuna sprejme Program ljubiteljske kulture
Občine Slovenska Bistrica, v katerem določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi.
Program ljubiteljske kulture natančno določa obseg
sredstev za:
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– soﬁnanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev in njihovih zvez,
– soﬁnanciranje drugih materialnih stroškov programov
ljubiteljske kulture,
– soﬁnanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti,
in določi vrsto revij, tekmovanj, razstav in drugih vsebin programov, ki so upoštevane pri točkovanju programov po tem
pravilniku.
Za organizacijo določenih prireditev, revij in tekmovanj,
izobraževanje kadrov in druge programe, ki v tem pravilniku
niso opredeljeni, pa poleg obsega sredstev določi tudi pogoje, merila in način razdelitve sredstev.

Občina Slovenska Bistrica najkasneje v roku 30 dni od
roka za oddajo prijave na javni razpis objavi predlog razdelitve proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine
Slovenska Bistrica. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku
8 dni vložijo pripombe na podan predlog.
Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi
proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Slovenska Bistrica, ki jo s sklepom sprejme župan. S posameznimi
upravičenci se sklenejo ustrezne pogodbe.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE
KULTURE

7. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Slovenska
Bistrica se po tem pravilniku soﬁnancirajo:
1. Programi ljubiteljske kulture:
– pevski zbori in komorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo
program z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno
datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije
in društva), ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj trikrat javno nastopili (dokazila).
Soﬁnancirajo se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih
območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah
iz programskega področja. Dodatno se lahko soﬁnancirajo
nakup oblek (30% plačanih računov) ter drugi materialni
stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture;
– godbe na pihala z najmanj 40 ur vaj letno in tamburaške skupine z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno
datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije
in društva), ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali
samostojno društvo in izvajajo program ter so v preteklem
letu izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj trikrat javno
nastopili (dokazila). Soﬁnancira se izvedba programa glede
na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem
letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in
mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se
lahko soﬁnancira nakup instrumentov in oblek (30% plačanih
računov) ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah
vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Ne soﬁnancira se
nabava notnega materiala;
– ljudski pevci in godci, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z
najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo
vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) in
so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni nastop ali
vsaj trikrat javno nastopili (dokazila) ter raziskujejo narodne
noše in zapisujejo izvirne ljudske pesmi iz svojega lokalnega
področja. Soﬁnancira se izvedba programa glede na število
udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na
določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko
soﬁnancira nakup oblek (30% plačanih računov) ter drugi
materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega
programa ljubiteljske kulture;
– folklorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija
društva ali samostojno društvo, raziskujejo običaje in plese
iz svojega avtentičnega okolja in izvajajo program z najmanj
45 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj,
podpisano s strani predsednika sekcije in društva) ter so v
preteklem letu izvedli najmanj en samostojni nastop ali vsaj
trikrat javno nastopili (dokazila). Soﬁnancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi
v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih,
republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko soﬁnancira nakup oblek, rekvizitov
in instrumentov (30% plačanih računov) ter drugi materialni

3. člen
Za kulturne ljubiteljske dejavnosti se štejejo vse oblike
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne,
ﬁlmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva,
kinematograﬁje, radia in televizije in na drugih področjih, ki
se izvajajo neprofesionalno in neproﬁtno.
4. člen
Za soﬁnanciranje ljubiteljske kulture lahko kandidirajo
naslednji nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti:
– kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki so registrirani v skladu z določili Zakona o društvih,
– skladi in agencije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.
Izvajalci morajo za kandidaturo za soﬁnanciranje ljubiteljske kulture izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma organizacijsko enoto v Občini
Slovenska Bistrica,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
– delujejo najmanj eno leto.
III. JAVNI RAZPIS
5. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena ljubiteljski
kulturi, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na
javnem razpisu.
Posamezni izvajalci lahko na razpisu za proračunska
sredstva lokalne skupnosti za določen program kandidirajo
le enkrat.
6. člen
Javni razpis objavi Občina Slovenska Bistrica po sprejemu vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti in po sprejemu vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Razpisna
dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil
zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov
in razdelitev sredstev.
Razpis se objavi najmanj v enem javnem mediju in na
sedežih vseh registriranih zvez društev na področju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica. Razpisna
dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 20 dni pred rokom za oddajo prijave.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
kandidature, ki so v celoti izpolnile 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.

