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DRŽAVNI ZBOR

897.

Odlok o razpisu referenduma in določitvi
referendumskih območij za ustanovitev občin
ter za določitev oziroma spremembo njihovih
območij (OdRRDRO4)

Na podlagi 14.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije
upoštevaje 5. in 6. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča
Republike Slovenije, št. U-I/06-22 z dne 16. 2. 2006, s katero
je razveljavilo I/9, I/10, I/11, I/12 in I/15 točke Sklepa Državnega zbora Republike Slovenije o ugotovitvi, da posamezna
območja ne izpolnjujejo pogojev za ustanovitev občine oziroma za spremembo njenega območja, št. 020-01/90-1/163
z dne 15. 12. 2005 (v nadaljnjem besedilu: Sklep državnega
zbora), ponovno obravnaval v teh točkah navedene predloge
za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij, ob smiselni uporabi določb 4. točke 260. člena in prvega
odstavka 261. člena v zvezi s 4. členom Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) pa ponovno obravnaval zadevne predloge
iz I/4, I/5 in I/13 točke Sklepa državnega zbora ter upoštevaje
Mnenje Vlade Republike Slovenije o ponovni oceni o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev novih občin, št. 020-01/901/163 z dne 24. 2. 2006, na seji dne 1. 3. 2006 sprejel

ODLOK
o razpisu referenduma in določitvi
referendumskih območij za ustanovitev občin
ter za določitev oziroma spremembo njihovih
območij (OdRRDRO4)
I. Določitev referendumskega območja za ustanovitev občine z izločitvijo dela občine v novo občino:
1. Kot referendumsko območje se določi del občine
Gorenja vas - Poljane, ki naj bi se izločil iz občine Gorenja
vas - Poljane v novo občino Poljane in obsegal območja
naslednjih naselij:
BUKOV VRH, ČETENA RAVAN, DELNICE, DOBJE, DOLENČICE, DOLENJA RAVAN, DOLENJA ŽETINA, DOLENJE
BRDO, GORENJA RAVAN, GORENJA ŽETINA, GORENJE
BRDO, HOTOVLJA, JARČJE BRDO, JAVORJE, JAZBINE,

KREMENIK, KRIVO BRDO, LOM NAD VOLČO, LOVSKO
BRDO, MALENSKI VRH, MLAKA NAD LUŠO, MURAVE,
PODOBENO, PODVRH, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO,
PREDMOST, SMOLDNO, SREDNJA VAS-POLJANE, VINHARJE, VOLČA, ZAKOBILJEK, ZAPREVAL, ŽABJA VAS.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Gorenja vas - Poljane v novo občino z imenom
Poljane in sedežem v Poljanah nad Škofjo Loko?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
Na referendumskem območju se referendumski izid
ugotavlja posebej za naselja na območju krajevne skupnosti
Javorje.
2. Kot referendumsko območje se določi del občine
Cerknica, ki naj bi se izločil iz občine Cerknica v novo občino
Rakek in obsegal območja naslednjih naselij:
IVANJE SELO, RAKEK, RAKOV ŠKOCJAN, SLIVICE,
UNEC.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Cerknica v novo občino z imenom Rakek in sedežem v Rakeku?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
3. Kot referendumsko območje se določi del občine
Mozirje, ki naj bi se izločil iz občine Mozirje v novo občino
Rečica ob Savinji in obsegal območja naslednjih naselij:
DOL-SUHA, GRUŠOVLJE, HOMEC, NIZKA, POLJANE, REČICA OB SAVINJI, SPODNJA REČICA, SPODNJE
POBREŽJE, ŠENTJANŽ, TRNOVEC, VARPOLJE, ZGORNJE POBREŽJE.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Mozirje v novo občino z imenom Rečica ob Savinji
in sedežem na Rečici ob Savinji?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
4. Kot referendumsko območje se določi del občine
Spodnja Idrija, ki naj bi se izločil iz občine Idrija v novo občino
Spodnja Idrija in obsegal območja naslednjih naselij:
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GORENJA KANOMLJA, GORENJI VRSNIK, GOVEJK,
IDRIJSKE KRNICE, KORITA, LEDINE, LEDINSKE KRNICE,
MASORE, MRZLI VRH, PEČNIK, SPODNJA IDRIJA, SPODNJA KANOMLJA, SPODNJI VRSNIK, SREDNJA KANOMLJA, ŽIROVNICA.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Idrija v novo občino z imenom Spodnja Idrija in
sedežem v Spodnji Idriji?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
5. Kot referendumsko območje se določi del občine
Trebnje, ki naj bi se izločil iz občine Trebnje v novo občino
Šentrupert in obsegal območja naslednjih naselij:
BISTRICA, BRINJE, DOLENJE JESENICE, DRAGA
PRI ŠENTRUPERTU, GORENJE JESENICE, HOM, HRASTNO, KAMNJE, MALI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU, OKROG,
PRELESJE, RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU, RAVNIK,
ROŽENBERK, SLOVENSKA VAS, STRAŽA, ŠENTRUPERT,
ŠKRLJEVO, TRSTENIK, VESELA GORA, VRH, ZABUKOVJE, ZALOKA, RAVNE NAD ŠENTRUPERTOM, KOSTANJEVICA.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Trebnje v novo občino z imenom Šentrupert in sedežem v Šentrupertu?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
6. Kot referendumsko območje se določi del občine
Bled, ki naj bi se izločil iz občine Bled v novo občino Gorje in
obsegal območja naslednjih naselij:
GRABČE, KRNICA, MEVKUŽ, PERNIKI, PODHOM,
POLJŠICA PRI GORJAH, RADOVNA, SPODNJE GORJE,
SPODNJE LAZE, VIŠELNICA, ZGORNJE GORJE, ZGORNJE LAZE.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Bled v novo občino z imenom Gorje in sedežem v
Zgornjih Gorjah?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
7. Kot referendumsko območje se določi del občine
Vrhnika, ki naj bi se izločil iz občine Vrhnika v novo občino
Log-Dragomer in obsegal območja naslednjih naselij:
DRAGOMER, LOG PRI BREZOVICI, LUKOVICA PRI
BREZOVICI.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Vrhnika v novo občino z imenom Log-Dragomer in
sedežem v Dragomeru?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
8. Kot referendumsko območje se določi del občine
Lenart, ki naj bi se izločil iz občine Lenart v novo občino Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in obsegal območja naslednjih
naselij:
JUROVSKI DOL, MALNA, SPODNJI GASTERAJ, SREDNJI GASTERAJ, VARDA, ZGORNJE PARTINJE, ZGORNJI
GASTERAJ, ŽITENCE.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
"Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine Lenart v novo občino z imenom Sveti Jurij v Slovenskih goricah in sedežem v Jurovskem dolu?"
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
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II. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo,
9. aprila 2006.
III. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo
teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 8. marec 2006.
IV. Za izvedbo tega odloka skrbi Republiška volilna
komisija.
V. Z dnem objave tega odloka se razveljavijo točke
I/4, I/5 in I/13 Sklepa Državnega zbora Republike Slovenije o ugotovitvi, da posamezna območja ne izpolnjujejo
pogojev za ustanovitev občine oziroma za spremembo
njenega območja št. 020-01/90-1/163 z dne 15. 12. 2005.
VI. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-1/163
Ljubljana, dne 1. marca 2006
EPA 742-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

VLADA
898.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča ob potoku Trboveljščica na nekaterih
zemljiških parcelah v Občini Trbovlje

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
ob potoku Trboveljščica na nekaterih zemljiških
parcelah v Občini Trbovlje
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo na nekaterih zemljiških
parcelah priobalnega zemljišča na levem in desnem bregu
potoka Trboveljščica na območju urejanja P7/1 – Nasipi v
Občini Trbovlje.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem in desnem bregu potoka Trboveljščica poteka po zemljiščih parc.
št. 1397/86, 1397/387, 1397/167, 1397/168, 1397/388,
1493/3, 1493/9, 1493/11, 1493/12, 1493/13, 1493/14,
1493/15, 1811/54, 1811/60 in 1811/62, vse k.o. Trbovlje, in
sega en meter od zunanje meje vodnega zemljišča potoka
Trboveljščica, parc. št. 1811/64, 1811/63, 1811/61, 1493/10,
1397/335, 1397/334 in del parcele 1760/12, vse k.o. Trbovlje.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster
oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
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4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-10/2006/6
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2511-0081
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MINISTRSTVA
900.

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 114. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja

Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

PRAVILNIK
o pripravništvu strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA

899.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča vzdolž vodnega zemljišča parc. št.
1039/17 v k.o. Dravlje na območju Mestne
občine Ljubljana

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
vzdolž vodnega zemljišča parc. št. 1039/17 v
k.o. Dravlje na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
vzdolž vodnega zemljišča parc. št. 1039/17 v k.o. Dravlje na
območju Mestne občine Ljubljana, morfološka enota 1C/2.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem in desnem bregu potoka na vodnem zemljišču parc. št. 1039/17,
k.o. Dravlje, poteka po zemljiščih parc. št. 1460/6 in 1460/10,
vse k.o. Dravlje, in sega dva metra od zunanje meje vodnega
zemljišča potoka parc. št. 1039/17, k.o. Dravlje.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster
oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-11/2006/6
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2511-0083
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja pripravništvo za strokovne delavce
na področju vzgoje in izobraževanja, določa pogoje, način
in postopek izbire pripravnikov, trajanje in organizacijo pripravništva, vsebino pripravništva, vsebino dokumentacije o
pripravništvu ter način spremljanja in nadziranja izvajanja
pripravništva v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 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, vzgoje in izobraževanja v domovih
za učence in dijaških domovih ter izobraževanja odraslih (v
nadaljnjem besedilu: vrtec oziroma šola).
II. PRIPRAVNIŠTVO
2. člen
(pripravništvo)
Pripravništvo je načrtovano, organizirano in strokovno
vodeno praktično usposabljanje pripravnikov za samostojno
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki ustreza smeri
in stopnji njihove strokovne izobrazbe in zagotavlja, da se
pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi vsebinami dela, za katero se glede na svojo izobrazbo usposablja,
ter se pripravi za samostojno opravljanje dela in na strokovni
izpit.
3. člen
(oblike pripravništva)
Pripravništvo se opravlja v vrtcu oziroma šoli na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi pripravnika ali sklenjene pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva.
Za pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi in
pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva se uporabljajo določbe zakona o delovnih razmerjih in zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
III. PRIPRAVNIK
4. člen
(pripravnik)
Pripravnik je strokovni delavec na pripravniškem mestu
s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o opravljanju
volonterskega pripravništva, na katero ga razporedi ministrstvo z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje
dela (v nadaljevanjem besedilu: pripravnik).
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IV. TRAJANJE PRIPRAVNIŠTVA
5. člen
(trajanje pripravništva)
Pripravništvo traja:
– za strokovne delavce s srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo 6 mesecev,
– za strokovne delavce z višjo strokovno izobrazbo
8 mesecev,
– za strokovne delavce z visokošolsko izobrazbo
10 mesecev.
6. člen
(prekinitev pripravništva)
Pripravništvo se lahko prekine pred časom, določenim
v prejšnjem členu, če se pripravnik v času pripravništva
zaposli na prostem delovnem mestu na področju vzgoje in
izobraževanja.
7. člen
(podaljšanje pripravništva)
Pripravništvo se lahko podaljša za čas daljše opravičene odsotnosti z dela, in sicer če odsotnost z dela traja več
kot 20 delovnih dni.
O podaljšanju pripravništva na predlog kandidata odloči
ministrstvo s sklepom.
8. člen
(skrajšanje pripravništva)
V primeru posebno uspešnega dela pripravnika se lahko pripravništvo na predlog mentorja skrajša do 1/4 pripravniške dobe. Predlog mentorja za skrajšanje pripravniške dobe
mora vsebovati obrazložitev.
Posebno uspešnost dokazuje pripravnik s tem, da hitreje, kot je predvideno s programom pripravništva, pridobiva
izkušnje za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega
dela in v celoti opravi obveznosti iz programa.
O skrajšanju pripravniške dobe odloča posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje ravnatelj. Komisijo poleg
ravnatelja sestavljata še mentor pripravnika, za katerega se
predlaga skrajšanje pripravniške dobe, in član pristojnega
strokovnega aktiva vrtca oziroma šole.
Ravnatelj o skrajšanju pripravniške dobe odloči s sklepom.
V. ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTVA
1. Razpis pripravniških mest in prijava na razpis
9. člen
(razpis)
Pripravnik opravlja pripravništvo na pripravniškem mestu v vrtcu oziroma šoli, na katero ga na podlagi razpisa
pripravniških mest (v nadaljnjem besedilu: razpis) razporedi
ministrstvo.
Kandidate, ki prevzamejo obveznost opravljanja pripravništva s pogodbo o štipendiranju na podlagi pravilnika,
ki ureja štipendiranje na področju vzgoje in izobraževanja,
razporedi ministrstvo brez razpisa.
10. člen
(objava razpisa)
Razpis objavi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki razpiše pripravniška mesta
vsaj enkrat letno.
Razpis vsebuje zlasti:
– pogoje o izobrazbi, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za pripravnika,
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– rok, do katerega se je treba prijaviti na razpis,
– kriterije izbire kandidatov na pripravniška mesta z
določitvijo prednostnega vrstnega reda za primer, da je
prijavljenih kandidatov več, kot je razpoložljivih pripravniških mest,
– zahtevane sestavine vloge na razpis,
– rok, do katerega morajo biti kandidati obveščeni o
razporeditvi,
– naslov, na katerega je treba poslati prijavo in potrebna
dokazila
– osebo, ki daje informacije o izvedbi razpisa.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo
imenuje minister.
11. člen
(kandidati)
Na razpis se lahko prijavi, kdor izpolnjuje pogoje o
izobrazbi za strokovnega delavca v vrtcu oziroma šoli, določene z zakonom in drugimi predpisi, lahko pa tudi, kdor
nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialno
pedagoške (v nadaljnjem besedilu: pedagoško-andragoške)
izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje o izobrazbi za strokovnega delavca, določene z zakonom in drugimi predpisi (v
nadaljnjem besedilu: kandidat).
Kandidati se lahko prijavijo na razpisano pripravniško
mesto za sklenitev delovnega razmerja ali za opravljanje
volonterskega pripravništva. Kandidat lahko za primer, da se
na podlagi kriterijev prednostnega vrstnega reda, določenega
z razpisom, ne uvrsti med pripravnike s sklenjenim delovnim
razmerjem, na razpisu kandidira za opravljanje volonterskega pripravništva.
Kandidat se na razpis prijavi na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. Izbira in razporeditev kandidatov
12. člen
(izbira in razporeditev kandidatov)
Izbiro in razporeditev kandidatov na podlagi razpisa
opravi ministrstvo.
Razporeditev kandidata v vrtec oziroma šolo se opravi
na podlagi razpoložljivih pripravniških mest, ki se določijo v
razpisu glede na razpoložljiva proračunska sredstva (v nadaljnjem besedilu: razpoložljiva pripravniška mesta).
Pri razporeditvi se upošteva tudi interes vrtca oziroma
šole in želje kandidata, če vrtec oziroma šola izpolnjuje ostale
pogoje za izvajanje pripravništva.
13. člen
(prednostni vrstni red)
Če je za opravljanje pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je razpoložljivih pripravniških mest, se izbira opravi na podlagi kriterijev za določitev prednostnega vrstnega
reda, določenih v razpisu.
14. člen
(obvestilo kandidatom)
Ministrstvo v roku, določenem z razpisom, obvesti kandidata o razporeditvi in mu določi rok, v katerem mora v vrtcu
oziroma šoli, kamor je razporejen, skleniti delovno razmerje
oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva.
Kandidat, ki se z izbiro ne strinja, lahko v 8 dneh od
prejema obvestila vloži ugovor na ministrstvo, ki dokončno
odloči o zadevi.
15. člen
(sklenitev pogodbe)
Pogodba o zaposlitvi oziroma pogodba o opravljanju
volonterskega pripravništva se sklene za čas pripravništva.
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Medsebojne pravice in obveznosti se določijo v pogodbi v
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
Če kandidat v roku, določenem v prejšnjem členu, iz
neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja oziroma pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, se
na pripravniško mesto lahko razporedi drug kandidat.
Če kandidat v roku, določenem v prejšnjem členu, iz
upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja oziroma pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, ga
ministrstvo ponovno razporedi.
16. člen
(pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva)
Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva vsebuje zlasti določbe o:
– trajanju pripravništva,
– možnostih podaljšanja ali skrajšanja,
– izvajanju pripravništva,
– delovnem času, odmorih, počitkih,
– odškodninski odgovornosti,
– zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
VI. VSEBINA PRIPRAVNIŠTVA
1. Program pripravništva
17. člen
(program pripravništva)
Pripravnik se v vrtcu oziroma šoli usposablja po programu pripravništva. Pri pripravi programa se upošteva predmet
in predmetno oziroma strokovno področje, za katero se pripravnik usposablja.
Program vključuje:
– seznanjanje z načrtovanjem, organizacijo in izvedbo
programa za predšolske otroke oziroma izobraževalnega
programa ali strokovnega področja, za katero se pripravnik
v vrtcu oziroma šoli usposablja,
– seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela,
– poglabljanje specialne didaktike pri predmetu oziroma
predmetnemu področju, za katero se pripravnik usposablja,
vključno z oblikovanjem podrobnega vzgojnega oziroma učnega načrta, pripravo vzgojne oziroma učne ure in njeno
izvedbo, načrtovanjem in izvedbo medpredmetnih povezav,
pripravo naloge za preizkus znanja, hospitacije pri urah mentorja in drugih vzgojiteljev oziroma učiteljev,
– pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z otroki, učenci in dijaki pri razvijanju skupinske dinamike ter razvijanju komunikacijskih
sposobnosti,
– pridobivanje izkušenj pri izbiranju in uporabi ustreznih
oblik in metod dela ter pri uporabi vzgojnih oziroma učnih
pripomočkov,
– poglabljanje znanj o preverjanju, ocenjevanju in spremljanju razvoja in napredka otroka, učenca in dijaka,
– pridobivanje izkušenj pri opravljanju razredniških nalog s poudarkom na pripravi seje oddelčnega učiteljskega
zbora, pripravi roditeljskega sestanka in drugih oblik sodelovanja s starši, utemeljitvi vzgojnega ukrepa in mentorstvu
razredne skupnosti,
– reševanje problemov v zvezi s pravicami otrok, učencev in dijakov s poudarkom na ugovoru na oceno in statusu
vajenca in dijaka,
– samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
pod vodstvom mentorja,
– usposabljanje za svetovanje otrokom, učencem, dijakom, vzgojiteljem oziroma učiteljem in staršem in za timsko
delo,
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– seznanjanje s primarnim in sekundarnim preventivnim
delom, vezanim na vrtec oziroma šolo in na posameznika,
– sodelovanje v strokovnih organih vrtca oziroma šole,
sodelovanje s svetovalno službo in knjižnico,
– usposabljanje za smotrno izbiro ustreznih vsebin in
metod dela pri izvajanju programa za predšolske otroke,
– usposabljanje v slovenskem knjižnem jeziku kot jeziku
pedagoške komunikacije,
– seznanjanje z ustavno ureditvijo Republike Slovenije,
ureditve institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema
ter človekovih, otrokovih pravic in temeljnih svoboščin in
– seznanjanje s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in
izobraževanja,
– predvidijo se strokovne konzultacije z mentorjem in
drugimi nosilci nalog ter individualni študij, za katerega mentor svetuje pripravniku strokovno literaturo.
S programom pripravništva se izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma šole določijo tudi nosilci nalog.
Program pripravništva upošteva trajanje pripravništva in
zahtevnost dela, za katero se pripravnik usposablja.
Program pripravništva v sodelovanju s pripravnikom
pripravi mentor, potrdi pa ga ravnatelj vrtca oziroma šole.
18. člen
(zagotovitev pogojev)
Ravnatelj vrtca oziroma šole zagotavlja pogoje za opravljanje tistega dela programa pripravništva, ki se izvaja v
vrtcu oziroma šoli, in pogoje, da se kandidat lahko usposablja
po programih, ki se izvajajo izven vrtca oziroma šole.
2. Mentorstvo
19. člen
(imenovanje in naloge mentorja)
Mentorja pripravniku s sklepom določi ravnatelj izmed
strokovnih delavcev vrtca oziroma šole, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.
Mentor opravlja naslednje naloge:
– pripravi program pripravništva,
– svetuje pripravniku pri izvajanju nalog, ki jih mora
izvesti v skladu s programom,
– sodeluje z ravnateljem vrtca oziroma šole, šolsko
svetovalno službo, ustreznimi strokovnimi aktivi in drugimi
strokovnimi organi vrtca oziroma šole, pri organizaciji in
izvedbi nalog programa pripravništva,
– svetuje pripravniku pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi praktičnih nastopov oziroma drugih oblik neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga spremlja in analizira
ter pripravniku sproti posreduje povratne informacije,
– spremlja pripravnikove priprave in njegov dnevnik glede na potek izvedbe ostalih delov programa pripravništva,
– izdela poročilo o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela in pripravi oceno praktičnih nastopov, ki jih pripravnik uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu
v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit na področju
vzgoje in izobraževanja,
– ob zaključku pripravništva v sodelovanju z ravnateljem poroča o spremljavi pripravništva,
– opravlja druge naloge, povezane s programom pripravništva.
Ravnatelj lahko določi pripravniku drugega mentorja,
če pripravnik ali mentor tako želita oziroma če mentor ne
opravlja svojih nalog v skladu s tem pravilnikom.
20. člen
(poročilo o spremljavi pripravništva)
O spremljavi pripravništva mentor v sodelovanju z ravnateljem poroča na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del
tega pravilnika in ga po končanem pripravništvu posreduje
ministrstvu.
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3. Naloge pripravnika