IV. VSEBINE IN OBSEG SOFINANCIRAJA IZ SREDSTEV
LOKALNE SKUPNOSTI
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stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa
ljubiteljske kulture;
– mažoretke in druge plesne skupine, ki delujejo kot
samostojna sekcija društva ali samostojno društvo, ki izvajajo program z najmanj 45 ur vaj letno (predložiti je potrebno
datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in
društva) ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni
nastop ali vsaj trikrat javno nastopili (dokazila). Soﬁnancira se
izvedba programa glede na število udeležencev v programu
in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega
področja. Dodatno se lahko soﬁnancira nakup oblek (30%
plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa, po
usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture;
– gledališke in lutkovne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo
program z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno
datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije
in društva), so v preteklem letu izvedli vsaj eno premierno
predstavo ali vsaj trikrat javno nastopili s predstavami iz
preteklega obdobja (dokazila). Soﬁnancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi
v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih,
republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko soﬁnancira nakup oblek in rekvizitov
za gledališke skupine (30% plačanih računov), rekviziti za
lutkovne skupine (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa
ljubiteljske kulture;
– recitatorske skupine, ki jih sestavlja najmanj 5 članov
in delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je
potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika
sekcije in društva) ter so v preteklem letu izvedli vsaj eno
samostojno literarno predstavo ali vsaj trikrat javno nastopili
(dokazila). Soﬁnancira se izvedba programa glede na število
udeležencev v programu in število posameznih nastopov v
preteklem letu;
– likovna, keramičarska, fotografska in video dejavnost, ki se izvaja v okviru samostojne sekcije društva ali
samostojnega društva in vključuje najmanj 5 članov. Člani
se redno, vsaj enkrat mesečno srečujejo ob nastajajočih in
končanih delih posameznih članov (predložiti je potrebno
datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije
in društva) in so v preteklem letu izvedli vsaj eno samostojno skupno razstavo ali vsaj trikrat javno razstavljali ali vsaj
desetkrat javno prikazali svoje delo (dokazila). Soﬁnancira
se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih,
medobmočnih, republiških in mednarodnih tekmovanjih iz
programskega področja. Dodatno se lahko soﬁnancirajo
stroški rekvizitov (30% plačanih računov) in drugi materialni
stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa
ljubiteljske kulture. Ne ﬁnancira se potrošni material (barva,
čopiči, platna…).
– Drugi programi, v skladu z vsakoletnim programom
ljubiteljske kulture.
2. Delovanje društev se soﬁnancira glede na število
aktivnih članov in aktivnih sekcij društva, na podlagi dokazila o plačilu članarine (fotokopija blagajniških prejemkov
ali fotokopija pologa na transakcijski račun). Delovanje
zvez se soﬁnancira glede na število aktivnih društev, članov zveze.
3. Društvom in zvezam se za izvajanje programov soﬁnancirajo tudi stroški vezani na objekte, v katerih izvajajo
dejavnost. Pri tem se upoštevajo dejanski funkcionalni stroški, stroški najema oziroma stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja lastnih prostorov v preteklem koledarskem
letu. Kot dokazilo se upoštevajo že plačani računi. Obseg
sredstev za soﬁnanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti
se določi z vsakoletnim programom ljubiteljske kulture. Med
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upravičence se sredstva delijo v enakem odstotkovnem deležu glede na dejanske stroške, dokumentirane v prijavi na
razpis.
Sredstva za investicije v objekte, v katerih se izvaja
dejavnost ljubiteljske kulture, se zagotavljajo v občinskem
proračunu na posebni postavki.
4. Organizacija določenih območnih in medobmočnih
revij in srečanj, državnih tekmovanj ter lokalnih prireditev, na
katerih sodelujeta vsaj 2 različni kulturni društvi. Soﬁnancira
se lahko objekt za izvedbo revije, srečanja, tekmovanja,
oziroma prireditve in drugi materialni stroški, nastali z organizacijo.
Program ljubiteljske kulture lahko določi, da se s sredstvi lokalne skupnosti soﬁnancirajo tudi sodelovanja z društvi ali tekmovanja na področju ljubiteljske kulture v tujini.
Za mednarodno sodelovanje ali tekmovanje je potrebno,
po predhodni prijavi na razpis o soﬁnanciranju ljubiteljske
kulture na področju Občine Slovenska Bistrica, predložiti do
1. decembra tekočega leta tudi potrdila in že plačane račune
tekočega leta.
Lokalna skupnost posebej zagotavlja sredstva za soﬁnanciranje izvedbe prireditev ob podelitvah javnih priznanj,
določenih s programom ljubiteljske kulture, za dosežke na
področju ljubiteljske kulture ter ob obletnicah društev za 10,
20, 30 let delovanja.
5. Izobraževanje kadrov. Za sredstva lahko kandidirajo
zveze društev ljubiteljske kulture na osnovi predlogov s strani
društev ali sekcij za soﬁnanciranje izobraževalnih programov,
ki jih organizirajo za to dejavnost registrirane in pooblaščene
institucije ali zveze same.
Vsebine, določene v 4. in 5. točki tega člena se soﬁnancirajo v obsegu in na način, določen v vsakoletnem programu
ljubiteljske kulture. Sredstva se društvom realizirajo na osnovi dokazil o nastanku obveznosti iz naslova organizacije in
izvedbe prireditev oziroma izobraževanja.
Za soﬁnanciranje vsebin, določenih v točkah 1, 2 in 3
se upoštevajo podatki za preteklo koledarsko leto, za točki 4
in 5 pa za tekoče leto.
8. člen
Osnova za obseg soﬁnanciranja ljubiteljske kulture so
merila, ki so priloga temu pravilniku. Merila določajo maksimalni obseg ﬁnanciranja programov, v skladu s 1. in 2. točko
7. člena tega pravilnika. Dejanski obseg soﬁnanciranja se
določi po sprejemu proračuna lokalne skupnosti in programa
ljubiteljske kulture. Izvajalec je opravičen pridobiti točke le
za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu
izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva soﬁnanciranje.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede
na skupno število točk in glede na višino namenskih sredstev
za soﬁnanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje
društev in njihovih zvez, določenih s Programom ljubiteljske
kulture v Občini Slovenska Bistrica za vsako proračunsko
obdobje posebej.
V. NADZOR
9. člen
Izvajalci programov morajo najkasneje do 30. 11. tekočega leta podati Občini Slovenska Bistrica letno poročilo o
izvedbi programov v tekočem letu. Tako pridobljeni podatki
služijo kot osnova za pripravo letnega programa ljubiteljske
kulture za naslednje leto.
10. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja
in porabe dodeljenih sredstev opravljajo: nadzorni organi
zvez in društev na področju ljubiteljske kulture ter strokovne
službe in organi Občine Slovenska Bistrica.
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12. člen
Ta pravilnika prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s
1. 1. 2006.
13. člen
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati dosedanji
Pravilnik o ﬁnanciranju ljubiteljske kulture na področju Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 88/02).
Št. 10/032-01/21-7/2005
Slovenska Bistrica, dne 24. oktobra 2005
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr., l. r.