21. člen
(naloge pripravnika)
Pripravnik mora pod vodstvom mentorja oziroma ravnatelja opraviti:
1. Naloge, s katerimi spoznava, kako v vrtcu oziroma
šoli na ravni načrtovanja in izvedbe poteka vzgojno oziroma
vzgojno-izobraževalno delo. Naloge se s programom pripravništva razporedijo predvsem v prvi četrtini pripravništva.
2. Naloge, ki jih opravi samostojno, so:
– priprava in izvedba najmanj trideset praktičnih nastopov v skupini oziroma oddelku ali drugačni obliki dela, kjer
opravlja vzgojno-izobraževalno delo mentor,
– vključevanje pripravnika v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo pod vodstvom
mentorja, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj
dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne
presega polovice pripravniške dobe,
– priprava in izvedba preverjana in ocenjevanja znanja.
Naloge iz te točke opravlja pripravnik deloma že v prvi
četrtini, stopnjujejo pa se v nadaljevanju pripravništva.
3. Naloge izobraževanja in usposabljanja na naslednjih
področjih:
– specialno-didaktičnem, psihološkem in pedagoškem
področju ter drugem strokovnem področju, za katero se
usposablja,
– slovenskem knjižnem jeziku in
– ustavni ureditvi Republike Slovenije, ureditvi institucij
Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisov, ki
urejajo človekove, otrokove pravice in temeljne svoboščine
ter področje vzgoje in izobraževanja.
Naloge iz te točke se izvajajo v celotnem pripravništvu,
pospešeno pa v drugi polovici.
4. Druge pripravnikove naloge omogočajo mentorju oziroma ravnatelju, da, upoštevajoč pripravnikovo individualnost
in dinamiko pri usposabljanju, ustrezno prilagodi program
pripravništva.
5. Strokovne konzultacije z mentorjem in drugimi nosilci
nalog, določenimi s programom pripravništva, ter individualni
študij, kjer mentor svetuje pripravniku strokovno literaturo.
22. člen
(praktični nastopi)
Praktični nastop iz prve alineje 2. točke prejšnjega člena
traja eno vzgojno oziroma učno uro in ga opravlja pripravnik
za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja,
laboranta in inštruktorja ob prisotnosti mentorja.
Pet uspešno opravljenih nastopov, ki jih mora pripravnik
opraviti za pristop k strokovnemu izpitu, spremlja in ocenjuje
tudi ravnatelj vrtca oziroma šole.
Pripravnik dobi temo za praktični nastop pri mentorju
najmanj tri delovne dni pred nastopom.
VII. DOKUMENTACIJA
23. člen
(dokumentacija)
O poteku pripravnikovega usposabljanja vrtec oziroma
šola hrani naslednjo dokumentacijo:
– pogodba o zaposlitvi pripravnika oziroma pogodba o
volonterskem opravljanju pripravništva,
– sklep o imenovanju mentorja,
– program pripravništva,
– pripravnikov dnevnik,
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– kopijo mentorjevega poročila o usposobljenosti pripravnika za samostojno opravljanje dela, ki je del dokumentacije za prijavo k strokovnemu izpitu,
– ocena praktičnih nastopov, ki je del dokumentacije za
prijavo k strokovnemu izpitu,
– poročilo o spremljavi pripravništva.
Če se pripravništvo skrajša, so del dokumentacije tudi:
– predlog za skrajšanje pripravništva,
– sklep o imenovanju komisije za odločanje o skrajšanju
pripravništva,
– sklep o skrajšanju pripravništva,
– zapisnik komisije, imenovane za odločanje o skrajšanju pripravništva.
Če se pripravništvo podaljša, so del dokumentacije
tudi:
– sklep o podaljšanju pripravništva,
– aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma k pogodbi o
volonterskem opravljanju pripravništva.
VIII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM
PRIPRAVNIŠTVA
24. člen
(spremljanje izvajanja pripravništva)
Ravnatelj spremlja potek pripravništva v skladu s programom, izvajanje mentorstva in opravljanje praktičnih nastopov, ministrstvo pa lahko kadarkoli med potekom pripravništva od vrtca ali šole zahteva poročilo.
25. člen
(nadzor izvajanja pripravništva)
Nadzor nad izvajanjem pripravništva opravlja pristojni
inšpektorat.

IX. POSEBNE DOLOČBE
26. člen
(dopolnilni ukrep v postopku priznavanja poklicnih
kvalifikacij)
Kdor mora v skladu z zakonom, ki ureja postopek vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav
članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, z
namenom priznanja poklicne kvalifikacije strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, opraviti preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje (v
nadaljnjem besedilu: kandidat za opravljanje reguliranega
poklica) in izbere prilagoditveno obdobje, o uveljavljanju te
pravice pisno obvesti ministrstvo. K pisni prijavi za izvedbo
prilagoditvenega obdobja priloži odločbo, s katero mu je pogojno priznana pravica do opravljanja reguliranega poklica v
Republiki Sloveniji.
Ministrstvo na podlagi pisne prijave in priložene odločbe
organizira izvedbo prilagoditvenega obdobja v skladu določbami tega pravilnika, ki veljajo za opravljanje pripravništva.
Kandidata se za opravljanje reguliranega poklica razporedi na pripravniško mesto brez izvedenega postopka
razpisa. S kandidatom za opravljanje reguliranega poklica
sklene vrtec oziroma šola za čas trajanja, navedenega v delni
odločbi, pogodbo o opravljanju prilagoditvenega obdobja.
Pred sklenitvijo pogodbe mora kandidat predložiti soglasje
ministrstva, pristojnega za delo.
Kandidatu za opravljanje reguliranega poklica se določi
program dela v prilagoditvenem obdobju, za katero se smiselno uporablja določba 17. člena tega pravilnika in se individualno prilagodi znanju in izkušnjam kandidata za opravljanje
reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja.
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Kandidat za opravljanje reguliranega poklica smiselno
opravlja naloge, ki so za pripravnike določene v 1., 2., 4. in
5. točki 21. člena tega pravilnika.
Ob zaključku prilagoditvenega obdobja mentor kandidatu za opravljanje reguliranega poklica izdela poročilo o
uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju, ki ga predloži
kandidatu in ministrstvu.
O poteku prilagoditvenega obdobja vrtec oziroma šola
vodi naslednjo dokumentacijo:
– kopija delne odločbe, s katero je kandidatu za opravljanje reguliranega poklica pogojno priznana pravica do
opravljanja reguliranega poklica v Republiki Sloveniji,
– pogodba o opravljanju prilagoditvenega obdobja,
– sklep o imenovanju mentorja kandidatu za opravljanje
reguliranega poklica,
– program dela v prilagoditvenem obdobju,
– kopija poročila mentorja o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Pripravništvo v skladu s tem pravilnikom se začne izvajati na podlagi razpisa pripravniških mest, ki ga ministrstvo
prvič objavi za šolsko leto 2006/2007.
28. člen
Pripravniki, ki so začeli opravljati pripravništvo v skladu
s Pravilnikom o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02), ga dokončajo v skladu z
navedenim pravilnikom, strokovni izpit pa opravljajo v skladu
s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-38/2005
Ljubljana, dne 22. februarja 2006
EVA 2005-3311-0026
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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PRILOGA 1



prva prijava



ponovna prijava

Prijavnica
na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
Na podlagi 11. þlena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na podroþju vzgoje in izobraževanja se prijavljam na razpis pripravniških mest:

Prijavljam se za:(ustrezno oznaþi)
 pripravništvo s sklenitvijo delovnega razmerja
 opravljanje volonterskega pripravništva

I. Podatki o kandidatu/kandidatki
1.

Ime in priimek

Spol

 moški

 ženski

Datum rojstva
2.

Naslov stalnega bivališþa
(ulica in hišna številka, pošta, kraj)

3.

Naslov zaþasnega bivališþa
(ulica in hišna številka, pošta, kraj)
EMŠO:

Telefon:

Podatki o izobrazbi
Pridobljen strokovni naslov
Datum dokonþanja izobraževanja

II. Podatki o pripravniškem mestu
1.

Vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem želim opravljati pripravništvo

2.

Izjava vzgojno-izobraževalnega zavoda:

V skladu s Pravilnikom o pripravništvu strokovnih delavcev na podroþju vzgoje in izobraževanja, lahko v primeru
razporeditve, kandidatu/kandidatki organiziramo pripravništvo v našem zavodu
Pripravniku je predviden mentor:

Žig

Podpis ravnatelja

III. Izjava kandidata/kandidatke, ki kandidira za pripravništvo s sklenjenim delovnim razmerjem
Podpisani/Podpisana
 se strinjam,  se ne strinjam (ustrezno oznaþi), da me
ministrstvo v primeru nerazporeditve na pripravništvo s sklenitvijo delovnega razmerja, obravnava kot kandidata za
opravljanje volonterskega pripravništva.
Datum:

Podpis kandidata:

10
Priloge:
 Za prijavo na pripravniško mesto v šolah
 Za prijavo na pripravniško mesto v vrtcih
x dokazilo o izobrazbi
x dokazilo o izobrazbi
x potrdilo fakultete oziroma visoke šole o
x obvestilo o uspehu pri poklicni maturi (za delovno mesto
opravljenih izpitih
pomoþnika/ce vzgojitelja/ice)
Naxpodlagi
19. izjava
þlena Pravilnika
o pripravništvu
vzgoje
in izobraževanja
pošiljamo
za pripravnika:
pisna
kandidata/ke,
da išþestrokovnih
prvo delavcev nax podroþju
potrdilo
fakultete
oziroma
visokeoceno
šolepripravništva
o opravljenih
izpitih (za delovno
zaposlitev v šoli
mesto vzgojitelja/ice predšolskih otrok)
Priloga
x pisna izjava kandidata/ke, da išþe prvo zaposlitev v vrtcu
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PRILOGA 2

Poroþilo o spremljavi pripravništva
I. Podatki o pripravniku/pripravnici
1.

Ime in priimek

ki je opravljal/opravljala pripravništvo od
zavodu

do

na vzgojno izobraževalnem

 na pripravniškem mestu s sklenitvijo delovnega razmerja
 volontersko pripravništvo
na pripravniškem mestu

.

II. Mnenje o opravljanju pripravništva
1.

Mnenje o odnosu pripravnika/pripravnice do vzgojno-izobraževalnega dela

2.

Mnenje o opravljenih 30 samostojnih praktiþnih nastopih pod vodstvom mentorja

3.

Mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela

4.

Datum prijave pripravnika na strokovni izpit:

Žig

Datum:
ravnatelja:

Podpis mentorja:

Podpis
12

Stran

2402 /
901.

Št.

23 / 3. 3. 2006

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za opravljanje, obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja strokovnega izpita za
strokovne delavce na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami,
osnovnega glasbenega izobraževanja, šolskih in obšolskih
dejavnosti, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega
splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih
za učence in dijaških domovih ter izobraževanja odraslih (v
nadaljnjem besedilu: vrtec oziroma šola).
2. člen
(uradna oseba)
Strokovno in organizacijsko delo v zvezi s strokovnimi
izpiti v skladu s tem pravilnikom opravlja uradna oseba, ki jo
imenuje minister, pristojen za šolstvo.
II. KANDIDATI ZA STROKOVNI IZPIT
3. člen
(kandidati za strokovni izpit)
Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravljajo
pripravniki, ki opravljajo pripravništvo na področju vzgoje in
izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: pripravniki), in drugi
strokovni delavci, ki v vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo (v nadaljnjem besedilu: drugi strokovni
delavci).
4. člen
(pripravniki)
Pripravnik je strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za
pripravnika v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
5. člen
(drugi strokovni delavci)
Drug strokovni delavec je vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja,
učitelj, svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator
šolske prehrane, organizator izvajanja izobraževanja odraslih, korepetitor, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega pouka, inštruktor, laborant oziroma drug
strokovni delavec, ki sodeluje pri izvajanju strokovnih nalog,
potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole, ki ne
opravlja pripravništva na področju vzgoje in izobraževanja, je
pa v vrtcu oziroma šoli opravljal vzgojno-izobraževalno delo
najmanj 6 mesecev in izpolnjuje druge pogoje v skladu s tem
pravilnikom.
Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravlja tudi, kdor je opravljal pripravništvo v socialno-varstvenem
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zavodu oziroma je v socialno-varstvenem zavodu opravljal
vzgojno-izobraževalno delo najmanj toliko časa, kolikor traja
pripravništvo v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na
področju vzgoje in izobraževanja, in izpolnjuje z zakonom in
drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA
6. člen
(pogoji za pripravnike)
Pripravnik s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi
k opravljanju strokovnega izpita najprej po 4 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli,
pripravnik z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa
najprej po 6 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega
dela v vrtcu oziroma šoli.
K opravljanju strokovnega izpita lahko pristopi pripravnik,
ki ima pridobljeno ustrezno pedagoško, pedagoško-andragoško
oziroma specialno pedagoško izobrazbo v skladu z zakonom.
Pripravnik, ki se usposablja za pomočnika vzgojitelja,
vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima
uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju.
7. člen
(pogoji za druge strokovne delavce)
Drug strokovni delavec se lahko prijavi k opravljanju
strokovnega izpita najprej po šestih mesecih opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.
Drug strokovni delavec, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja,
korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k
opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet
praktičnih nastopov v skladu s tem pravilnikom.
Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, izvajanja izobraževanja odraslih, obveznih izbirnih vsebin in praktičnega pouka,
računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti in drugi
strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog,
potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole, lahko
pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če opravijo pripravo
na strokovni izpit, ki se izvaja pod vodstvom mentorja.
8. člen
(mentorstvo drugemu strokovnemu delavcu)
Mentor drugemu strokovnemu delavcu v skladu s tem
pravilnikom je strokovni delavec, ki spremlja njegovo delo in
mu nudi ustrezno strokovno pomoč pri pripravi na strokovni
izpit. Mentorja določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev vrtca
oziroma šole, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje dela, ki ga opravlja drug strokovni
delavec pri pripravi na strokovni izpit, in imajo naziv svetnik ali
svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko mentor
tudi strokovni delavec, ki si ne more pridobiti naziva v skladu
s pravilnikom, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju v nazive, če ima najmanj 5 let delovne
dobe na področju vzgoje in izobraževanja.
Mentorja se določi za obdobje največ dveh mesecev, v
katerem drug strokovni delavec opravlja praktične nastope in
se pripravlja na strokovni izpit. Praktični nastopi se izvajajo v
vrtcu oziroma šoli, in sicer v skupini oziroma oddelku ali pri
drugačni obliki dela, in jih spremljata mentor ter ravnatelj vrtca
oziroma šole. Vsebino tem za praktične nastope določi mentor
najmanj tri delovne dni pred nastopom.
Po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka mentor in ravnatelj podata oceno praktičnih nastopov, ki jih drug strokovni
delavec uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu, in sicer na
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obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Mentor
poda tudi pisno poročilo o usposobljenosti drugega kandidata
za samostojno opravljanje dela.
IV. OBSEG IN VSEBINA STROKOVNEGA IZPITA
9. člen
(strokovni izpit kot ustni izpit)
Strokovni izpit za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja se opravlja
kot ustni izpit in obsega tri dele, ki se opravljajo po naslednjem
vrstnem redu:
1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij
Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,
2. predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, in
3. slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce
vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik,
za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in
madžarski knjižni jezik.
Podrobnejše vsebine posameznega dela ustnega izpita
iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za šolstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister), in se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
10. člen
(strokovni izpit kot pisna naloga in ustni izpit)
Strokovni izpit za svetovalnega delavca, knjižničarja, organizatorja zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske
prehrane, izobraževanja odraslih, obveznih izbirnih vsebin in
praktičnega pouka, računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti in za druge strokovne delavce, ki sodelujejo pri
izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje
vrtca oziroma šole, se opravlja v dveh delih in obsega:
– pisno nalogo in
– ustni izpit.
Pisno nalogo kandidat izdela v obliki seminarske naloge. S pisno nalogo se preveri usposobljenost kandidata za
samostojno reševanje konkretnih problemov na strokovnem
področju, za katero se usposablja.
Ustni izpit se opravlja v obsegu in iz vsebin, določenih v
prejšnjem členu.

V. SESTAVA IN OBLIKOVANJE KOMISIJ
ZA STROKOVNI IZPIT
11. člen
(vrste izpitnih komisij)
Strokovni izpit se opravlja pred pristojno komisijo za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija).
Strokovni izpiti se opravljajo pred naslednjimi izpitnimi
komisijami:
1. izpitna komisija za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev
v vrtcih,
2. izpitna komisija za učitelje razrednega pouka v osnovnih šolah,
3. izpitna komisija za učitelje predmetnega pouka v
osnovnih šolah,
4. izpitna komisija za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov in korepetitorje v glasbenih šolah,
5. izpitna komisija za učitelje splošno-izobraževalnih in
strokovno-teoretičnih predmetov v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem
izobraževanju in srednjem splošnem izobraževanju,
6. izpitna komisija za svetovalne delavce in knjižničarje
v vrtcih oziroma šolah,
7. izpitna komisija za organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih
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vsebin računalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti
in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,
8. izpitna komisija za učitelje in vzgojitelje v šolah in
zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s
posebnimi potrebami,
9. izpitna komisija za vzgojitelje in druge strokovne delavce v domovih za učence in dijaških domovih,
10. izpitna komisija za učitelje praktičnega pouka in
veščin, laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v
nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju ter srednjem splošnem
izobraževanju in
11. izpitna komisija za učitelje in druge strokovne delavce
v organizacijah za izobraževanje odraslih.
12. člen
(sestava izpitne komisije)
Izpitno komisijo sestavljajo najmanj trije izpraševalci:
– predsednik, ki je izpraševalec za predpise, ki urejajo
področje vzgoje in izobraževanja,
– izpraševalec za ustavno ureditev Republike Slovenije,
ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema
in predpisov, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine, in
– ustrezno število članov, ki so izpraševalci za področje
slovenskega knjižnega jezika, italijanskega knjižnega jezika,
madžarskega knjižnega jezika oziroma izpraševalec za stroko
pri pisni nalogi.
13. člen
(oblikovanje izpitne komisije)
Izpitno komisijo določi uradna oseba izmed izpraševalcev, ki jih po posameznih področjih vzgoje in izobraževanja
imenuje minister.
14. člen
(pogoji za imenovanje, postopek izbire in mandat
izpraševalcev)
Izpraševalec v izpitni komisiji je lahko, kdor ima najmanj
5 let delovnih izkušenj in naslednjo strokovno izobrazbo:
– izpraševalec za ustavno ureditev Republike Slovenije,
ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema
in predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in te
meljne svoboščine, univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– izpraševalec za področje slovenskega knjižnega jezika,
italijanskega knjižnega jezika oziroma madžarskega knjižnega
jezika univerzitetno izobrazbo iz slovenščine oziroma iz jezika
narodne skupnosti,
– izpraševalec za predpise, ki urejajo področje vzgoje in
izobraževanja, pa najmanj visoko strokovno izobrazbo in izkušnje s področja vzgoje in izobraževanja, pridobljene z opravljanjem funkcije ravnatelja ali direktorja vrtca oziroma šole,
z delovnim razmerjem na pristojnem ministrstvu, v organih v
sestavi ministrstva ali v javnih zavodih iz 28. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Izpraševalec za stroko pri pisni nalogi mora imeti najmanj
univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, glede na področje
vzgoje in izobraževanja, za katero je imenovan.
Izpraševalci se izberejo izmed kandidatov za izpraševalce, ki jih na podlagi povabila k sodelovanju imenuje minister.
Minister s sklepom o imenovanju izpraševalcev določi tudi, v
katero izpitno komisijo je posamezni izpraševalec imenovan.
Izpraševalci so imenovani za 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
15. člen
(dolžnost vestnega opravljanja nalog izpraševalcev)
Izpraševalci morajo vestno opravljati dolžnosti v zvezi z
delom v izpitni komisiji, v katero so določeni z razporedom.
Izpraševalec mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega
ne bi mogel opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, v katero
je določen z razporedom, obvestiti uradno osebo. Minister
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razreši izpraševalca, če ta večkrat krši obveznosti, določene
s tem pravilnikom.
Izpraševalci morajo spremljati spremembe predpisov in
vsebin na področju, za katero so imenovani.

Za postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega izpita se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, če ta pravilnik ne določa drugače.

16. člen
(plačilo za delo)
Izpraševalcem izpitne komisije pripada plačilo za delo in
povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji, in sicer:
– predsedniku komisije v vrednosti 25 točk,
– izpraševalcu za ustavno ureditev ter izpraševalcu za
jezik v vrednosti 23 točk,
– izpraševalcu za jezik pri pisni nalogi v vrednosti
23 točk in
– izpraševalcu za stroko v vrednosti 23 točk.
Vrednost točke določi minister s sklepom.

21. člen
(rok za razporeditev kandidata)
Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega
izpita, mora biti k opravljanju izpita razporejen najkasneje v 90
dneh od dneva vložitve popolne prijave. Kandidat, ki v skladu
z 10. členom tega pravilnika opravlja tudi pisno nalogo, mora
biti k opravljanju izpita razporejen v roku 90 dni po pozitivno
ocenjeni pisni nalogi.
V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje čas, v katerem
se strokovni izpiti v skladu z 18. členom tega pravilnika ne
opravljajo.

VI. ORGANIZACIJA STROKOVNEGA IZPITA
17. člen
(organizacija strokovnega izpita)
Pristojna notranja organizacijska enota ministrstva skrbi
za organizacijo strokovnih izpitov, tako da:
1. pripravi razpored in obvešča o terminih za opravljanje
strokovnega izpita,
2. opravlja administrativno-tehnično delo v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita,
3. zagotavlja materialne pogoje za delo izpitnih komisij,
4. spremlja in usklajuje delo izpitnih komisij,
5. skrbi za nemoten potek strokovnega izpita,
6. vodi zbirke dokumentov o kandidatih,
7. vodi evidence o opravljenih strokovnih izpitih,
8. vodi seznam strokovne literature in predpisov, ki se
nanašajo na vsebine programa strokovnega izpita.
18. člen
(čas izvajanja)
Strokovni izpiti se izvajajo v času od 15. septembra do
15. julija.

22. člen
(obvestilo kandidatu)
Če kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, ga uradna oseba najkasneje 14 dni pred dnevom
opravljanja izpita pisno obvesti o času in kraju opravljanja ter
o sestavi izpitne komisije. V primeru, da se sestava izpitne komisije naknadno spremeni, se kandidata o spremembi obvesti
najkasneje na dan opravljanja izpita.
23. člen
(odstop od opravljanja strokovnega izpita)
Razporejeni kandidat lahko odstopi od opravljanja strokovnega izpita, o čemer mora obvestiti uradno osebo najkasneje 3 dni pred dnevom, določenim za opravljanje izpita.
Kandidat, ki odstopi od opravljanja izpita v skladu s
prejšnjim odstavkom, je lahko ponovno razporejen, vendar ne
prej kot v treh mesecih od dneva, ko je odstopil od opravljanja
strokovnega izpita.
Če kandidat ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega
člena, se šteje, da izpita ni opravil, razen če dokaže upravičenost razlogov, zaradi katerih ni pristopil k opravljanju. O
upravičenosti razlogov na podlagi pisne obrazložitve kandidata
s priloženimi dokazili odloči uradna oseba.

VII. PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU

VIII. OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA

19. člen
(vsebina vloge)
Kandidat se prijavi k opravljanju strokovnega izpita na
obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Prijavo vloži neposredno na sedežu ministrstva ali jo
pošlje po pošti.
Prijavi mora priložiti dokazilo o izobrazbi, pisno poročilo
mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, oceno praktičnih nastopov, pisne priprave praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu, ter dokazila o predpisanih
delovnih izkušnjah v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka strokovnim delavcem iz 10. člena tega pravilnika ni potrebno priložiti ocene
praktičnih nastopov in pisnih priprav praktičnih nastopov.
Strokovni delavci vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih vrtcev in šol se v prijavi odločijo, ali bodo
strokovni izpit v obsegu iz prve in druge točke prvega odstavka
9. člena tega pravilnika opravljali v slovenskem jeziku ali v
jeziku narodne skupnosti.

24. člen
(opravljanje pisne naloge)
Če je s tem pravilnikom določeno, da se strokovni izpit
opravlja kot pisna naloga in ustni izpit, lahko kandidat opravlja
ustni izpit po pozitivno ocenjeni pisni nalogi.
Temo pisne naloge določi izpraševalec za stroko, ki ga
kandidatu določi uradna oseba.
Pisno nalogo ocenita izpraševalec za stroko in izpraševalec za slovenski knjižni jezik, in sicer z oceno: »opravil« ali
»ni opravil«. Ocenjevalni obrazec je kot priloga 3 sestavni del
tega pravilnika.
Kandidatu, ki ponavlja ustni izpit, ni potrebno ponovno
opravljati pisne naloge.

20. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
Uradna oseba na podlagi prijave k strokovnemu izpitu
ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.

25. člen
(pristop k opravljanju ustnega izpita)
Kandidat pristopi k opravljanju ustnega izpita na podlagi
obvestila iz 22. člena tega pravilnika.
Pred pristopom k opravljanju ustnega izpita izpitna komisija preveri istovetnost kandidata na podlagi osebnega dokumenta s fotografijo.
26. člen
(odstop med opravljanjem ustnega izpita)
Če kandidat med opravljanjem ustnega izpita od tega
odstopi, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
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27. člen
(opravljanje ustnega izpita)
Vprašanja na ustnem izpitu morajo biti oblikovana tako,
da zajamejo vsebino programa ustnega izpita, ki ga določi
minister v skladu z 9. členom tega pravilnika.
Kandidat mora na ustnem izpitu pokazati poglobljeno
znanje tistih vsebin in predpisov, ki veljajo za področje, na
katerem opravlja vzgojno-izobraževalno delo oziroma na
katerem je opravljal praktične nastope, ki jih uveljavlja za
pristop k strokovnemu izpitu. Iz ostalih vsebin in predpisov
pa mora kandidat pokazati pregledno znanje.
Posamezni del ustnega izpita traja toliko, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatovega znanja, vendar največ
15 minut.
28. člen
(potek ustnega izpita)
Za pravilen in nemoten potek izpita skrbi predsednik
izpitne komisije.
Kandidata, ki pri opravljanju izpita ne ravna po navodilih
predsednika izpitne komisije, predsednik opomni. Če kandidat opomina ne upošteva, izpitna komisija odloči, ali sme
kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči, da kandidat
ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni
opravil.
29. člen
(ocena pri ustnem izpitu)
Uspeh kandidata pri posameznem delu ustnega izpita
oceni izpitna komisija. Ocena posameznega dela ustnega izpita in celotnega ustnega izpita je: »opravil« ali »ni opravil«.
Kandidat opravi strokovni izpit, če opravi vse dele
ustnega izpita.
Izid strokovnega izpita razglasi predsednik izpitne komisije takoj po končanem izpitu.
Predsednik izpitne komisije podpiše in izroči potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu kandidatu, ki uspešno opravi
strokovni izpit.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu je kot priloga
4 sestavni del tega pravilnika.
30. člen
(ponavljanje ustnega izpita)
Kandidat, ki ne opravi nobenega dela ustnega izpita,
lahko ponavlja celotni ustni izpit, vendar najprej po preteku
štirih mesecev od dneva, ko ga je neuspešno opravljal.
Kandidat, ki ne opravi enega ali dveh delov ustnega
izpita, lahko enkrat ponovno opravlja del ali dela ustnega
izpita najprej po preteku dveh mesecev od dneva, ko je izpit
opravljal prvič.
Možnost delnega opravljanja ustnega izpita v skladu s
prejšnjim odstavkom ima kandidat le v drugem pristopu. Pri
vsakem nadaljnjem ponavljanju mora opravljati celotni ustni
izpit. Opravlja ga lahko najprej po preteku štirih mesecev od
zadnjega ponavljanja.
Kandidat, ki želi ponovno opravljati ustni izpit v skladu s
tem členom, se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti na
obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
Če se kandidat, ki ima možnost delnega opravljanja
ustnega izpita, ne prijavi k ponovnemu opravljanju dela oziroma delov izpita v roku dveh mesecev od dne, ko ga je neuspešno opravljal, ga ne glede na določbo drugega odstavka
tega člena opravlja v celoti.
31. člen
(ugovor zoper oceno)
Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije,
lahko v roku treh dni od dneva opravljanja ustnega izpita na
ministrstvo vloži ugovor zoper oceno. O utemeljenosti ugovora na podlagi pritožbenih navedb, podatkov iz zapisnika
in pridobljenih pisnih mnenj izpraševalcev izpitne komisije,
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ki je ocenila kandidata, odloči minister. Rok za odločitev o
ugovoru je petnajst dni od njegove vložitve.
Če se ugovoru kandidata ugodi, ga uradna oseba najkasneje v roku enega tedna razporedi k ponovnemu opravljanju
ustnega izpita pred drugo izpitno komisijo.
IX. ZAPISNIK O STROKOVNEM IZPITU
32. člen
(zapisnik)
O poteku ustnega izpita se za vsakega kandidata vodi
zapisnik.
V zapisnik se vpiše sestava izpitne komisije, vprašanja
pri vsakem delu ustnega izpita, ocena, ki jo doseže kandidat
pri posameznem delu ustnega izpita, in končna ocena.
V zapisnik se vpišejo tudi morebitne opombe članov
izpitne komisije ali kandidata.
Zapisnik na obrazcu, ki je kot priloga 6 sestavni del tega
pravilnika, vodi predsednik izpitne komisije.
X. EVIDENCA O STROKOVNIH IZPITIH
33. člen
(evidenca)
O opravljenih strokovnih izpitih se vodi evidenca, ki
vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko in datum ter izdajatelja listine o doseženi
stopnji izobrazbe,
– datum in številko potrdila o izpitu ter naziv in sestavo
izpitne komisije in
– zapisnik o strokovnem izpitu.
Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih se hrani trajno.
34. člen
(izdaja dvojnika potrdila)
Strokovni delavec, ki izgubi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, mora za izdajo dvojnika vložiti prošnjo, ki ji
priloži:
– potrdilo o preklicu izvirnega potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu v Uradnem listu Republike Slovenije in
– potrdilo o plačani upravni taksi.
Za postopek izdaje dvojnika potrdila o opravljenem strokovnem izpitu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
XI. STROŠKI STROKOVNIH IZPITOV
35. člen
(višina stroškov)
Stroški strokovnih izpitov obsegajo stroške za delo in
v zvezi z delom v izpitni komisiji v skladu s 16. členom tega
pravilnika.
36. člen
(plačilo stroškov)
Sredstva za opravljanje strokovnega izpita se zagotovijo
iz proračuna Republike Slovenije.
XII. POSEBNE DOLOČBE
37. člen
(delno priznanje strokovnega izpita)
Strokovnemu delavcu, ki je strokovni izpit že opravil
po drugih predpisih s področja javne uprave, se na njegov
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predlog prizna posamezni del strokovnega izpita, ki vsebinsko ustreza programu strokovnega izpita v skladu s tem
pravilnikom.
K predlogu za delno priznanje strokovnega izpita mora
kandidat priložiti overjen prepis potrdila o že opravljenem
strokovnem izpitu iz prejšnjega odstavka in dokazila o vsebini
opravljenega strokovnega izpita.
Če se ugotovi, da del že opravljenega strokovnega izpita
vsebinsko ustreza programu strokovnega izpita po tem pravilniku, minister odloči z odločbo, kateri del strokovnega izpita
za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju se kandidatu
prizna in kateri del oziroma katere dele mora opravljati.
38. člen
(strokovni izpit za delavce, ki opravljajo zdravstveno oziroma
socialno-varstveno dejavnost)
Delavec, ki opravlja zdravstveno oziroma socialno-varstveno dejavnost v vrtcu oziroma šoli, ki izvaja programe
za predšolske otroke, izobraževalne programe in posebni
program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami, opravlja strokovni izpit v skladu s predpisi, ki urejajo ti dve področji.
39. člen
(predavatelj višje šole)
Predavatelj višje šole, ki nima strokovnega izpita, opravljenega v skladu s tem pravilnikom, mora opraviti nastopno
predavanje.
Nastopno predavanje v okviru postopka pridobitve naziva
opravi pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije predavatelji višje šole oziroma trije učitelji ustrezne visoke strokovne
šole in izpraševalec za slovenski knjižni jezik. Komisija oceni
kandidatovo usposobljenost za izobraževalno delo v višji šoli
in njegovo usposobljenost v slovenskem knjižnem jeziku ter
oceno vpiše v zapisnik o nastopnem predavanju.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje zavod, pristojen
za izvolitev v naziv.
40. člen
(kandidat za opravljanje reguliranega poklica)
Komur je z odločbo, izdano v postopku vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, priznana poklicna kvalifikacija
strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, ni
potrebno opravljati strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.
Kdor mora v skladu z zakonom, ki ureja postopek vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic
Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, z namenom priznanja poklicne kvalifikacije strokovnega delavca na
področju vzgoje in izobraževanja, opraviti preizkus poklicne
usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje (v nadaljnjem besedilu: kandidat za opravljanje reguliranega poklica), in izbere
preizkus poklicne usposobljenosti, o uveljavljanju te pravice
pisno obvesti ministrstvo. K pisni prijavi za izvedbo preizkusa
usposobljenosti priloži delno odločbo, s katero mu je pogojno
priznana pravica do opravljanja reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo na podlagi pisne prijave in priložene odločbe
povabi kandidata za opravljanje reguliranega poklica k opravljanju strokovnega izpita v skladu z določbami tega pravilnika,
ki veljajo za druge strokovne delavce.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Strokovni delavec, ki je opravil strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika, ima opravljen
strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom.