4322.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet
Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 24. 10. 2005
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
– javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
– javno dobro za nepremičnino parc. št. 529/3 k.o. Sp. Ložnica, pot, v površini 236 m2.
Nepremičnina postane last občine Slovenska Bistrica, s
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/21-12d/2005
Slovenska Bistrica, dne 24. oktobra 2005
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr., l.r.

4323.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi športnih
objektov v Občini Slovenska Bistrica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in naslednje spremembe), določil Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in naslednje
spremembe) 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 21. redni seji dne 24. 10. 2005
sprejel

1. člen
V Sklepu o določitvi športnih objektov v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/99) se peta točka na koncu
dopolni z naslednjimi športnimi objekti:
Katastrska občina

11. člen
V koledarskem letu 2006 se pri zadnjem odstavku 5.
točke 7. člena za soﬁnanciranje vsebin, kjer se upoštevajo
podatki za preteklo koledarsko leto, upoštevajo tudi podatki
za september–december 2004.

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o določitvi športnih objektov
v Občini Slovenska Bistrica

Številka parcele

VI. KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije

Številka
zemljiškoknjižnega
vložka

Št.

Objekt

10224 /

Kraj

Stran

Videž

asfaltno
igrišče

22
398

88/4,
88/5 in
89/1

Cigonca

Žabljek

asfaltno
igrišče

602

382/3

Žabljek

Zgornja
Ložnica

asfaltno
igrišče

364

430/5

Zgornja
Ložnica

Ložnica

travnato
igrišče

102

1660

Štatenberg

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 10/032-01/21-9/2005
Slovenska Bistrica, dne 24. oktobra 2005
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr., l.r.

4324.

Odredba o razporeditvi polnega delovnega
časa, poslovnega časa ter uradnih ur v
Občinski upravi Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 ter vse nadaljnje spremembe in
dopolnitve), 21. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02) in Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05) izdajam

ODREDBO
o razporeditvi polnega delovnega časa,
poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski
upravi Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določa razporeditev in trajanje polnega
delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski
upravi Občine Slovenska Bistrica.
V odredbi uporabljeni izrazi župan, direktor občinske
uprave in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Uradni list Republike Slovenije
II. DELOVNI ČAS IN URADNE URE
1. Delovni čas
2. člen
Občinska uprava posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko je to potrebno zaradi potreb delovnega
procesa v občinski upravi ali za zagotovitev boljše organizacije dela ali zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali
zaradi dela v izjemnih okoliščinah, lahko župan ali po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave za posamezno
delovno mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas
tudi drugače kot je določeno v prvem odstavku 3. člena te
odredbe.

Št.

2. Uradne ure
5. člen
Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami.
Uradne ure se praviloma določajo v okviru delovnega
časa občinske uprave.
6. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave
s strankami na sedežu Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica so:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
– v petek od 8. do 13. ure.
7. člen
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih se zagotavljajo vsak dan v času uradnih ur.
V času uradnih ur po telefonu mora biti zagotovljeno
delovanje vseh notranjih organizacijskih enot organa in zagotovljena prisotnost javnih uslužbencev, tako da je strankam
omogočeno urejanje zadev na vseh področjih dela organa
oziroma območne enote organa.
8. člen
Obisk pri županu je potrebno predhodno najaviti v tajništvu občinske uprave.
9. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem
dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
10. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v Občinski
upravi občine Slovenska Bistrica mora biti označena na vid-

Stran

10225

nem mestu v poslovnih prostorih Občinske uprave Občine
Slovenska Bistrica.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 20/1539/2005
Slovenska Bistrica, dne 2. novembra 2005
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen, univ. dipl. inž. agr., l.r.

3. člen
Delovni čas v občinski upravi traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure in
– v petek od 7. do 13. ure.
4. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), se
sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom.
Nadurno delo odredi direktor občinske uprave s pismenim sklepom praviloma vnaprej. Če zaradi narave dela
oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko nadurno delo
odredi ustno, pisni sklep pa se izda naknadno, najkasneje do
konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.
Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksimalno število nadur v posameznem mesecu je 20 ur oziroma
na leto 180 ur. Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača
ob mesečni plači, delavec pa lahko nadure koristi v obliki
prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti.
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SLOVENSKE KONJICE
4325.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Slovenske Konjice za leto 2005

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 – obv. razl., 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99
– odl. US, 70/02, 51/02, 108/03 – odl. US, 77/04 – odl. US,
72/05), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01
in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na
26. redni seji dne 27. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto
2005 (Uradni list RS, št. 138/04) se prvi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
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
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKIPRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

v tisočih
tolarjev
Rebalans
leta 2005
2.113.000
1.219.759
1.009.560
754.157
124.359
131.044
–
210.235
57.330
6.971
2.133
96.520
47.281
41.500
37.500

Stran

73

74

40

41

42
43
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Št.
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721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev i naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)

Uradni list Republike Slovenije
–
4.000
–
–
–
851.705
851.705
2.196.934
372.199
87.499
14.487
255.213
1.000
14.000
785.468
25.537
404.135
64.593
291.203
–
494.614
494.614
544.653
188.245
356.408
-83.934

Rebalans
leta 2005
5.600
5.600
5.600
–
–
–
–
–
–
–
-

5.600

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domačev zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. pret.
leta

Rebalans
leta 2005
–
–
–
4.200
4.200
4.200
-82.534

- 4.200
- 1.400
82.534
«.

2. člen
V 3. členu se spremenita druga in tretja alinea, ki se
glasita:
»– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo pristojnega
ministrstva,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva«.
V istem členu se doda še drugi stavek, ki se glasi:
»V proračunu se po proračunskih uporabnikih odpro
namenske postavke za zagotavljanje namenskih sredstev
za odpravo nesorazmerij v plačah v skladu s 50.b členom
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
70/05 – uradno prečiščeno besedilo).«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0001/2005-950
Slovenske Konjice, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

4326.

Odlok o razglasitvi varovanja funkcionalnega
zemljišča z dostopi h kulturnemu spomeniku
lokalnega pomena Grad Konjice

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)
na 26. redni seji dne 27. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o razglasitvi varovanja funkcionalnega zemljišča
z dostopi h kulturnemu spomeniku lokalnega
pomena Grad Konjice
1. člen
H kulturnemu spomeniku lokalnega pomena se razglasi
funkcionalno zemljišče z dostopi naslednji enoti dediščine:
Slovenske Konjice – Grad Konjice (EŠD 665).