Uradni list Republike Slovenije
42. člen
Strokovni delavci, ki na dan uveljavitve tega pravilnika
opravljajo pripravništvo v skladu s Pravilnikom o pripravništvu
in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in
19/02), pristopijo k opravljanju strokovnega izpita v skladu s
tem pravilnikom.
43. člen
Strokovni delavci, ki so se v skladu s Pravilnikom o
pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96,
54/97, 50/98 in 19/02) že prijavili k opravljanju strokovnega
izpita, se pri ugotavljanju pogojev za pristop k opravljanju
strokovnega izpita obravnavajo in izpit opravljajo v skladu s
tem pravilnikom.
44. člen
Do imenovanja uradne osebe v skladu s tem pravilnikom opravlja naloge uradne osebe tajnik izpitne komisije,
imenovan na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02).
45. člen
Ne glede na določbo 14. člena tega pravilnika, opravljajo izpraševalci izpitnih komisij, imenovani s sklepom ministra
na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu
strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02), naloge
izpraševalca do izteka mandata.
Do sprejema sklepa v skladu s 16. členom tega pravilnika pripada izpraševalcem izpitne komisije za delo in v
zvezi z delom v izpitni komisiji plačilo v višini, ki je določena
s sklepom, izdanim na podlagi Pravilnika o pripravništvu in
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96, 54/97, 50/98 in
19/02).
46. člen
Minister predpiše podrobnejše vsebine posameznega
dela ustnega izpita iz 9. člena tega pravilnika do 15. julija
2006.
Do določitve vsebin ustnega izpita v skladu s tem pravilnikom se ustni izpit opravlja po programu za ustni del
strokovnega izpita, sprejetem na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 30/96,
54/97, 50/98 in 19/02).
Določba prve točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, po kateri je sestavni del ustnega izpita poznavanje
ureditve institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema, se začne uporabljati 15. septembra 2006.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 30/96, 54/97, 50/98 in 19/02).
48. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-39/2005
Ljubljana, dne 22. februarja 2006
EVA 2005-3311-0027
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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PRILOGA 2

Ministrstvo za šolstvo in šport
Kotnikova 38, Ljubljana
PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU

Na podlagi 19. þlena Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na podroþju vzgoje in izobraževanja se
prijavljam k strokovnemu izpitu:
1. Ime in
priimek:………………………………………………………………………………………………………….
rojen (-a):……………………………….……………….. v kraju:………………………….……………….…………
obþina:………………………………………….……...… država:………………………………………………….…
2. Naslov stalnega bivališþa: ……...………………………………………………………………………………………
(pošta, kraj, ulica in hišna številka)
……………………………………………………………………… telefon:…………………..……………………...
Naslov zaþasnega bivališþa:………...……………………………………………………………………………………
(pošta, kraj, ulica in hišna številka)
……………………………………………………………………… telefon:…………………..……………………...
3. Izobrazba:
 srednja šola: zakljuþni izpit/matura (številka, datum in izdajatelj listine):………………………….…………………
 visokošolski zavod: diploma (številka, datum in izdajatelj listine):…………………………………………...………
strokovni naslov:………………………………………………………..……………………..……………………….
4. Delovna doba:
 podjetje ali zavod izven vzgoje in izobraževanja:………………………………….………………………………..…
v þasu od ………..…… do ………….… na delovnem mestu:…………………….………………………………….
 vzgojno izobraževalni zavod:……………..………………………………………..…………………………………..
v þasu od ………..…… do …….……… na delovnem mestu:………………….…………………………………….
v programu (-ih):……………………………………………………………….……………………………………...
predmet, predmetno ali strokovno podroþje:………………………………………………………………………….
5. Pripravništvo:
 vzgojno izobraževalni zavod:…………………………………………..…………………………………..…………..
v þasu od ……….….… do ………….… na delovnem mestu:……………………………………………………….
6. Mentor:
 ime in priimek:………………….……………………………………………………………………………………..
 strokovni naslov:………………….…………………………………………………………………………………..
 naziv:

1

mentor, od ………………..

2

svetovalec

3

svetnik

 vzgojno izobraževalni zavod, v katerem je zaposlen:…………………………………………..…………………...
V …………………………………., dne ……………….. 20…….

Priloga:
PRILOGA
3

dokazilo o izobrazbi,

potrdilo o pedagoško-andragoški oz. specialno-pedagoški izobrazbi,
MINISTRSTVO
pisno poroþilo mentorja,
ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Trg oceno
praktiþnih
nastopov,
OF 13,
Ljubljana

pisne priprave praktiþnih nastopov,

dokazila o predpisanih delovnih izkušnjah.

……….……………………………..
podpis kandidata (-ke)
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PRILOGA 3
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Na podlagi 24. þlena Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na podroþju vzgoje in izobraževanja doloþa
minister za šolstvo in šport obrazec za oceno
PISNE NALOGE


izpitna komisija za svetovalne delavce in knjižniþarje v vrtcih oziroma šolah



izpitna komisija za organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih
izbirnih vsebin raþunalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce



izpitna komisija za uþitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih

________________________________________________________________________________________________
Kandidat (-ka):
1.

Ime in priimek:…………..……………………………………………….………….………………...………..

2.

Tema seminarske naloge:……………………………………………………………………………………….

________________________________________________________________________________________________
Ocenjevalca naloge:
1.

Izpraševalec za stroko (ime in priimek):……….…………………………………………………………..….

2.

Izpraševalec za slovenski knjižni jezik (ime in priimek) ...………………………..….………………….………

Ocena pisne naloge:
opravil (-a)

…………………………………
(kraj, datum)
……….……….……….……….
izpraševalec za slovenski knjižni jezik
(podpis)

ni opravil (-a)*

………………………………
(kraj, datum)
……….……….……….……….
izpraševalec za stroko
(podpis)
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PRILOGA 4

Na podlagi 29. þlena Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na podroþju vzgoje in izobraževanja izdaja
izpitna komisija za strokovne izpite

potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu

ime in priimek

datum rojstva
kraj rojstva
je opravil(-a) strokovni izpit za strokovne delavce na podroþju vzgoje in izobraževanja.

Zap. št. v evidenþni knjigi:
V Ljubljani, dne

Predsednik(-ca) izpitne komisije:

______________________________________________
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PRILOGA 5
PONOVNA PRIJAVA NA STROKOVNI IZPIT
prejeto: (izpolni ministrstvo)

Na podlagi 30. þlena Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na podroþju vzgoje in izobraževanja se
ponovno prijavljam k strokovnemu izpitu:
1. Ime in priimek:…………………………………………………………………………………………………...…..…..
rojen
(-a):………………….……………………….…..…..
kraju:………………...………….….……………...……

2.
Naslov
bivališþa:……...……………………………………………………….……….……………………..…

v

stalnega

(ulica, hišna številka, pošta in kraj)
……………………………………………...……………………..…………
telefon:…………………………..……...
3.  Prviþ sem strokovni izpit opravljal (-a) dne………………………………………..…………..
Neuspešno sem zagovarjal (-a) (ustrezno oznaþi):
 ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in
predpisi, ki urejajo þlovekove ter otrokove pravice in temeljne svobošþine,
 predpisi, ki urejajo podroþje vzgoje in izobraževanja,
 slovenski knjižni jezik.
 Drugiþ sem strokovni izpit opravljal (-a) dne…………………………………………………
Neuspešno sem zagovarjal (-a) (ustrezno oznaþi):
 ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in
predpisi, ki urejajo þlovekove ter otrokove pravice in temeljne svobošþine,
 predpisi, ki urejajo podroþje vzgoje in izobraževanja,
 slovenski knjižni jezik.
 Tretjiþ sem strokovni izpit opravljal (-a) dne…………………………………………………
Neuspešno sem zagovarjal (-a) (ustrezno oznaþi):
 ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in
predpisi, ki urejajo þlovekove ter otrokove pravice in temeljne svobošþine,
 predpisi, ki urejajo podroþje vzgoje in izobraževanja,
 slovenski knjižni jezik.
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4. Strokovni izpit sem opravljal (-a) pred izpitno komisijo za (ustrezno oznaþi):













vzgojitelje in pomoþnike vzgojiteljev v vrtcih,
uþitelje razrednega pouka v osnovnih šolah,
uþitelje predmetnega pouka v osnovnih šolah,
uþitelje strokovno-teoretiþnih predmetov in korepetitorje v glasbenih šolah,
uþitelje splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretiþnih predmetov v nižjem in srednjem poklicnem
izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju in srednjem splošnem izobraževanju,
svetovalne delavce in knjižniþarje v vrtcih oziroma šolah,
organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin
raþunalnikarje – organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,
uþitelje in vzgojitelje v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi
potrebami,
vzgojitelje in druge strokovne delavce v domovih za uþence in dijaških domovih,
uþitelje praktiþnega pouka in vešþin, laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju ter srednjem splošnem
izobraževanju,
uþitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih.

V ………………., dne ………….. 20…….

…….…………………………….…..
podpis kandidata (-ke)
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PRILOGA 6
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Komisija za strokovne izpite strokovnih delavcev na podroþju vzgoje in izobraževanja
Zaporedna številka evidenþne knjige:…………………………
Na podlagi 32. þlena Pravilnika o strokovnem izpitu delavcev na podroþju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju:
pravilnik), vodi izpitna komisija za strokovne izpite naslednji
ZAPISNIK O STROKOVNEM IZPITU
1.

I. Splošni podatki

Kandidat-ka:

ime in priimek (tudi dekliški priimek): ……………………………….……………………………………………………
rojen-a dne: ………………………………………………………………………...………………………………………
v kraju: …………………………………………………………………………………..…………………………………
opravlja

 prviþ

 drugiþ

 tretjiþ ustni del strokovnega izpita.

Na podlagi 11. þlena pravilnika kandidat opravlja strokovni izpit pred izpitno komisijo za:
 vzgojitelje in pomoþnike vzgojiteljev v vrtcih,
 uþitelje razrednega pouka v osnovnih šolah,
 uþitelje predmetnega pouka v osnovnih šolah,
 uþitelje strokovno-teoretiþnih predmetov in korepetitorje v glasbenih šolah,
 uþitelje splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretiþnih predmetov v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju,
srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju in srednjem splošnem izobraževanju,
 svetovalne delavce in knjižniþarje v vrtcih oziroma šolah,
 organizatorje zdravstveno-higienskega režima, prehrane, šolske prehrane, obveznih izbirnih vsebin raþunalnikarje
– organizatorje informacijskih dejavnosti in druge strokovne delavce v vrtcih oziroma šolah,
 uþitelje in vzgojitelje v šolah in zavodih za otroke, mladostnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami,
 vzgojitelje in druge strokovne delavce v domovih za uþence in dijaških domovih,
 uþitelje praktiþnega pouka in vešþin, laborante, inštruktorje in druge strokovne delavce v nižjem in srednjem
poklicnem izobraževanju, srednjem strokovnem in tehniškem izobraževanju ter srednjem splošnem izobraževanju,
 uþitelje in druge strokovne delavce v organizacijah za izobraževanje odraslih.
2. Izpitna komisija:
1.

predsednik (-ca) – izpraševalec (-ka) predpisov, ki urejajo podroþje vzgoje in izobraževanja:

…………………………………...………………………………………………………………………………………….
2. namestnik predsednika (-ce) – izpraševalec (-ka) za ustavno ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij
Evropske unije in njenega pravnega sistema, in predpise, ki urejajo þlovekove ter otrokove pravice in temeljne
svobošþine:
………………………………………………...…………………………………………………………………………….
3.

þlan (-ica) – izpraševalec (-ka) za slovenski knjižni jezik:

……………………….……………………………………………………………………………………………………..
4.

þlan (-ica) – izpraševalec (-ka) za

 italijanski

 madžarski

knjižni jezik :

……………………………………………………………………………………………………………………………..
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3. Ustni izpit
1.

Ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in
predpisi, ki urejajo þlovekove ter otrokove pravice in temeljne svobošþine - vprašanja:

1……………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
 je

 ni opravil (-a)

……….……….…….……….
þlan (-ica)
……….……….…….……….
þlan (-ica)
2.

……….……….……….……...
predsednik (-ca)
…..….………………………..
izpraševalec (-ka)

Predpisi, ki urejajo podroþje vzgoje in izobraževanja – vprašanja:

1……………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
 je

 ni opravil (-a)

……….……….……….……….
þlan (-ica)
……….……….……….……….
þlan (-ica)
3.

……….……….……….……….
namestnik (-ca) predsednika (-ce)
….……………………………..
izpraševalec (-ka)

Slovenski knjižni jezik – vprašanja:

1……………………………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
 je

 ni opravil (-a)

……….…….…….……….
namestnik (-ca) predsednika (-ce)
……….……….……….……….
þlan (-ica)
4.

 Italijanski

..…..….……….……….
predsednik (-ca)
……….……….……….……….
izpraševalec (-ka)

 Madžarski knjižni jezik – vprašanja:

1.…………………………………………………………..………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
 je
……………….……….………….
namestnik (-ca) predsednika (-ce)
……….……….……….……….
þlan (-ica)

 ni opravil (-a)
……….……….……….……….
predsednik (-ca)
……….……….……….……….
izpraševalec (-ka)

21

Uradni list Republike Slovenije

Št.

23 / 3. 3. 2006 /

Stran

2415

4. Konþna ocena o strokovnem izpitu
Kandidat (-ka):……………………………………………………………………………………………………………
 je opravil (-a)
 prviþ

 drugiþ

 tretjiþ strokovni izpit.

 ni opravil (-a) strokovnega izpita.

Ljubljana:…………………………….

ŽIG

………..……………………………….
predsednik (-ca)

OPOMBE:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………

Potrjujem prejem potrdila o opravljenem strokovnemu izpitu.
Ljubljana:…………………………….

……….. ………………………………….
kandidat (-ka)
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni
varovalni opremi

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04
– prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-104/2002-64
Ljubljana, dne 15. februarja 2006
EVA 2006-2111-0058
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o osebni varovalni
opremi
1. člen
V Pravilniku o osebni varovalni opremi (Uradni list RS,
št. 29/05) se peti odstavek 11. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(5) Če vzorčni tip izpolnjuje ustrezne določbe, mora
priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti sestaviti ES-certifikat o pregledu tipa in o tem obvestiti vlagatelja zahtevka.
Ta ES-certifikat o pregledu tipa mora vsebovati ugotovitve
pregledov, v njem morajo biti navedeni vsi pogoji v zvezi
z njegovo izdajo, hkrati pa mora vključevati tudi opise in
načrte, ki so potrebni za identifikacijo pregledanega vzorčnega tipa. Pristojni državni organi, drugi priglašeni organi
za ugotavljanje skladnosti, Komisija Evropskih skupnosti in
države članice lahko dobijo kopijo ES-certifikata o pregledu
tipa in, na podlagi utemeljene zahteve, izvod tehnične dokumentacije proizvajalca in poročilo o opravljenih pregledih
in preskusih. Dokumentacija mora biti na voljo tem organom
deset let po tem, ko je osebna varovalna oprema dana v
promet.«
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »Ministrstvo,
pristojno« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen«.
V tretjem odstavku se besedilo »izjavo o skladnosti« nadomesti z besedilom »ES-izjavo o skladnosti«, za besedilom
»in prvo alineo« pa se črta beseda »točke«.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika na trgu izvaja
Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika pri uporabi osebne varovalne opreme, vključno pri uporabi na ribiških ladjah
izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, razen nadzora:
– pri uporabi osebne varovalne opreme pri izvajanju
rudarskih del ter podzemnih gradbenih delih, ki se izvajajo
z rudarskimi metodami dela in v skladu z zakonom, ki ureja
rudarstvo in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, kjer nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in
rudarstvo;
– pri uporabi osebne varovalne opreme na ladjah in
čolnih za gospodarske namene, kjer nadzor izvaja Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo;
– pri uporabi osebne varovalne opreme pri delu članov
posadk zračnih plovil, kjer nadzor izvaja ministrstvo, pristojno
za promet.«
4. člen
V Prilogi II, se v točki 3.4 v drugem odstavku beseda
»ustni« nadomesti z besedo »usti«.

903.

Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju
davčne osnove po 73. členu ZDoh-1 od obresti
od dolgoročno vezanih denarnih sredstev
in dolgoročnega varčevanja pri bankah in
hranilnicah

Na podlagi prvega odstavka 312.a člena Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne
osnove po 73. členu ZDoh-1 od obresti od
dolgoročno vezanih denarnih sredstev in
dolgoročnega varčevanja pri bankah in
hranilnicah
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca obvestila
o uveljavljanju davčne osnove po 73. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 115/05; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-1) od obresti od
dolgoročno vezanih denarnih sredstev in od dolgoročnega
varčevanja pri bankah in hranilnicah.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) predloži obvestilo o
uveljavljanju davčne osnove po 73. členu ZDoh-1 od obresti
od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega
varčevanja pri bankah in hranilnicah, banki ali hranilnici v dveh
izvodih na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov
sestavni del. Obrazec izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
Banka oziroma hranilnica, kateri davčni zavezanec predloži obvestilo iz prvega odstavka tega člena, potrdi prejem
obvestila in en izvod vrne davčnemu zavezancu.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove
po 73. členu ZDoh-1 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in
hranilnicah (Uradni list RS, št. 130/04).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2006/6
Ljubljana, dne 13. februarja 2006
EVA 2006-1611-0067
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA 1

_____________________________________________
(Ime in priimek davþnega zavezanca - rezidenta)

_____________________________________
(Podatki o bivališþu: naselje, ulica, hišna številka. pošta)

Davþna številka:

PODATKI O BANKI ALI HRANILNICI
________________________________
(Naziv banke ali hranilnice)
________________________________
(Sedež banke ali hranilnice)

OBVESTILO
o uveljavljanju davþne osnove po 73. þlenu ZDoh-1 od obresti od dolgoroþno vezanih
denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja pri bankah in hranilnicah
V skladu s 73. þlenom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno preþišþeno
besedilo in 115/05; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-1) je davþna osnova od obresti, doseženih v
primeru vezanih denarnih sredstev in varþevanja na raþunu pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih
v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah drugih držav þlanic EU, z roþnostjo daljšo od enega
leta, pri katerem zavezanec ne more razpolagati s privarþevanimi sredstvi pred potekom datuma
vezave oziroma poteka varþevanja brez bistvenega zmanjšanja obresti, enaka obrestim,
obraþunanim za obdobje davþnega leta.
V skladu s 312.a þlenom Zakona o davþnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno
preþišþeno besedilo, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05) uveljavljam možnost, da se v davþno osnovo
od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja pri
bankah in hranilnicah, vštejejo obresti, obraþunane za obdobje davþnega leta, do katerih sem
upraviþen/-a na podlagi v spodnji tabeli navedenih pogodb.
PODATKI O POGODBAH:

1.
2.
3.