Uradni list Republike Slovenije
Varovanje območja se razglasi h kulturnemu spomeniku lokalnega pomena z lastnostmi kulturnega spomenika
z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno
družbeno varstvo.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev varovanja:
Grad Konjice je bil razglašen za kulturni spomenik z
Odlokom (Uradni list RS, št. 50/98) kot umetnostni spomenik, vendar le kot objekt brez pripadajočega funkcionalnega
zemljišča in dostopov.
V kompleks poleg že zaščitenega gradu sodijo še travne
površine, sadovnjak in del gozda z dostopno potjo iz vzhodne
strani in dovozno cesto iz zahodne strani.
3. člen
Zemljiškoknjižni podatki varovanega območja: parcele
št. *211, 1087, 1088, 1090/1, 1090/2, 1091, 1090/3, 1090/4,
1092/1, 1092/2, 1093, 1094/1, 1094/2, 1097, 1095, 961/1,
1349 del, 1347/1 del, vse k.o. Slovenske Konjice.
Zaščiteno območje spomenika je vrisano na topografski
karti v merilu 1: 5000.
4. člen
Razglašeno območje se varuje v njegovi neokrnjenosti
in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo ohranitev in
valorizacijo njegovih spomeniških lastnosti in posegi za razvojne usmeritve.
Na razglašenem kulturnem spomeniku in njegovih varovanih območjih so dovoljeni le posegi za razvojne usmeritve
v interesu Občine Slovenske Konjice, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in ki so v skladu z varstvenimi režimi.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali
njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne
dediščine.
6. člen
Na podlagi odloka o razglasitvi občina v 30 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaznambo razglašenega varovanja
v zemljiški knjigi.
Občina Slovenske Konjice izda lastnikom obvestilo o
razglasitvi varovanja območja ter jih seznani z režimom varstva, posameznimi omejitvami in prepovedmi, ki veljajo za
varovano območje.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-03-0002/2005-200
Slovenske Konjice, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

4327.

Sklep o določitvi nižjega števila otrok glede na
normativ v oddelkih vrtca v KS

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo in 65/05), 14. in 17. člena Za-

Št.
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kona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 72/05), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/05 in 82/05), 16. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 26. redni seji
dne 27. 10. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi nižjega števila otrok glede na
normativ v oddelkih vrtca v KS
I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice soglaša:
V oddelkih Vrtca Slovenske Konjice, ki delujejo v krajevnih skupnostih (Tepanje, Špitalič, Žiče, Jernej in Zbelovo), se
izvaja krajši program predšolske vzgoje, kadar je v oddelek
vključenih manj otrok, kot to določa normativ.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-01-0001/2005-500
Slovenske Konjice, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

4328.

Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok,
ko je vrtec dolžan pričeti in končati poslovalni
čas

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo in 65/05), 14. in 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo in 72/05), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 75/05 in 82/05), 16. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 26. redni seji
dne 27. 10. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec
dolžan pričeti in končati poslovalni čas
I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice soglaša:
Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovalni čas, kadar
je potreba enaka vsaj za tri otroke.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-01-0002/2005-500
Slovenske Konjice, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

Stran
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Sklep o določitvi stroškov začasnega izpisa
otroka iz vrtca

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
72/05), 16.a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 77/05),
16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice na 26. redni seji dne 27. 10. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi stroškov začasnega izpisa otroka iz
vrtca
I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice soglaša:
Staršem otrok se za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca
v trajanju šolskega leta (1. 9.–31. 8. naslednjega leta) ter ga
nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo
z izpisom. Stroški se zaračunajo za obdobje dveh mesecev v
višini polnega prispevka staršev od cene programa, znižane
za stroške neporabljenih živil. To določilo ne velja za oddelke
v krajevnih skupnostih, kjer se izvaja krajši program.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-01-0003/2005-500
Slovenske Konjice, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

ŠEMPETER-VRTOJBA
4330.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) je Občinski svet Občine
Šempeter-Vrtojba na 27. seji dne 27. oktobra 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOFLJICA
4331.

Na podlagi 141. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 08/03, 55/03 in 58/03) in na podlagi 1. in
17. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter skladno s 16. členom
Statuta Občine Škoﬂjica (Uradni list RS, 47/99 in naslednji)
je Občinski svet Občine Škoﬂjica na 22. redni seji dne 27. 9.
2005 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o sprejetju
programa komunalnega opremljanja zemljišča
v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škoﬂjica,
morfološki enoti 1A in 2B
1. člen
V Sklepu o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škoﬂjica, morfološki enoti 1A in 2B (Uradni list RS, št. 101/04), se
za 1. členom doda nov 2. člen, ki se glasi:
»Spremeni se terminski plan opremljanja stavbnih zemljišč območja urejanja VS 9/19 Škoﬂjica, ki se podaljša do
31. 12. 2010.«.
2. člen
Za novim 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi:
»Občina Škoﬂjica si pridržuje pravico do spremembe
terminskega plana izgradnje komunalnega opremljanja, kolikor bo prišlo do nepredvidenih zaostankov pri pridobivanju
zemljišč in prilivih ﬁnančnih sredstev.«.
3. člen
Ostali členi se preštevilčijo.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 01506-11/2005
Škoﬂjica, dne 27. oktobra 2005

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 9101 k.o.
Šempeter, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parc. št. 9101 k.o. Šempeter
se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Šempeter-Vrtojba.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 030-41-8/2005-2
Šempeter pri Gorici, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
sprejetju programa komunalnega opremljanja
zemljišča v območju zazidalnega načrta VS
9/10 Škoﬂjica, morfološki enoti 1A in 2B

Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

4332.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škoﬂjica (Uradni
list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) ter 23. člena Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet
Občine Škoﬂjica na 22. redni seji dne 27. 9. 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja javno dobro na naslednjih
zemljiščih: 625/104, 625/102, 625/101, 625/99, vse k.o. Gradišče
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2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Škoﬂjica.

Št.

Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

4333.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10
Škoﬂjica, ME 5A

Na podlagi 34. in 77. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Programa priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škoﬂjica, ME 5A (Uradni list RS, št.
91/05) in 16. člena Statuta Občine Škoﬂjica (Uradni list RS,
št. 47/99) je Občinski svet Občine Škoﬂjica na svoji 23. redni
seji dne 27. 10. 2005 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
za območje urejanja VS 9/10 Škoﬂjica, ME 5A
1. člen
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škoﬂjica (Uradni list RS, št. 48/05), morfološka
enota 5A.
2. člen
Osnutek odloka se javno razgrne za 15 dni, to je od
21. 11. 2005 do 5. 12. 2005.

4334.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi obvesti na krajevno običajen način.
Št. 01506-12/2005
Škoﬂjica, dne 2. novembra 2005
Župan
Občine Škoﬂjica
dr. Jože Jurkovič l.r.

10229

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o uvedbi samoprispevka za gradnjo in
investicijsko vzdrževanje javnih poti in
izgradnjo večnamenskega doma v Krajevni
skupnosti Trebelno

Na podlagi 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 87/01), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02 in 72/05) in 19. člena Statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet
Občine Trebnje na 8. izredni seji dne 27. 10. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi
samoprispevka za gradnjo in investicijsko
vzdrževanje javnih poti in izgradnjo
večnamenskega doma v
Krajevni skupnosti Trebelno
1. člen
V Odloku o uvedbi samoprispevka za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo večnamenskega
doma v Krajevni skupnosti Trebelno (Uradni list RS, št. 65/05)
se spremeni prvi odstavek 4. člena tako, da se glasi:
»Samoprispevek bodo zavezanci s stalnim bivališčem
na območju KS Trebelno plačevali v denarju, po stopnji 1% od
bruto dohodka, lastniki stavbnih zemljišč ob rekonstruiranih ali
zgrajenih javnih poteh z bivališčem zunaj Krajevne skupnosti
Trebelno pa tudi po stopnji 1% od bruto dohodka.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se upoštevajo že za
2. obrok plačila, ki zapade v plačilo 20. 11. 2005.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03630-1/2004
Trebnje, dne 27. oktobra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava
dne 30. 11. 2005 ob 17. uri v kulturni dvorani Občine Škoﬂjica, na naslovu Šmarska cesta 3, Škoﬂjica.
4. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe
in predloge k osnutku razgrnjenih dokumentov, na mestu
javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škoﬂjica,
Šmarska cesta 3, Škoﬂjica.

Stran

TREBNJE

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01506-10/2005
Škoﬂjica, dne 27. oktobra 2005
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ZAVRČ
4335.

Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 25. člena Odredbe o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/97 – popr., 40/99,
3/00, 13/00 – popr., 32/00 – popr. in 29/02) in 15. člena Statuta
Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet
Občine Zavrč na 32. redni seji dne 25. oktobra 2005 sprejel

SKLEP
o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
1. člen
Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja
lahko presega število, kot izhaja iz druge točke prvega od-

Stran
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stavka 25. člena Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, za največ dva
otroka.
2. člen
Število otrok v oddelku drugega starostnega obdobja
lahko presega število, kot izhaja iz druge točke prvega odstavka 25. člena Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, za največ dva
otroka.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Sklep se uporablja od 1. 9. 2005 dalje in velja za šolsko
leto 2005/2006.
Št. 642-01-1/04
Zavrč, dne 28. oktobra 2005
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