Datum pogodbe
(dd.mm.LLLL)

Številka ali partija pogodbe

Predmet pogodbe

To obvestilo zavezuje banko ali hranilnico in davþnega zavezanca, da v davþnem letu obraþunane
obresti davþnega zavezanca, ki predloži to obvestilo, obravnava enako, kot da so izplaþane.
Obvestilo zavezuje banko ali hranilnico in davþnega zavezanca do poteka datuma vezave denarnih
sredstev oziroma poteka varþevanja ali do prekinitve pogodbe.
V/Na__________________,dne________________

___________________
(Podpis zavezanca)

V/Na ____________, dne _________ Žig in podpis odgovorne osebe v banki:__________________

Priloga
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POTRDILO BANKE OZIROMA HRANILNICE O PREJEMU OBVESTILA:
Potrjujemo prejem obvestila o uveljavljanju davþne osnove po 73. þlenu ZDoh-1 od obresti od dolgoroþno
vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja pri bankah in hranilnicah.
V/Na _______________ , dne_____________

MF-DURS obr. DOHPREM št. 7

___ __________________________ ___
(Žig in podpis odgovorne osebe v banki)
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PRILOGA 2
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBVESTILA O UVELJAVLJANJU DAVýNE OSNOVE PO 73. ýLENU
ZDoh-1 OD OBRESTI OD DOLGOROýNO VEZANIH DENARNIH SREDSTEV IN DOLGOROýNEGA
VARýEVANJA PRI BANKAH IN HRANILNICAH
Z obvestilom obvesti davþni zavezanec (rezident) banko ali hranilnico v Sloveniji o uveljavljanju davþne
osnove po 73. þlenu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno preþišþeno besedilo in 115/05; v
nadaljnjem besedilu: ZDoh-1) od obresti od dolgoroþno vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega
varþevanja.
Davþni zavezanec predloži obvestilo v dveh izvodih banki ali hranilnici ob sklenitvi pogodbe o vezavi oziroma
varþevanju denarnih sredstev, vendar najpozneje do konca davþnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena.
VPISOVANJE PODATKOV O DAVýNEM ZAVEZANCU
Davþni zavezanec vpiše zahtevane podatke: ime in priimek, podatke o bivališþu (naselje, ulica, hišna številka in
pošta) in davþno številko.
VPISOVANJE PODATKOV O BANKI ALI HRANILNICI
Davþni zavezanec vpiše naziv in sedež banke oziroma hranilnice, pri kateri ima dolgoroþno vezana denarna
sredstva ali pri kateri dolgoroþno varþuje in kateri bo predložil izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davþne
osnove po 73. þlenu ZDoh-1 od obresti od dolgoroþno vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja.
VPISOVANJE PODATKOV O POGODBAH:
Davþni zavezanec v tabelo vpiše za vsako pogodbo naslednje podatke o dolgoroþno vezanih denarnih sredstvih
ali dolgoroþnem varþevanju: datum, številko ali partijo pogodbe in predmet pogodbe. V predmet pogodbe se
vpiše vsebina pogodbe, kot jo oznaþi banka oziroma hranilnica v skladu s poslovnimi pravili (npr. 2-letni
vezan depozit, 5-letni vezan depozit).

POTRDILO BANKE OZIROMA HRANILNICE O PREJEMU OBVESTILA
Banka oziroma hranilnica, kateri zavezanec predloži izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davþne osnove po
73. þlenu ZDoh-1 od obresti od dolgoroþno vezanih denarnih sredstev in dolgoroþnega varþevanja (v dveh
izvodih), potrdi prejem obvestila z odtisom žiga in podpisom odgovorne osebe in en izvod vrne zavezancu.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o
postopkih pri uveljavljanju pravice do
institucionalnega varstva

Za izvrševanje Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 69/05 – Odl. US
RS), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o postopkih pri
uveljavljanju pravice do institucionalnega
varstva
1. člen
V Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju pravice do
institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04) se za
5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
V primeru smrti uporabnika med postopkom sprejema, premestitve ali odpusta, ko se ne odloča v splošnem
upravnem postopku, zavod z uradnim zaznamkom zaključi
postopek.«.
2. člen
V 7. členu se pika na koncu pete alinee nadomesti z
vejico in doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– prednostni zavod je zavod, ki ga uporabnik v prošnji
določi kot prednostnega in ki izvaja naloge, določene v sedmem in osmem odstavku 12. člena tega pravilnika.«.
3. člen
V 12. členu se sedmi in osmi odstavek spremenita, tako
da se glasita:
»(7) Če želi uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik vložiti prošnjo v več zavodov hkrati, vloži prošnjo v
prednostni zavod in v njej navede, v katere zavode bi še
želel biti sprejet. Prednostni zavod obvesti druge zavode, ki
jih je uporabnik navedel v svoji prošnji, da je prošnja vložena
tudi v njihov zavod, uporabnik pa mora v 30 dneh od vložitve
prošnje poslati tem zavodom tudi vso potrebno dokumentacijo. V primeru, da uporabnik dokumentacije v določenem
roku ne posreduje kateremu od zavodov, ki jih je navedel v
svoji prošnji, se šteje da prošnja v ta zavod ni bila vložena.
Na željo uporabnika lahko tudi prednostni zavod, proti plačilu
(povračilo materialnih stroškov), posreduje vso potrebno dokumentacijo zavodom, ki jih je uporabnik navedel v prošnji.
Vsak od zavodov, v katere je uporabnik vložil prošnjo, vodi
svoj postopek sprejema uporabnika.
(8) Če želi uporabnik umakniti prošnjo iz enega od
zavodov, o tem pisno obvesti zavod, v katerem želi umakniti
prošnjo. V tem zavodu se postopek sprejema uporabnika z
uradnim zaznamkom zaključi. V primeru, ko želi uporabnik
umakniti prošnjo iz prednostnega zavoda, mora hkrati določiti
nov prednostni zavod.«.
4. člen
V 13. členu se v prvem stavku drugega odstavka za
besedo »prejema« doda besedilo »poziva za dopolnitev«.
V tretjem odstavku se besedi »enega leta« nadomestita
z besedilom: »60 dni«.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Ob sklenitvi dogovora je treba uporabnika seznaniti z
vsemi za življenje v zavodu pomembnimi zadevami, zlasti z
njegovimi pravicami in dolžnostmi, s pravili življenja in dela

Uradni list Republike Slovenije
v zavodu, ki jih sprejme zavod (hišni red), z zaposlenimi in z
razporeditvijo prostorov. Da je bil uporabnik s tem seznanjen,
se ugotovi v dogovoru. Uporabniku je treba nuditi tudi vse
potrebne informacije in pomoč strokovnih in drugih delavcev
zavoda.«.
6. člen
V 24. členu se v prvem odstavku za besedo »uporabnika« doda vejica in besedilo »ki obsega najmanj navedbo
storitev, ki bodo nudene uporabniku,«.
7. člen
V 28. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta
besedilo »v okviru istega zavoda ali«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Premestitev v drugo enoto oziroma v drug program
v okviru istega zavoda na predlog uporabnika se opravi na
podlagi ugotovitve in predloga komisije. Predlog komisije je
podlaga za sklenitev dodatka k dogovoru. O predlogih uporabnika komisija vodi evidenco.«.
8. člen
V 32. členu se na koncu četrtega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali če uporabniku ni mogoče
zagotoviti druge ustrezne storitve ali programa.«
Končna določba
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-6/2006
Ljubljana, dne 24. februarja 2006
EVA 2006-2611-0001
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

905.

Pravilnik o sejnini in povračilu drugih stroškov
članom Komisije za odškodnino žrtvam
kaznivih dejanj

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05)
izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o sejnini in povračilu drugih stroškov članom
Komisije za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj
1. člen
Ta pravilnik določa sejnino in povračilo drugih stroškov
za sodelovanje pri delu v Komisiji za odškodnino žrtvam
kaznivih dejanj (v nadaljevanju: komisija), ki odloča v postopku za uveljavljanje pravice do odškodnine žrtvam kaznivih
dejanj.
2. člen
Za udeležbo na seji komisije, ki traja do tri ure, pripada
vsakemu članu in njegovemu namestniku sejnina v neto
znesku 10.000,00 tolarjev, predsedniku in njegovemu namestniku pa 15.000,00 tolarjev. Za daljše seje jim pripada za
vsako začeto uro sejnina, preračunana na eno uro v dvojnem
znesku.
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Za opravo zaslišanja na podlagi 35. člena Zakona o
odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05)
pripada osebi, ki to dejanje opravi, za vsako začeto uro plačilo v neto znesku 5.000,00 tolarjev.
3. člen
Člani komisije in njihovi namestniki imajo pravico do
povračila stroškov v zvezi z udeležbo na sejah in opravo
zaslišanj v skladu z Zakonom o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98, 48/01 in 61/05).
4. člen
Sejnine in povračila stroškov se izplačajo v prvem naslednjem mesecu za seje v preteklem mesecu.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-111/2005
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2011-0017
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

906.

Sklep o določitvi cene osnove plačila za
koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode
za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2006

Na podlagi drugega odstavka 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 66/94,
71/94 – popr., 26/95 – popr., 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica
in Hudičev graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa,
Mišca, Bistrica, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota,
Mlinščica ob Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku Lokavšček, Tinščica, Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški
potok, Ljubija, Kolenčeva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 37/95, 49/03, 8/04 in 41/04
– ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec,
Mlinščica ob Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški
Bistrici, Mlinščica ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo
salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 31/96, 49/03 in 41/04
– ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski
potok (Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem,
Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga
– pritok Sore in Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni
list RS, št. 45/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica,
Studena in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 49/03, 38/04 in 41/04
– ZVO-1),
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– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica ob
Besnici, Krka, Brložnica in Lobnica za vzrejo salmonidnih vrst
rib (Uradni list RS, št. 18/97, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim
potokom, Mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za
vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 49/97, 49/03,
8/04 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob
potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib
(Uradni list RS, št. 57/98, 49/03, 8/04 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplaninščica, Limovski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst
rib (Uradni list RS, št. 5/00, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška
struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list
RS, št. 76/01, 49/03, 41/04 – ZVO-1 in 24/05),
drugega odstavka 8. člena Uredbe o koncesiji za rabo
vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero
je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni list
RS, št. 50/03, 8/04 in 41/04 – ZVO-1) in
drugega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo
vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je
bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni
list RS, št. 61/04),
in prvega odstavka 8. člena
– Uredbe o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka
Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 24/05) in
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih
voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sernica
pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek,
Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Lažiški
potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje (Uradni list RS, št. 68/05 in 71/05 – popr.)
sprejme minister za okolje in prostor

SKLEP
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo
za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo
salmonidnih vrst rib za leto 2006
I.
Cena osnove plačila znaša za 100 kg šarenke 54.938,00
tolarjev.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-16/2005
Ljubljana, dne 31. januarja 2006
EVA 2006-2511-0079
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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USTAVNO SODIŠČE

907.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o komunalnih taksah, kolikor na
območju Občine Šempeter - Vrtojba predpisuje
komunalno takso za vozila, ki opravljajo
izvozno uvozne posle

Številka: U-I-21/06-7
Datum: 16. 2. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. fe
bruarja 2006

s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o komunalnih taksah (Uradne objave, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, Občina
Šempeter - Vrtojba, št. 16/2000, 26/01, 10/02, 21/03 in Uradni list RS, št. 59/05), kolikor na območju Občine Šempeter
- Vrtojba predpisuje komunalno takso za vozila, ki opravljajo
izvozno uvozne posle, se do končne odločitve Ustavnega
sodišča zadrži.

Obrazložitev
1. Vlada izpodbija Odlok o komunalnih taksah (v nadaljevanju Odlok), kolikor predpisuje komunalno takso za
vozila, ki opravljajo izvozno uvozne posle na območju Občine
Šempeter - Vrtojba. Navaja, da Občina Šempeter - Vrtojba
ni sledila njenemu pozivu, naj izpodbijane določbe Odloka v
roku 60 dni razveljavi, ker naj bi bile nezakonite. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne skupnosti predpisovale davke in
druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon.
Odlok naj bi bil sprejet na podlagi 1. in 4. člena Zakona o
komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65 in nasl. – nadaljevanju ZKT), vendar naj citirani določbi Zakona ne bi bili
pravni podlagi za uvedbo sporne takse. Izpodbijane določbe
Odloka naj bi bile zato v neskladju z določbami ZKT ter s
147. in 153. členom Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno
sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih
določb Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji prevozniki,
naj bi izpodbijane določbe Odloka povzročale težko popravljivo škodo, saj naj vračila morebitne nezakonito plačane takse
ne bi mogli uveljavljati za nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z
izpodbijanimi določbami Odloka kršijo obveznosti države iz
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS,
št. 27/04, MP, št. 7/04 – v nadaljevanju PES) glede prostega
pretoka blaga in 7. člen Direktive št. 1999/62/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. 6. 1999 o cestnih pristojbinah
za uporabo nekaterih infrastruktur za težka motorna vozila
(UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999). V zvezi s tem naj bi Generalni sekretariat za davke in carinsko unijo pri Evropski
komisiji že preučeval sporno takso, zato Vlada pričakuje,
da bo Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo uvedla
postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati
izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je

izvrševanje Odloka, kolikor na območju Občine predpisuje
komunalno takso za vozila, ki opravljajo izvozno uvozne posle, zadržalo. Zavezanci za plačilo sporne dajatve so zlasti
tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali vračilo morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. To lahko povzroči škodljive
posledice, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti izpodbijanih določb Odloka težko popraviti. Začasno zadržanje
pomeni, da Občina na podlagi zadržanega dela Odloka do
končne odločitve Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati
sporne dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

908.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o ekološki pristojbini v Občini Žetale
na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje

Številka: U-I-23/06-4
Datum: 16. 2. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. fe
bruarja 2006

s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o ekološki pristojbini v Občini Žetale
na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list
RS, št. 11/05) se do končne odločitve Ustavnega sodišča
zadrži.

Obrazložitev
1. Vlada izpodbija Odlok o ekološki pristojbini v Občini
Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (v
nadaljevanju Odlok). Navaja, da Občina Žetale ni sledila
njenemu pozivu, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi, ker
naj bi bil nezakonit. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne
skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob pogojih,
ki jih določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na
podlagi 28. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04 – v nadaljevanju ZVO-1) in 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ur. p. b. – v
nadaljevanju ZLS), vendar naj citirani določbi zakonov ne
bi omogočali uvedbe sporne dajatve. ZVO-1 v 28. členu
ureja ukrepe v primeru večje nesreče, zato naj bi šlo tudi za
očitno pomoto pri navajanju te pravne podlage za sprejem
Odloka. V primeru, da Odlok temelji na 28. členu Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl – v nadaljevanju ZVO), pa naj bi ta ob njegovi uveljavitvi že prenehal
veljati. Odlok naj bi bil zato v neskladju s 153. členom
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Ustave. ZVO-1 naj občinam ne bi dajal več pristojnosti za
določanje območij s statusom ogroženega okolja. Zato naj
bi bil Odlok v neskladju z določbami ZVO-1 in s 147. členom
Ustave. Ker naj bi bili zavezanci za plačilo sporne dajatve
določeni arbitrarno, so v primerjavi z drugimi prevozniki v
neenakem položaju, zato naj bi bil Odlok v neskladju tudi z
drugim odstavkom 14. člena Ustave in s 74. členom Ustave.
Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve
zadrži izvrševanje Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji
prevozniki, naj bi Odlok povzročal težko popravljivo škodo,
saj naj vračila morebitne nezakonito plačane pristojbine ne
bi mogli uveljavljati za nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z
Odlokom kršijo obveznosti države iz Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04
– v nadaljevanju PES) glede prostega pretoka blaga in
7. člen Direktive št. 1999/62/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. 6. 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo nekaterih infrastruktur za težka motorna vozila (UL L
št. 187 z dne 20. 7. 1999). V zvezi s tem naj bi Generalni
sekretariat za davke in carinsko unijo pri Evropski komisiji
že preučeval sporno dajatev, zato Vlada pričakuje, da bo
Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme
Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje
javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje Odloka zadržalo. Zavezanci za plačilo
sporne dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali
vračilo morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. To
lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru
morebitne nezakonitosti Odloka težko popraviti. Začasno
zadržanje pomeni, da Občina na podlagi Odloka do končne
odločitve Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne
dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

909.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja
Radgona, kolikor za storitve na mejnem
prehodu predpisuje komunalno takso
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Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. februarja 2006

s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/99 in 4/2000), kolikor za
storitve na mejnem prehodu predpisuje komunalno takso, se
do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

2423

Obrazložitev
1. Vlada izpodbija Odlok o komunalnih taksah v Občini
Gornja Radgona (v nadaljevanju Odlok), kolikor za storitve
na mejnem prehodu predpisuje komunalno takso. Navaja,
da Občina Gornja Radgona ni sledila njenemu pozivu, naj
izpodbijane določbe Odloka v roku 60 dni razveljavi, ker naj
bi bile nezakonite. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih
določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na podlagi
1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list
SRS, št. 29/65 in nasl. – v nadaljevanju ZKT), vendar naj
citirane določbe Zakona ne bi urejale možnosti za uvedbo
sporne takse. Izpodbijane določbe Odloka naj bi bile zato v
neskladju z določbami ZKT ter s 147. in 153. členom Ustave.
Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb Odloka. Zavezancem, ki
so pretežno tuji prevozniki, naj bi izpodbijane določbe Odloka
povzročale težko popravljivo škodo, saj naj vračila morebitne
nezakonito plačane takse ne bi mogli uveljavljati za nazaj.
Hkrati Vlada meni, da se z izpodbijanimi določbami Odloka
kršijo obveznosti države iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – v nadaljevanju PES) glede prostega pretoka blaga in 7. člen Direktive
št. 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 6.
1999 o cestnih pristojbinah za uporabo nekaterih infrastruktur
za težka motorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999). V
zvezi s tem naj bi Generalni sekretariat za davke in carinsko
unijo pri Evropski komisiji že preučeval sporno takso, zato
Vlada pričakuje, da bo Evropska komisija zoper Republiko
Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati
izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je
izvrševanje izpodbijanih določb Odloka zadržalo. Zavezanci
za plačilo sporne dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko
uveljavljali vračilo morebitne nezakonito plačane dajatve za
nazaj. To lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v
primeru morebitne nezakonitosti izpodbijanih določb Odloka
težko popraviti. Začasno zadržanje pomeni, da Občina na
podlagi zadržanega dela Odloka do končne odločitve Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice
in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in
dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

Številka: U-I-25/06-4
Datum: 16. 2. 2006

SKLEP

Stran

910.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o plačevanju komunalne pristojbine na
mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica

Številka: U-I-26/06-4
Datum: 16. 2. 2006

S K LE P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. fe
bruarja 2006

Stran

2424 /

Št.