MINISTRSTVA
4336.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Na podlagi 51. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91
– popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 80/97 – odl. US,
69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01, 31/03, 135/03, 80/04,
61/05 in 76/05) se prvi odstavek 25. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Za udeleženca usposabljanja se delodajalcu na podlagi programa usposabljanja kot storitev krijejo stroški usposabljanja v skladu s tretjim odstavkom 60. člena tega pravilnika. Za usposabljanje, ki ni daljše od 3 mesecev, se
krijejo stroški plačila storitve v celoti oziroma največ do 1,5
minimalne plače, za invalida pa največ do 2 minimalni plači.
Če gre za usposabljanje, ki je daljše od 3 mesecev, se krijejo
stroški največ do 3 minimalnih plač, za invalida pa največ do
4 minimalnih plač.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-46/2005/5
Ljubljana, dne 27. oktobra 2005
EVA 2005-2611-0131
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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USTAVNO SODIŠČE
4337.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe A. A., d.o.o. – v stečaju, Ž., ki jo zastopa stečajna upraviteljica B. B. iz Z., na seji senata dne 27. septembra
2005 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 družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 427/2003 z dne 26. 8. 2004 se ne sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnica (v pravdi prva tožena stranka) je vložila dve
ustavni pritožbi zoper v izreku navedeno sodno odločbo. S sodbo je Vrhovno sodišče delno ugodilo reviziji tožeče stranke ter
sodbi prve in druge stopnje spremenilo tako, da je ugotovilo,
da sta prodajna pogodba in prodajna pogodba s pridržkom
lastninske pravice nični. S sklepom pa je revizijo v delu, ki se
je nanašal na tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine in za
ugotovitev ničnosti potrdila o plačani kupnini, zavrglo.
2. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da sta sodišči prve in
druge stopnje zmotno uporabili materialno pravo, ker sta
šteli, da upnikovo zlorabo preprečuje pogodbeno določilo,
po katerem »mora prodajalec kupcem morebitno razliko med
pogodbeno kaznijo, nastalo škodo in že plačanimi obroki
plačati v osmih dneh po prejemu plačila celotne kupnine
drugega kupca, kateremu bo nepremičnino, ki je predmet te
pogodbe, prodal po odstopu od pogodbe«. Vrhovno sodišče
je ocenilo, da to pogodbeno določilo ne preprečuje upnikove
zlorabe, »ker prve tožene stranke ne zavezuje tožečim strankam vrniti razliko med ceno, za katero so ji nepremičnino prodali in do prodaje tretjemu nateklimi dogovorjenimi obrestmi
(12,25%) na eni strani, in na drugi strani med kupnino, ki jo
je prva tožena stranka prejela od prodaje nepremičnin tretji
osebi«.
3. Pritožnica izpodbija le sodbo Vrhovnega sodišča.
Meni, da je stališče Vrhovnega sodišča arbitrarno, »ker nima
pravne podlage« in ker je diametralno nasprotno stališču Višjega sodišča. Pri tem naj Vrhovno sodišče ne bi obrazložilo,
zakaj gre pri pogodbenem določilu, ki ga je Višje sodišče
ocenilo kot zadostno varovalko, za prepovedano lex commissoria. Pritožnica očita arbitrarnost tudi odločitvi Vrhovnega
sodišča, da sta zaradi takšnega pogodbenega določila obe
pogodbi nični, pri čemer naj ne bi bilo pojasnjeno, zakaj ni
nično zgolj sporno pogodbeno določilo. Prav tako naj odločitev ne bi imela primere v sodni praksi, zato bi bilo treba
po mnenju pritožnice nanjo gledati kot na odstop od sodne
prakse. Zatrjuje kršitev 22. in 25. člena Ustave.
4. Pritožnica nadalje meni, da naj bi odločitev Vrhovnega sodišča posegala tudi v ustavno zagotovljeno pravico do
svobodnega urejanja pogodbenih razmerij, ki naj bi bil del
ustavno varovane pravice do osebne svobode iz 19. člena
Ustave, v pravico do lastnine (67. člen Ustave) in v pravico
do podjetništva (74. člen Ustave). Pritožnica navaja, da je
urejanje pogodbenih razmerij svobodno, omejeno le s kogentnimi določbami zakona. Mednje sodi tudi prepoved lex
commissoria, vendar po njenem mnenju v primeru predmetnih pogodb o njej ni mogoče govoriti.
5. Z vlogo z dne 11. 2. 2005 je pritožnica ustavno pritožbo dopolnila tako, da zatrjuje tudi kršitev 23. in 33. člena
Ustave.
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Št.