23 / 3. 3. 2006
s k l e n i l o:

Izvrševanje Odloka o plačevanju komunalne pristojbine
na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave
Primorskih novic, št. 17/95, 24/95 in 19/96 ter Uradne objave
Občine Snežnik, št. 6/99) se do končne odločitve Ustavnega
sodišča zadrži.

Uradni list Republike Slovenije
911.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o obveznem plačilu komunalnih
pristojbin na mejnih prehodih na območju
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95, 37/97
in 123/2000)

Številka: U-I-27/06-5
Datum: 16. 2. 2006

Obrazložitev

SKLEP

1. Vlada izpodbija Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da Občina Ilirska Bistrica ni sledila
njenemu pozivu, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi, ker naj
bi bil nezakonit. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih
določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na podlagi
3. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS,
št. 8/82 in nasl. – v nadaljevanju ZKD) ter 21. in 65. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ur.
p. b. – v nadaljevanju ZLS), vendar naj citirane določbe
zakonov ne bi urejale možnosti za uvedbo sporne takse.
Odlok naj bi bil zato v neskladju z navedenimi določbami
zakonov ter s 147. in 153. členom Ustave. Vlada predlaga,
naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje
Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji prevozniki, naj
bi Odlok povzročal težko popravljivo škodo, saj naj vračila morebitne nezakonito plačane pristojbine ne bi mogli
uveljavljati za nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z Odlokom
kršijo obveznosti države iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – v
nadaljevanju PES) glede prostega pretoka blaga in 7. člen
Direktive št. 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 17. 6. 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo nekaterih
infrastruktur za težka motorna vozila (UL L št. 187 z dne
20. 7. 1999). V zvezi s tem naj bi Generalni sekretariat za
davke in carinsko unijo pri Evropski komisiji že preučeval
sporno pristojbino, zato Vlada pričakuje, da bo Evropska
komisija zoper Republiko Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme
Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje
javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje Odloka zadržalo. Zavezanci za plačilo
sporne dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali
vračilo morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. To
lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru
morebitne nezakonitosti Odloka težko popraviti. Začasno
zadržanje pomeni, da Občina na podlagi Odloka do končne
odločitve Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne
dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice
in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper
Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in
dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. fe
bruarja 2006

Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o obveznem plačilu komunalnih
pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 54/95, 37/97 in 123/2000) se do končne
odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
1. Vlada izpodbija Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
(v nadaljevanju Odlok). Navaja, da Občina Brežice ni sledila
njenemu pozivu, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi, ker naj
bi bil nezakonit. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih
določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na podlagi
3. člena Zakona o komunalni dejavnosti (Uradni list SRS,
št. 8/82 in nasl. – v nadaljevanju ZKD) in 65. člena v zvezi
z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 100/05 ur. p. b. – v nadaljevanju ZLS), vendar naj citirane
določbe zakonov ne bi urejale možnosti za uvedbo sporne
pristojbine. Odlok naj bi bil zato v neskladju z navedenimi
določbami zakonov ter s 147. in 153. členom Ustave. Vlada
predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži
izvrševanje Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji prevozniki, naj bi Odlok povzročal težko popravljivo škodo, saj naj
vračila morebitne nezakonito plačane pristojbine ne bi mogli
uveljavljati za nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z Odlokom
kršijo obveznosti države iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – v nadaljevanju PES) glede prostega pretoka blaga in 7. člen Direktive
št. 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 6.
1999 o cestnih pristojbinah za uporabo nekaterih infrastruktur
za težka motorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999). V
zvezi s tem naj bi Generalni sekretariat za davke in carinsko
unijo pri Evropski komisiji že preučeval sporno dajatev, zato
Vlada pričakuje, da bo Evropska komisija zoper Republiko
Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati
izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je
izvrševanje Odloka zadržalo. Zavezanci za plačilo sporne
dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali vračilo
morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. To lahko
povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti Odloka težko popraviti. Začasno zadržanje
pomeni, da Občina na podlagi Odloka do končne odločitve
Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
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sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

912.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o ekološki pristojbini v Občini
Podlehnik na mednarodnem mejnem prehodu
Gruškovje (Uradni list RS, št. 20/2000 in 36/03)

Številka: U-I-28/06-4
Datum: 16. 2. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti
in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. fe
bruarja 2006

s k l e n i l o:

Št.
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1. Vlada izpodbija Odlok o ekološki pristojbini v Občini
Podlehnik na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje
(v nadaljevanju Odlok). Navaja, da Občina Podlehnik ni
sledila njenemu pozivu, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi, ker naj bi bil nezakonit. Po 147. členu Ustave naj bi
lokalne skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob
pogojih, ki jih določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil
sprejet na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 ur. p. b. – v nadaljevanju ZLS)
in 28. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in nasl. – v nadaljevanju ZVO). Vendar naj citirana
določba ZLS ne bi bila pravna podlaga za uvedbo sporne
dajatve. Zaradi onesnaževanja zraka, ki izvira iz tranzitnega prometa s tovornimi vozili, naj tudi na podlagi 28. člena
ZVO ne bi bilo mogoče uvesti sporne dajatve. Navedeno
onesnaževanje zraka naj namreč ne bi bilo omejeno le na
območje lokalne skupnosti, celo na območje države ne, saj
je globalno. Z uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04 – v nadaljevanju ZVO-1) je ZVO prenehal
veljati, vendar naj Občina ne bi uskladila Odloka, kot to
zahteva 190. člen ZVO-1. Odlok naj bi bil zato v neskladju
z določbami ZVO-1 ter s 147. in 153. členom Ustave. Ker
naj bi bili zavezanci za plačilo sporne dajatve določeni
arbitrarno, so v neenakem položaju v primerjavi z drugimi
vozniki, zato naj bi bil Odlok v neskladju tudi z drugim odstavkom 14. člena in s 74. členom Ustave. Vlada predlaga,
naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje
Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji prevozniki, naj bi
Odlok povzročal težko popravljivo škodo, saj naj vračila
morebitne nezakonito plačane takse ne bi mogli uveljavljati
za nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z Odlokom kršijo obveznosti države iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
(Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – v nadaljevanju
PES) glede prostega pretoka blaga in 7. člen Direktive št.
1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 6.
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1999 o cestnih pristojbinah za uporabo nekaterih infrastruktur za težka motorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7.
1999). V zvezi s tem naj bi Generalni sekretariat za davke
in carinsko unijo pri Evropski komisiji že preučeval sporno
dajatev, zato Vlada pričakuje, da bo Evropska komisija
zoper Republiko Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja
izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati
izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je
izvrševanje Odloka zadržalo. Zavezanci za plačilo sporne
dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali vračilo
morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. Navedeno
lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru
morebitne nezakonitosti Odloka težko popraviti. Začasno
zadržanje pomeni, da Občina na podlagi Odloka do končne
odločitve Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne
dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

Izvrševanje Odloka o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (Uradni
list RS, št. 20/2000 in 36/03) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev

Stran

913.

Sklep o zadržanju izvrševanja 907. točke
prvega odstavka 154. člena Zakona o javnih
uslužbencih, kolikor se nanaša na uradnike,
za katere iz drugega stavka prvega odstavka
193. člena tega zakona izhaja obveznost, da v
roku treh let od začetka uporabe tega zakona
opravijo strokovni izpit

Številka: U-I-341/05-10
Datum: 16. 2. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Zdenke Podbelšek Bračič iz Kamnika in Cirila Jegliča iz Domžal
na seji dne 16. februarja 2006

s k l e n i l o:
1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča o pobudah
za oceno ustavnosti prvega odstavka 193. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05 in 113/05)
se zadrži izvrševanje 1. točke prvega odstavka 154. člena
tega zakona, kolikor se nanaša na uradnike, za katere iz
drugega stavka prvega odstavka 193. člena tega zakona
izhaja obveznost, da v roku treh let od začetka uporabe tega
zakona opravijo strokovni izpit.
2. Predlog, naj Ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje prvega odstavka 193. člena Zakona o javnih uslužbencih, se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnika izpodbijata prvi odstavek 193. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU). Izpodbijani

Stran
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določbi očitata neskladje s členi 2 (v povezavi s 155), 14, 15,
16, 34, 35, 57 in 66 Ustave. V pobudah navajata, da ob sklenitvi delovnega razmerja nista mogla računati na obveznost
opravljanja strokovnega izpita. Zatrjujeta tudi, da opravljanje
izpita ni v javnem interesu. Menita namreč, da jima znanja,
pridobljena s strokovnim izpitom, ne bodo koristila pri opravljanju dela zemljiškoknjižnega referenta. Drugi pobudnik
ob tem opozarja še na nevarnost, da bodo zaradi dodatnih
obremenitev s strokovnim izpitom uradniki slabše opravljali
svoje delo. Opozarja tudi na to, da bo v primeru, če ne bodo
opravili izpita, delovno razmerje prenehalo izkušenim uradnikom, ki jih bodo nadomestili popolni začetniki. Izpodbijani
določbi pobudnika tudi očitata, da predpisuje obveznost opravljanja strokovnega izpita le za nekatere javne uslužbence. V
zvezi s tem navajata, da ga učiteljem, poslancem, svetnikom
in drugim funkcionarjem ni treba opravljati. Drugi pobudnik
zatrjuje tudi neenak položaj v primerjavi z zaposlenimi v
gospodarstvu. Pobudnika menita, da ni razloga za predvidevanje, da uslužbenci s petimi leti službene dobe že imajo
znanja, ki naj bi se pridobila s strokovnim izpitom. Navajata,
da je mogoče, da bi bila v petih letih službene dobe, ki je
predpisana kot pogoj za spregled obveznosti opravljati strokovni izpit, javna uslužbenka skoraj ves čas odsotna zaradi
bolniškega oziroma porodniškega dopusta, kar kaže na to,
da ni pomembno znanje, temveč službena doba. Opozarjata,
da lahko javni uslužbenci, ki se zaposlijo po uveljavitvi ZJU,
strokovni izpit opravijo šele v enem letu po sprejemu v delovno razmerje, čeprav bo delo takega delavca gotovo manj
kvalitetno od dela delavca, ki bi mu zaradi neopravljenega
izpita prenehalo delovno razmerje. Zakonodajalcu očitata, da
ni predvidel ukrepov za morebitno odpravo posledic izpodbijane ureditve, na podlagi katere bo veliko javnih uslužbencev
izgubilo zaposlitev. Menita, da gre v izpodbijanem primeru
za trajno razveljavitev pridobljenih pravic, česar Ustava ne
dopušča. Izpodbijani določbi tudi očitata, da posega v njuno
osebno varnost in celovitost in da je v neskladju s pravico do
svobode izobraževanja.
2. Pobudnika predlagata začasno zadržanje izvrševanja
prvega odstavka 193. člena ZJU. Predlog utemeljujeta s
sklicevanjem na možnost izgube zaposlitve.
B.
3. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju ZUstS) v 39. členu določa, da sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati
izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno
sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi
jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega zakona, in
med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane
zakonske določbe ne bi izvrševale.
4. Ustavno sodišče je o skladnosti prvega odstavka
193. člena ZJU z Ustavo že odločalo. Z odločbo št. U-I-294/04
z dne 16. 6. 2005 (Uradni list RS, št. 62/05) je odločilo, da
izpodbijani določbi, ki obveznost strokovnega izpita predpisuje tudi za uradnike, za katere ob sklepanju delovnega
razmerja ta pogoj še ni veljal, ni mogoče očitati neskladja z
načelom varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave). Zavrnilo
je tudi očitke pobudnikov o neskladju izpodbijane ureditve z
načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
Ustave) zaradi domnevno nedopustnega razlikovanja med
uradniki glede na dolžino službene dobe, potrebne za spregled obveznosti opravljanja izpita.
5. V obravnavanih pobudah pobudnika uveljavljata nekatere nove očitke o neustavnosti izpodbijane ureditve, do
katerih se bo moralo opredeliti Ustavno sodišče. Glede na to
in upoštevaje, da se rok za opravljanje izpita izteče že 28. 6.
2006, je Ustavno sodišče do končne odločitve o pobudi zadržalo izvrševanje 1. točke prvega odstavka 154. člena ZJU,
kolikor se nanaša na uradnike, za katere iz drugega stavka
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prvega odstavka 193. člena ZJU izhaja obveznost, da v roku
treh let od začetka uporabe ZJU opravijo strokovni izpit.
Takšno zadržanje pomeni, da do končne odločitve Ustavnega sodišča tem uradnikom ne bo moglo prenehati delovno
razmerje in bodo lahko še naprej opravljali svoje delo, tudi
če do omenjenega roka ne bodo opravili strokovnega izpita.
To velja tudi za uradnike, ki so jim bile že izdane odločbe, s
katerimi jim je bilo naloženo, da morajo v določenem roku
opraviti strokovni izpit, sicer jim preneha delovno razmerje.
S tem je Ustavno sodišče preprečilo nastanek težko popravljivih posledic, ki bi lahko na podlagi domnevno neustavne
ureditve nastale uradnikom, na katere se nanaša izpodbijana
določba. Pri sprejemu takšne odločitve je Ustavno sodišče
upoštevalo, da sprejeto zadržanje ne more imeti pomembnejših škodljivih posledic. Opravljanje dela brez strokovnega
izpita je namreč uradnikom, na katere se nanaša zadržanje,
dovoljeno že na podlagi veljavnih predpisov.
6. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, kot
izhaja iz 1. točke izreka. Ker je namen zadržanja, ki ga zasledujeta pobudnika, s tem dosežen, je Ustavno sodišče njun
predlog za zadržanje izvrševanja prvega odstavka 193. člena
ZJU zavrnilo (2. točka izreka).
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam
Lukić. Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti
je glasovala sodnica Modrijan.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

914.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o taksi za obremenjevanje okolja

Številka: U-I-29/06-4
Datum: 16. 2. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. februarja 2006

s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o taksi za obremenjevanje okolja
(Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije,
št. 30/03) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
1. Vlada izpodbija Odlok o taksi za obremenjevanje
okolja (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da Občina Šentilj ni
sledila njenemu pozivu, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi,
ker naj bi bil nezakonit. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne
skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob pogojih, ki
jih določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na podlagi 2., 10., 28. in 80. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju ZVO) ter 21. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ur.
p. b. – v nadaljevanju ZLS). Vendar naj citirana določba ZLS
ne bi bila pravna podlaga za uvedbo sporne dajatve. Zaradi
onesnaževanja zraka, ki izvira iz tranzitnega prometa s tovor-
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nimi vozili, naj tudi na podlagi citiranih določb ZVO ne bi bilo
mogoče uvesti sporne dajatve. Navedeno onesnaževanje
zraka naj namreč ne bi bilo omejeno le na območje lokalne
skupnosti. Z uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04 – v nadaljevanju ZVO-1) je ZVO prenehal veljati, vendar naj Občina ne bi uskladila Odloka, kot ji to nalaga
190. člen ZVO-1. Odlok naj bi bil zato v neskladju z določbami ZVO-1 ter s 147. in 153. členom Ustave. Ker naj bi bili
zavezanci za plačilo sporne dajatve določeni arbitrarno, so
v neenakem položaju v primerjavi z drugimi vozniki, zato naj
bi bil Odlok v neskladju tudi z drugim odstavkom 14. člena.
Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji prevozniki, naj bi Odlok povzročal težko popravljivo škodo, saj
naj vračila morebitne nezakonito plačane takse ne bi mogli
uveljavljati za nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z izpodbijanimi
določbami Odloka kršijo tudi obveznosti države iz Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 27/04, MP,
št. 7/04 – v nadaljevanju PES) glede prostega pretoka blaga
in 7. člen Direktive št. 1999/62/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. 6. 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo
nekaterih infrastruktur za težka motorna vozila (UL L št. 187
z dne 20. 7. 1999). V zvezi s tem naj bi Generalni sekretariat
za davke in carinsko unijo pri Evropski komisiji že preučeval
sporno takso, zato Vlada pričakuje, da bo Evropska komisija
zoper Republiko Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati
izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je
izvrševanje Odloka zadržalo. Zavezanci za plačilo sporne
dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali vračilo
morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. To lahko
povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti Odloka težko popraviti. Začasno zadržanje
pomeni, da Občina na podlagi Odloka do končne odločitve
Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

915.

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o taksi za obremenjevanje okolja

Številka: U-I-30/06-4
Datum: 16. 2. 2006

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. februarja 2006

s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o taksi za obremenjevanje okolja
(Uradni list RS, št. 135/03 in 23/05) se do končne odločitve
Ustavnega sodišča zadrži.

Št.

23 / 3. 3. 2006 /

Stran

2427

Obrazložitev
1. Vlada izpodbija Odlok o taksi za obremenjevanje
okolja (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da Občina Lendava
ni sledila njenemu pozivu, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi,
ker naj bi bil nezakonit. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne
skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob pogojih,
ki jih določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na
podlagi 80. člena v povezavi z 2. in 10. členom Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju ZVO). Vendar naj na podlagi citiranih določb ZVO ne
bi bilo mogoče uvesti sporne dajatve zaradi onesnaževanja,
ki izvira iz tranzitnega prometa s tovornimi vozili. Navedeno
onesnaževanje zraka naj namreč ne bi bilo omejeno le na
območje lokalne skupnosti. Z uveljavitvijo Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04 – v nadaljevanju ZVO-1) je
ZVO prenehal veljati, vendar naj Občina ne bi uskladila Odloka, kot ji to nalaga 190. člen ZVO-1. Odlok naj bi bil zato
v neskladju z določbami ZVO-1 ter s 147. in 153. členom
Ustave. Ker naj bi bili zavezanci za plačilo sporne dajatve
določeni arbitrarno, so v neenakem položaju v primerjavi z
drugimi vozniki, zato naj bi bil Odlok v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena in 74. členom Ustave. Ker naj Odlok
ne bi določal postopka za odmero sporne dajatve, naj bi bil
v neskladju tudi z 2. členom Ustave. Vlada predlaga, naj
Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje
Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji prevozniki, naj bi
Odlok povzročal težko popravljivo škodo, saj naj vračila morebitne nezakonito plačane takse ne bi mogli uveljavljati za
nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z Odlokom kršijo obveznosti
države iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni
list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – v nadaljevanju PES) glede
prostega pretoka blaga in 7. člen Direktive št. 1999/62/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 6. 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo nekaterih infrastruktur za težka motorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999). V zvezi
s tem naj bi Generalni sekretariat za davke in carinsko unijo
pri Evropski komisiji že preučeval sporno takso, zato Vlada
pričakuje, da bo Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti
iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme
Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje
javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje Odloka zadržalo. Zavezanci za plačilo
sporne dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali
vračilo morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. To
lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru
morebitne nezakonitosti Odloka težko popraviti. Začasno
zadržanje pomeni, da Občina na podlagi Odloka do končne
odločitve Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne
dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo
soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-467/04-19
Datum: 2. 2. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. A. iz Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji
dne 2. februarja 2006

o d l o č i l o:
1. Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 208/2003 z dne
6. 4. 2004 se razveljavi.
2. Zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnica je s tožbo pred delovnim sodiščem od delodajalca zahtevala nadomestilo plače zaradi nezakonitega
prenehanja delovnega razmerja, in sicer plačilo 2.205.975,29
SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 28. 7. 1997 dalje do
plačila. Sodišče prve stopnje je toženi stranki naložilo plačilo
zneska 254.170,30 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
29. 7. 1997 dalje do plačila. Višji tožbeni zahtevek pritožnice je
zavrnilo. Zoper zavrnilni del prvostopenjske sodbe je pritožnica
vložila pritožbo, ki jo je Višje sodišče zavrnilo. Pritožničino revizijo zoper sodbo Višjega sodišča je Vrhovno sodišče zavrglo
in navedlo naslednje razloge: da pritožnica v reviziji ni navedla
zneska, glede katerega meni, da ji je bil prenizko prisojen; da v
uvodu revizije ni navedla vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe in da tega ne vsebuje niti izrek prvostopenjske
sodbe; da pritožnica z zahtevo za ugoditev reviziji nalaga Vrhovnemu sodišču obveznost, da oceni vrednost izpodbijanega
dela sodbe sodišča druge stopnje, česar pa revizijsko sodišče
ne sme storiti (371. člen Zakona o pravdnem postopku, Uradni
list RS, št. 26/99 in nasl. – v nadaljevanju ZPP). Pritožničino
revizijo je zato štelo za nepopolno in jo kot takšno brez predhodnega poziva revidentu na dopolnitev, zavrglo. Pri tem se
je sklicevalo tudi na pravno mnenje, sprejeto na občni seji
Vrhovnega sodišča dne 26. 6. 2002.
2. Zoper sklep Vrhovnega sodišča vlaga pritožnica
ustavno pritožbo. V ustavni pritožbi trdi, da je v reviziji izrecno navedla, da je sodišče prve stopnje zahtevku za plačilo
2.205.975,29 SIT ugodilo le do zneska 254.170,30 SIT, v
preostalem delu pa tožbeni zahtevek zavrnilo. Prav tako naj
bi v reviziji navedla, da je zoper zavrnilni del prvostopenjske
sodbe vložila pritožbo, ki pa jo je Višje sodišče zavrnilo. V
reviziji naj bi Vrhovnemu sodišču tudi predlagala spremembo
izpodbijanih sodb, tako da bo tožbenemu zahtevku v celoti
ugodeno. Iz takšnih revizijskih navedb naj bi izhajalo, da je
izpodbijani del pravnomočne sodbe razlika med obema navedenima zneskoma, ki bistveno presega minimalni znesek
za vložitev revizije. V ustavni pritožbi tudi navaja, da njenega
primera ni mogoče primerjati z zadevo, v zvezi s katero je
bilo sprejeto pravno mnenje Vrhovnega sodišča dne 26. 6.
2002, na katerega se v obrazložitvi sklepa sklicuje Vrhovno
sodišče. Zatrjuje kršitev pravice do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo dne
1. 9. 2005 sprejel v obravnavo. V skladu z določbo 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo
 Pravna mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
št. I/2002, str. 18 in 19.
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poslalo Vrhovnemu sodišču, v skladu z določbo 22. člena
Ustave pa nasprotni stranki v delovnem sporu (delodajalcu).
Omenjena na ustavno pritožbo nista odgovorila.
B.
4. Pritožnica v ustavni pritožbi nasprotuje presoji Vrhovnega sodišča, da je revizija nepopolna in da jo je zato treba
zavreči. Vrhovnemu sodišču v zvezi s tem očita nepravilno
uporabo procesnega prava in kršitev 22. člena Ustave.
5. Ustavna pritožba ni pravno sredstvo, s katerim bi
bilo mogoče uveljavljati kršitve procesnega prava same po
sebi. V skladu s prvim odstavkom 50. člena ZUstS Ustavno
sodišče v postopku z ustavno pritožbo preizkusi le, ali so
bile z izpodbijano sodno odločbo kršene človekove pravice
ali temeljne svoboščine. Vsebina navedb v ustavni pritožbi
o tem, da je pravno stališče sodišča, na katerem temelji izpodbijani sklep, napačno in pravno zmotno, pa zadošča za
to, da Ustavno sodišče preizkusi, ali je stališče, na katerem
temelji izpodbijani sklep, očitno napačno. V tem primeru bi bil
pritožničin očitek o kršitvi pravice do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave utemeljen.
6. Vrhovno sodišče je revizijo zavrglo kot nepopolno z
utemeljitvijo, da ne sme samo ocenjevati vrednosti izpodbijanega dela sodbe sodišča druge stopnje. Pri tem se je
sklicevalo na 371. člen ZPP, ki določa, da revizijsko sodišče
preizkusi izpodbijano sodbo samo v delu, v katerem se izpodbija z revizijo. zato naj bi bila revizija, v kateri ni navedena
vrednost spornega predmeta, nepopolna.
7. Po določbi drugega odstavka 367. člena ZPP je v
premoženjskih sporih revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 1.000.000 SIT. Po
določbi 2. točke 335. člena ZPP, ki se na podlagi 383. člena
ZPP smiselno uporablja tudi v postopku z revizijo, pa mora
revizija vsebovati izjavo, ali se sodba izpodbija v celoti ali v
določenem delu. Gre za dve različni določbi, ki imata različen
namen: navedba vrednosti spornega predmeta je potrebna
za presojo dopustnosti revizije, revizijska izjava pa za določitev mej revizijske presoje. Glede na to mora biti iz revizije
razvidno, v katerem delu se izpodbijana soba izpodbija in
da vrednost izpodbijanega dela sodbe presega znesek, ki je
pogoj za dopustnost revizije.
8. V konkretnem primeru je pritožnica v reviziji navedla, da je s tožbo zahtevala plačilo 2.205.975,29 SIT, da
je prvostopenjsko sodišče ugodilo njenemu zahtevku le do
zneska 254.170,30 SIT, v preostalem delu pa tožbeni zahtevek zavrnilo in da se ne strinja s sodbo drugostopenjskega
sodišča, s katero je to zavrnilo njeno pritožbo in potrdilo
prvostopenjsko sodbo. Iz revizije je bilo torej razvidno, da je
revidentka izpodbijala izpodbijano sodbo v delu, v katerem
je bil njen tožbeni zahtevek zavrnjen v celoti. Ker je bilo na
prvi pogled očitno, da vrednost tega dela presega 1.000.000
SIT, kar je po določbi 367. člena ZPP pogoj za dopustnost
revizije, Vrhovno sodišče revizije ne bi smelo zavreči, temveč
bi moralo o njej meritorno odločiti.
9. Glede na navedeno je stališče Vrhovnega sodišča, da
je pritožničina revizija nepopolna, očitno napačno in kot takšno
v neskladju s pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave. Zato je Ustavno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo
in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno. Sodnica Krisper Krambergerjeva je dala
pritrdilno ločeno mnenje.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
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Drugi državni organi in organizacije
917.

Sklep o imenovanju državnih tožilk na položaj
svetnic

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03-17/2006) je Državnotožilski svet na 97. seji sprejel

SKLEP
o imenovanju državnih tožilk na položaj svetnic
Liljana Tomič, okrožna državna tožilka na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani, se imenuje na položaj svetnice
okrožnega državnega tožilca z dnem 1. 3. 2006.
Manja Prezelj, okrožna državna tožilka na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani, se imenuje na položaj svetnice
okrožnega državnega tožilca z dnem 1. 3. 2006.
Marjeta Perat Vlaj, okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, se imenuje na položaj
svetnice okrožnega državnega tožilca z dnem 1. 3. 2006.
Barbara Brezigar l.r.
generalna državna tožilka RS

918.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje
investicijskih skladov

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št. 26/2005-ZISDU-1–UPB1 in 68/05-odločba US) Agencija
za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in
pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih
skladov
1. člen
Za dosedanjim 2. členom Sklepa o načinu in pogojih
za trženje in oglaševanje investicijskih skladov (Uradni list
RS, št. 80/03; v nadaljevanju Sklep) se doda nov 2.a člen,
ki se glasi:
»(1) Izplačila enot premoženja ter drugih terjatev iz
naslova enot premoženja investicijskega sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v drugi državi članici Evropske
unije, ki se na podlagi ZISDU-1 tržijo na območju Republike
Slovenije, lahko potekajo samo preko ene ali več bank iz
prvega odstavka 2. člena Zakona o bančništvu (Uradni list
RS, št. 104/04–ZBan-UPB2; v nadaljevanju ZBan) oziroma
podružnic bank iz držav članic Evropske unije, ustanovljenih
na območju Republike Slovenije v skladu z ZBan.
(2) Vplačila in izplačila enot premoženja ter drugih terjatev iz naslova enot premoženja investicijskega sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v tuji državi, ki se na podlagi
ZISDU-1 tržijo na območju Republike Slovenije, lahko potekajo
samo preko ene ali več bank iz prvega odstavka 2. člena ZBan
oziroma podružnic bank iz držav članic Evropske unije, ustanovljenih na območju Republike Slovenije v skladu z ZBan.«
2. člen
1. V prvem odstavku 7. člena Sklepa se besedilo »na
način iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »investicijskih skladov«.

2. Četrti odstavek 7. člena Sklepa se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»(4) Pred podpisom listine, na podlagi katere vlagatelj
pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopne izjave iz
prvega odstavka 131. člena ZISDU-1 mora oseba, ki trženje
izvaja, od vlagatelja, kadar je ta fizična oseba (tudi če je zakoniti zastopnik fizične osebe), pridobiti podatke, na osnovi
katerih lahko oceni njegov finančni profil, razen, če vlagatelj
pisno odkloni posredovanje teh podatkov.«
3. Za četrtim odstavkom 7. člena Sklepa se dodajo novi
peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Vlagatelj podatke iz prejšnjega odstavka posreduje na
obrazcu, ki mora vsebovati najmanj informacije o vlagateljevem
namenu in ročnosti varčevanja, njegovih finančnih zmožnostih,
odnosu do tveganja, poznavanju finančnih naložb ter izkušnjah
pri naložbah v vrednostne papirje oziroma investicijske sklade.
(6) Navodila za sestavo obrazca za oceno profila vlagatelja so v prilogi tega sklepa.
(7) Družba za upravljanje oziroma druga oseba, ki po
pooblastilu družbe za upravljanje opravlja trženje investicijskih skladov, je dolžna v skladu s predpisi, ki urejajo varstvu
osebnih podatkov, zagotoviti ustrezno varovanje osebnih
podatkov, vsebovanih na obrazcu iz prejšnjega odstavka.
Izjava vlagatelja o odklonitvi posredovanja podatkov iz četrtega odstavka tega člena oziroma izpolnjen obrazec iz petega
odstavka tega člena se hranita skupaj z listino, na podlagi
katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma
pristopno izjavo iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1.
(8) Pred podpisom listine, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopne izjave iz prvega
odstavka 131. člena ZISDU-1 mora oseba, ki trženje izvaja,
opraviti identifikacijo vlagatelja in pridobiti podatke v skladu s
predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.«
3. člen
K Sklepu se doda priloga, ki se glasi:
»PRILOGA: NAVODILA ZA SESTAVO OBRAZCA – PROFIL VLAGATELJA
Obrazec – Profil vlagatelja, mora biti sestavljen bodisi v
pisni, bodisi v elektronski obliki.
Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati navedbo, da
so podatki iz tega obrazca namenjeni izključno svetovanju
vlagatelju v zvezi z izbiro njegovemu profilu najbolj primernega tipa investicijskega sklada oziroma najbolj primerne sestave različnih tipov investicijskih skladov in da je končna izbira
posameznega investicijskega sklada stvar proste odločitve
vlagatelja, ki je lahko drugačna od predlagane.
Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati najmanj
naslednja vprašanja:
1. S kakšnim namenom želite varčevati?
A. varčevanje za starost
B. varčevanje za nakup nepremičnine
C. varčevanje za potrebe otrok
D. varčevanje za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend ...)
E. varčevanje za sprotne potrebe
2. Kakšno nihanje vrednosti naložbe je v obdobju
varčevanja za vas še sprejemljivo?
A. vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek
B. znižanje za največ 10%
C. znižanje za največ 25%
D. odgovor na vprašanje zavisi od gibanj na trgu
3. V katerem primeru bi zaradi negativnih donosov
najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega
obdobja varčevanja?
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A. sklad bi imel negativen donos največ mesec dni
zapored
B. sklad bi imel negativen donos največ tri mesece
zapored
C. sklad bi imel negativen donos največ šest mesecev
zapored
D. sklad bi imel negativen donos največ leto dni zapored
E. ne bi izstopil pred potekom obdobja varčevanja
4. Kakšen donos bi vas zadovoljil?
A. donos, ki bo ohranjal realno vrednost vloženega
denarja
B. v povprečju 7 odstotkov letno
C. v povprečju 12 odstotkov letno
D. več kot 12 odstotkov letno
5. Kje imate trenutno naložena sredstva?
A. pretežno v denarju, na računu in bančnih vlogah
B. pretežno v življenjskih zavarovanjih
C. pretežno v obveznicah, obvezniških skladih
D. v delnicah in obveznicah, mešanih skladih
E. pretežno v delnicah, delniških skladih
F. nimam prihrankov
6. V primeru, da varčujete za nakup stanovanja, ki ga
nameravate opraviti v petih letih, katero izmed naložb bi
izbral za dosego vašega varčevalnega cilja?
A. naložbo brez nihanja vrednosti kot npr. bančni depozit
B. naložbo, katere pričakovana realna donosnost je
5 odstotkov letno. Ta naložba sicer vsebuje tudi nekaj tveganja, saj obstaja manjša verjetnost (do 20 odstotkov), da v
primeru neugodnih razmer v petih letih izgubite 10 odstotkov
vrednosti vloženih prihrankov.
C. Naložbo, katere pričakovana realna donosnost je
10 odstotkov letno, vendar lahko v najslabšem primeru v
petih letih izgubite četrtino svojih prihrankov (verjetnost tega
dogodka znaša približno eno četrtino).
D. Naložbo, s katero boste v petih letih vrednost vaših
prihrankov bodisi potrojili (50-odstotna verjetnost), bodisi prepolovili (50-odstotna verjetnost).
7. Kdaj nameravate unovčiti vašo naložbo?
A. pred iztekom treh let
B. v obdobju od treh do sedmih let
C. kasneje kot v sedmih letih
8. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?
A. doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval
B. imam manjše izkušnje
C. v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa
9. V zvezi z naložbo v vzajemni sklad sem bil opozorjen
na naslednja tveganja (obkroži):
A. tržno tveganje
B. valutno tveganje
C. kreditno tveganje
D. na tveganja v zvezi z naložbo nisem bil opozorjen

5. člen
Določbe četrtega in petega odstavka 7. člena Sklepa se
začnejo uporabljati v roku 60 dni od uveljavitve tega sklepa.

Obrazec – Profil vlagatelja lahko vsebuje tudi drugačna
vprašanja od navedenih, vendar morajo biti ta navedenim
vprašanjem smiselno podobna.
Vprašanja morajo osebi, ki izvaja trženje investicijskega
sklada, omogočiti, da bo lahko na podlagi odgovorov vlagatelja temu predlagala izbiro njegovemu profilu primernega tipa
investicijskega sklada oziroma izbiro njegovemu profilu najbolj primerne sestave različnih tipov investicijskih skladov.
Končni predlog vlagateljevemu profilu primernega tipa
investicijskega sklada oziroma primerne sestave različnih
tipov investicijskih skladov se v obrazec izrecno zapiše.
Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati tudi naslednje podatke:
1. navedbo kraja in datuma izpolnitve obrazca;
2. ime in priimek vlagatelja;
3. firmo in sedež družbe, ki trženje izvaja;
4. ime in priimek ter podpis osebe, ki za družbo iz predhodne točke izvaja trženje.