B.
6. Senat Ustavnega sodišča je obe ustavni pritožbi
zaradi skupnega obravnavanja združil (48. člen Poslovnika
Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.
– v nadaljevanju Poslovnik).
7. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v
sodnem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti
pri ugotavljanju dejanskega stanja in pri uporabi materialnega
in procesnega prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena
Zakona o ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno
sodišče preizkusi le, ali so bile z izpodbijano sodbo kršene
človekove pravice ali temeljne svoboščine.
8. Pritožnica izpodbijani sodbi očita, da je arbitrarna.
Oceno arbitrarnosti odločitve lahko Ustavno sodišče izreče
le v primeru, ko odločitve sodišče sploh ne utemelji s pravnimi argumenti, zaradi česar je utemeljen sklep stranke, da
sodišče ni odločalo na podlagi zakona, pač pa na podlagi
kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev. Tega izpodbijani sodbi ni mogoče očitati. Vrhovno sodišče je namreč
pojasnilo, da pravdni stranki nista sklenili ﬁduciarnega posla,
temveč sta izvedli pravno operacijo »prodam in (takoj) kupim
nazaj«. Vrhovno sodišče je pojasnilo tudi, da je lahko takšna
pravna operacija veljavna le, če vsebuje določila, ki varujejo
dolžnika pred zlorabo. Ugotovilo je, da pogodbeno določilo,
za katero je Višje sodišče štelo, da onemogoča doseganje
nedovoljenih ciljev lex commissoria, ne preprečuje upnikove
zlorabe. Iz obrazložitve sodbe izhaja, da bi zlorabo lahko
preprečilo le takšno pogodbeno določilo, ki bi toženo stranko
zavezalo, da tožeči stranki izroči kupnino, prejeto s prodajo
nepremičnine tretji osebi, zmanjšano za neporavnano obveznost tožeče stranke. Ob neobstoju takšnega pogodbenega
določila je torej Vrhovno sodišče štelo, da bi pritožnica obdržala več, kot znaša njena terjatev. Zato je očitek pritožnice,
da Vrhovno sodišče ni obrazložilo, zakaj gre za prepovedano
lex comissoria, neutemeljen.
9. Tudi očitek pritožnice, da Vrhovno sodišče ni obrazložilo, zakaj sta obe pogodbi (prodajna pogodba in prodajna
pogodba s pridržkom lastninske pravice) v celoti nični in ne
zgolj sporno pogodbeno določilo, je neutemeljen. Vrhovno
sodišče je namreč pojasnilo, da obe pogodbi skupaj tvorita
enotno pravno operacijo, čeprav gre za dve samostojni pogodbi. Obe skupaj kot kombinacija pa omogočata, da je
končni rezultat pravne operacije enak rezultatu, ki ga kogentna določba 69. člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in nasl. – ZTLR) prepoveduje. Zgolj z ničnostjo spornega pogodbenega določila tudi
ne bi bila preprečena upnikova zloraba, ker še zmeraj ne bi
bilo urejeno vprašanje, komu pripada kupnina od prodaje
nepremičnine tretji osebi.
10. Pritožnica meni, da je treba na odločitev Vrhovnega
sodišča gledati kot na odstop od sodne prakse. Iz pravice do
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enakega varstva pravic (22. člen Ustave) med drugim izhaja,
da sodišče ne sme samovoljno oziroma arbitrarno, torej brez
razumne pravne obrazložitve, odstopiti od enotne in uveljavljene sodne prakse. Za kršitev omenjene pravice gre le, če
sta izpolnjena oba pogoja. Pritožnica pa že sama ugotavlja,
da gre za prvi primer v sodni praksi. Zato že po naravi stvari
ni mogoče govoriti o enotni in uveljavljeni sodni praksi ter o
odstopu od nje. Očitek o odstopu od sodne prakse je namreč
mogoče utemeljevati le z drugačnimi odločitvami sodišča iste
stopnje. Teh pa v obravnavanem primeru ni.
11. Pritožnica izpodbijani sodbi očita tudi kršitev
19. člena Ustave, vendar iz vsebine ustavne pritožbe izhaja,
da zatrjuje kršitev splošne svobode ravnanja iz 35. člena
Ustave, ki je hkrati vidik svobode podjetništva iz 74. člena
Ustave. To kršitev utemeljuje z nestrinjanjem z oceno Vrhovnega sodišča, da gre v konkretnem primeru za prepovedano
lex commissoria. Vendar se Ustavno sodišče v presojo pravilnosti te ocene Vrhovnega sodišča glede na 7. točko obrazložitve ne more spuščati. Zgolj z nestrinjanjem z odločitvijo
sodišča pa te kršitve ni mogoče utemeljiti.
12. Pritožnica zatrjuje tudi kršitev 25. in 67. člena Ustave. Vendar teh kršitev ne pojasni. Ustavno sodišče jih zato
ni presojalo.
13. Po določbi prvega odstavka 52. člena ZUstS se
ustavna pritožba lahko vloži v 60 dneh od dneva vročitve
posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Zato Ustavno sodišče ni preizkušalo navedb v vlogi
z dne 11. 2. 2005, ki je bila vložena po izteku 60-dnevnega
prekluzivnega roka.
14. Ker z izpodbijano sodbo očitno niso bile kršene
človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje
pritožnica, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v
obravnavo.
C.
15. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na
podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in
tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika v sestavi: predsednica senata dr. Dragica Wedam Lukić ter člana
mag. Marija Krisper Kramberger in Jože Tratnik. Sklep je
sprejel soglasno. 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-750/04-22
Ljubljana, dne 13. oktobra 2005
Predsednica senata
dr. Dragica Wedam Lukić l.r.
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