IV.
Uživalcu pokojnine, ki pravico do varstvenega dodatka
uveljavlja v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine,
se pri ugotavljanju pogoja premoženjskega cenzusa namesto
plače iz preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob odmeri, če je to zanj ugodnejše. Znesek pokojnine ob odmeri
se upošteva tudi uživalcu pokojnine, ki v preteklem letu ni
imel plače.

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 213-2/3-15/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
EVA 2005-1611-0171
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

919.

Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje
pravice do varstvenega dodatka v letu 2006

Na podlagi osmega odstavka 133. člena in četrtega
odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – ZPIZ-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 104/05) je
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do
varstvenega dodatka v letu 2006
I.
Uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine imajo v letu 2006 pravico do varstvenega dodatka,
če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v
letu 2005 ne presegajo mesečno 85.206,47 SIT ali letno
1.022.477,64 SIT na posameznega družinskega člana.
II.
Dohodek iz samostojne dejavnosti samozaposlenega,
ki se mu ugotavlja dobiček, se med skupne dohodke uživalca
pokojnine in njegovih družinskih članov všteva tako, da se
upošteva čisti dobiček, kot ga ugotovi pristojni davčni organ,
brez upoštevanja investicij in olajšav po davčnih predpisih.
III.
Uživalec pokojnine dokazuje pogoje za pridobitev oziroma uživanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi
potrdili o višini katastrskega dohodka in drugimi dokazili. Ta
dokazila je dolžan predložiti zavodu tudi ob vsaki spremembi
premoženjskega stanja oziroma na zahtevo zavoda.

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-6-4/2006
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
920.

Št.

Sklep o valorizaciji zneska premoženja
iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Na podlagi 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 104/05)
in 5. člena Pravilnika o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka (Uradni list
RS, št. 25/01), je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje na seji dne 16. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega
odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
I.
Vrednost premoženja iz četrtega odstavka 133. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se uskladi za 2,5% in v letu 2006 znaša 5.056.735,00 SIT.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-6-3/2006
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

921.

Sklep o računovodskem izkazu prihodkov
in odhodkov Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2005

Na podlagi 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
81/00, 124/00, 109/01, 108/02, 110/02, 40/03, 63/03, 135/03
in 72/05) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dne 28. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o računovodskem izkazu prihodkov in
odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2005
1. Sprejme se računovodski izkaz prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2005, ki izkazuje:
– prihodki skupaj

877.243.007.000,25 SIT

– odhodki skupaj

877.114.778.554,06 SIT

– presežek

128.228.446,19 SIT

2. Skladno z 233. členom ZPIZ-1 se za doseganje izravnave med prihodki in odhodki Zavoda za leto 2005, izkazani
presežek nakaže državnemu proračunu.
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3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-7-2/2006
Ljubljan, dne 28. februarja 2006
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

922.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi XI. točke Sklepa o določitvi prispevkov za
posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00,
17/02, 22/02, 19/03, 17/04 in 17/05) je Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
28. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za
posebne primere zavarovanja
I.
V III. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne
primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02,
17/04 in 17/05; v nadaljnjem besedilu: sklep), se znesek
"1.116" nadomesti z zneskom "1.170".
II.
V prvem in drugem odstavku IV. točke sklepa se znesek
"1.673" nadomesti z zneskom "1.753".
III.
V V. točki sklepa se znesek "1.673" nadomesti z zneskom "1.753".
IV.
V VI. točki sklepa se znesek "2.231" nadomesti z zneskom "2.338".
V.
V VII. točki sklepa se znesek "5.579" nadomesti z zneskom "5.847".
VI.
V IX. točki sklepa se znesek "558" nadomesti z zneskom "585".
VII.
V besedilu XI. točke sklepa se besedi »Upravni odbor«
nadomestita z besedo »Svet«.
VIII.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 3. 2006 dalje.
Št. 030-7-4/2006-03-01
Ljubljana, dne 28. februarja 2006
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
923.

Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti
trgovine Slovenije

ODPOVED
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
Slovenije
Podpisnika Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije na strani delodajalcev, in sicer Gospodarska zbornica
Slovenije – Združenje za trgovino, Ljubljana, in Združenje
delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino, Ljubljana, na
podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/98, 57/98, 110/99, 23/02,
73/03 in 90/04) ter sklepa Upravnega odbora Gospodarske
zbornice Slovenije – Združenja za trgovino z dne 14. 2. 2006
in sklepa Upravnega odbora Združenja delodajalcev Slovenije – Sekcije za trgovino z dne 17. 2. 2006 odpovedujeva
Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list
RS, št. 10/98, 57/98, 110/99, 23/02, 73/03 in 90/04), njeno
tarifno prilogo ter prilogi I. in II. ter obenem ugotavljava, da
kolektivna pogodba s tarifno prilogo ter prilogama I. in II. velja
še do 31. 12. 2006.
Št. 330/2006

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za trgovino
Predsednik
Peter Zavrl l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za trgovino
Predsednik
Aleš Čerin l.r.

924.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Lenart za
leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02
in 18/04) in na podlagi 50. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Lenart, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Lenart dne 31. 3. 2005, je skupščina Območne
obrtne zbornice Lenart na svoji redni seji dne 22. 2. 2006
sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Lenart (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju,
na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega
združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,5% od najnižje bruto pokojninske osnove, ki se uporablja
za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer nominalni mesečni znesek
članarine – 3,5% od navedene osnove ne sme biti nižji od
5.814,00 tolarjev;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3,5% od najnižje bruto pokojninske osnove, ki se uporablja
za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer pri čemer nominalni mesečni
znesek članarine – 3,5% od navedene osnove ne sme biti
nižji od 5.814,00 tolarjev;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini
3,5% od najnižje bruto pokojninske osnove, ki se uporablja
za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer nominalni mesečni znesek
članarine – 3,5% od navedene osnove ne sme biti nižji od
5.814,00 tolarjev;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in
njihovega združevanja) mesečno v višini 5.814,00 tolarjev.
III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas
prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve na obrazcu, ki je sestavni del tega
sklepa. Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Lenart določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa v
odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9.
2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
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VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Lenart.
VIII.
Območna obrtna zbornica Lenart pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Lenart, dne 22. februarja 2006
Predsednik OOZ Lenart
Stanko Bernjak l.r.
Priloga

OBRAýUN
ýLANARINE ZA OBRTNO ZBORNICO SLOVENIJE
IN OBMOýNO OBRTNO ZBORNICO ____________________
ZA MESEC: ______________________

PODATKI O ZAVEZANCU ZA PLAýILO
A. ýLANARINE
Priimek in ime:
Sedež
poslovanja:
Naslov bivališþa:
Vrsta dejavnosti:

……………………………………..

Davþna številka:
……………………..

………….………………………..…
…...….……………………………..
……………………………………..

Znesek v SIT
B. BRUTO OSNOVA ZA OBRAýUN ýLANARINE

C. ýLANARINA
1.
2.

Stopnja

Znesek v SIT

ýlanarina Obrtne zbornice Slovenije
ýlanarina Obmoþne obrtne zbornice ……………..……
SKUPAJ (1+2)

V/na …………………………., dne ……………..

Podpis zavezanca:
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Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Postojna

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 18. člena Statuta Območne obrtne zbornice Postojna, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne
zbornice Postojna dne 12. 7. 2005, je skupščina Območne
obrtne zbornice Postojna na seji dne 14. 2. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Postojna
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Postojna (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju,
na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega
združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,2% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,2% od najnižje pokojninske osnove povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in
umetnostne obrti v višini 1,1% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
ali oblika njihovega združevanja) mesečno v višini 3.700
SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka 1. toče tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico
Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma, ko
preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Postojna
določi letno višino članarine skladno z drugo točko tega
sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od
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katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. tekočega leta in
drugi obrok 30. 9. tekočega leta.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz prve točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne
obrtne zbornice Postojna.
VIII.
Območna obrtna zbornica Postojna pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
X.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
velja pa od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 1/2006
Postojna, dne 14. februarja 2006
Predsednik
skupščine OOZ Postojna
Franci Šemrl l.r.

926.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za
leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 13. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ribnica, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne
zbornice Ribnica dne 5. 5. 2005, je skupščina Območne
obrtne zbornice Ribnica na 3. seji dne 3. 2. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ribnica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju,
na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega
združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3% od najnižje bruto pokojninske osnove;
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– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
3% od najnižje bruto pokojninske osnove;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti, v višini 1,5% od najnižje bruto pokojninske osnove;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihovega združevanja) mesečno v višini 5.000 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve na obrazcu, ki je sestavni del tega
sklepa. Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Ribnica
določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa
v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in drugi obrok 30. 9.
2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne
obrtne zbornice Ribnica.
VIII.
Območna obrtna zbornica Ribnica pooblašča Obrtno
zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno
upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Št. SKLEP-01/2006
Ribnica, dne 3. februarja 2006
Predsednik
skupščine OOZ
Franc Vesel l.r.
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Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Ilirska
Bistrica za leto 2006

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Obrtnega zakona in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS,
št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi tretje
alinee 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ilirska
Bistrica ter v skladu s Statutom Obrtne zbornice Slovenije je
skupščina Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica na seji
dne 20. 2. 2006 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica
za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na
območju na katerem deluje zbornica, na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in
oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
različne gospodarske subjekte, poklicna in strokovna društva, združenja, zveze, druge organizacije in fizične osebe,
ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti
in so pristopili v članstvo zbornice na podlagi lastne, pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz 1. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,80% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini
2,80% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,60% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine,
– pravne osebe (gospodarske družbe, obrtne zadruge
in oblike njihovega združevanja) v višini 3.000,00 SIT,
– fizična oseba in pravna oseba ter ostali subjekti (prostovoljni člani), ki se je včlanila v zbornico za podlagi lastne,
pisno izkazane odločitve, v višini 1,60% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in
prispevkov.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Gospodar-
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sko zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico
Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani, s statusom fizične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Ilirska Bistrica določi letno višino članarine skladno petim odstavkom
2.točke tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih
obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2006 in
drugi obrok 30. 9. 2006.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo
določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne
obrtne zbornice Ilirska Bistrica.
VIII.
Območna obrtna zbornica Ilirska Bistrica pooblašča
Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene
z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o izvajanju
nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
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X.
Z dnem 20. 2. 2006 preneha veljati sklep št. 2/2005 z
dne 26. aprila 2005.
XI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in velja za leto 2006.
Št. 1/2006
Ilirska Bistrica, dne 20. februarja 2006
Predsednik Skupščine OOZ
Ilirska Bistrica
Srečko Sanabor l.r.

928.

Poročilo o prodaji 25. serije igre Hitra srečka

Vlada Republike Slovenije je družbi Športna loterija in
igre na srečo d.d. dodelila koncesijo za prirejanje klasične
igre na srečo z imenom »Hitra srečka« s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V) z dne 24. 7. 1997 in jo prvič podaljšala
s svojim sklepom številka 473-01/98-5 (N) z dne 17. 12. 1988
ter nato še z odločbo številka 473-01/2001-67 z dne 11. 12.
2003. Skladno z določbami koncesijske pogodbe, ki je bila
sklenjena na podlagi dodeljene koncesije, objavljamo

POROČILO
o prodaji 25. serije igre Hitra srečka
Število prodanih srečk 25. serije je 1.983.308, sklad za
dobitke je 148,748.100,00 SIT in vrednost izplačanih dobitkov 142,586.050,00 SIT.
Ljubljana, dne 17. februarja 2006
Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave
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OBČINE
AJDOVŠČINA
929.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2006

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo
št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na seji dne 23. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2006

42
43

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05) se spremeni prvi odstavek 2. člena, tako
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:

III.

B)
IV.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71  

72

73

74

75

II.
40

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
PREJETA VRAČILA DANIH POSJIL IN
PRODAJA KAP. DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

V tisoč
tolarjev
Proračun
leta 2006
3.400.396
2.012.037
1.692.910
1.198.603
330.291
164.016
0
319.127
185.114
6.448
2.295
5.140
120.130
339.500
240.000
0
99.500
44.841
280
44.561
978.978
978.978
25.040
25.040
3.977.061
546.654
133.535
21.566

75

V.
44

VI.

C)
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

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 osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.transf. pravn. in fiz. osebam, ki niso
pror. upor.
432 Invest. transf. Proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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
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 lasti0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

375.073
393
16.087
1.025.674
19.567
515.158
73.138
417.811
0
1.784.887
1.784.887
619.846
183.545
436.301

– 576.665

0

0
0
0
0
2.100
2.100
0
2.100
0

-2.100

0
0
1.120
1.120
1.120
– 579.885
–1.120
576.665

579.885

Drugi in tretji odstavek 2. člena ostaneta nespreme
njena.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 401-13/2005
Ajdovščina, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BLED
930.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli
št. 1345/2 k.o. Ribno

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št.
119/03 u.p.b.), je Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju 22.
redne seje dne 22. 9. 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1345/2
k.o. Ribno
1. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 1345/2, pot v izmeri 82 m2,
vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 748 k.o. Ribno, preneha biti
javno dobro in se vpiše v zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena
lastninska pravica za Občino Bled.
2. člen
Nepremičnina zemljišče parc. št. 1345/2 k.o. Ribno postane
lastnina Občine Bled.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3506-6/2006
Bled, dne 11. novembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

ČRNOMELJ
931.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče,
KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj
(delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) je Občinski svet Občine Črnomelj na 2. izredni seji dne
24. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče,
KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj
(delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš
(delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno),
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KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list
RS, št. 119/03) – v nadaljevanju: s/d PUP, ki se nanašajo na:
(a) določitev nekaterih novih meril in pogojev za oblikovanje
objektov in drugih ureditev na območju območja, kjer velja odlok
o PUP,
(b) uskladitev z novimi strokovnimi podlagami nosilcev urejanja prostora.
S/d PUP je izdelalo podjetje Topos d.o.o. Dolenjske Toplice
v oktobru 2005.
2. člen
V 6. členu se:
a) za peto alineo dodata novi alinei z naslednjim besedilom:
»– dovoli se gradnja, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in
odstranitev gospodarske infrastrukture. Komunalno, energetsko
in TK omrežje se izvaja podzemno; izjemoma je dopustna gradnja
nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve;
– manjše vetrne elektrarne so dovoljene na neizpostavljenih
lokacijah, izven pomembnih vedut v naseljih, ki so opredeljene v
strokovnih podlagah za poselitev in posebnih strokovnih podlagah,
ki so sestavni del sprejetega odloka.«
3. člen
V 7. členu se:
a) druga alinea dopolni tako, da se v celoti glasi:
»– gradnja novih stanovanjskih objektov se ne dovoli;«
b) tretja alinea dopolni tako, da se v celoti glasi:
»– dovolijo se nadomestne gradnje, adaptacije, rekonstrukcije in dozidave obstoječih, tudi stanovanjskih objektov, pri čemer
dozidave ne smejo presegati tretjine velikosti obstoječega objekta.
Pri tem je ob pogoju ohranitve obstoječe dejavnosti, površina kmetijskega zemljišča lahko tudi manjša od prej določene velikosti;«
c) na koncu člena doda alinea:
»– dovoli se gradnja, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in
odstranitev gospodarske infrastrukture. Komunalno, energetsko
in TK omrežje se izvaja podzemno; izjemoma je dopustna gradnja
nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve.«
4. člen
V 8. členu se:
a) prva alinea spremeni tako, da se v celoti glasi:
»– vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih legalno zgrajenih
objektov«
b) četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
– gradnja, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitev gospodarske infrastrukture. Komunalno, energetsko in TK omrežje se
izvaja podzemno; izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov
in naprav, če niso možne alternativne rešitve
c) deveta alinea nadomesti z novo alineo z naslednjim besedilom:
»– gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v okviru
grajenega območja kmetije in pogojno zazidljivega območja kmetije, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja postavitev enostavnih
objektov, pri čemer za določitev meril in pogojev za oblikovanje
objektov veljajo določila 14. oziroma 17. člena odloka o PUP«
d) na koncu člena doda besedilo v naslednjih alineah:
»– gradnja opornih zidov za zavarovanje zemljišč tam, kjer
kmetijsko zemljišče meji na gradbene parcele oziroma stavbno
zemljišče in je oporni zid potreben za zavarovanje zemljišča;«
»– začasne postavitve tabornih prostorov na lokacijah, ki jih
določa Odlok o tabornih prostorih v Občini Črnomelj (Uradni list
RS, št. 50/98 in 79/04)«.
5. člen
V 9. členu se:
a) za prvo alineo doda novo alineo z naslednjim besedilom:
»– sprememba namembnosti legalno zgrajenih objektov, vendar le za zavetišče za živali«
b) četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– gradnja, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitev
gospodarske infrastrukture podzemno. Komunalno, energetsko in
TK omrežje se izvaja podzemno; izjemoma je dopustna gradnja
nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve«.
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6. člen
V 11. členu se:
a) tretji odstavek spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Na območjih za stanovanja, kmetijstvo in turistično dejavnost na kmetiji “SK” se poleg objektov in vrste del, ki so dovoljeni v
območju "S", dovolijo spremembe namembnosti stanovanjskih oziroma gospodarskih objektov za opravljanje domače obrti in turizma na
kmetiji ter gradnje objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. Dovolijo
se mirne poslovne dejavnosti (uslužnostna obrt ipd.).«
b) peti odstavek spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Na območjih za stanovanja in obrt “SO” se poleg objektov
in vrste del, ki so dovoljeni v območju "S" in "SK", dovoli gradnja
novih ter spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe
obrtnih, gostinske in turistične dejavnosti, ki ne presegajo ravni
hrupa, predpisane za bivalna okolja in imajo zagotovljeno ustrezno
čiščenje in odstranjevanje odpadnih vod. V primerih velike oddaljenosti od bivanjskih okolij ni omejitev pri hrupu.«
c) enajsti odstavek se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Na območju predvidenih občinskih lokacijskih načrtov
»OLN« se do sprejema občinskega lokacijskega načrta, razen na
območju OLN TRIS Kanižarica – območje parcelnih številk: 2594/1,
2595/3, 2600/3, 2602/1, 2609/1, 2609/3, 2609/4, 2610/1 in 2610/2,
vse k.o. Dobliče, gradnje ne dovolijo. Dovolijo se le vzdrževalna
dela in rekonstrukcije, ne pa tudi spremembe namembnosti.«
7. člen
V 12. členu se:
a) zadnji stavek četrtega odstavka spremeni tako, da se v
celoti glasi:
»Nadkritje športnih površin in postavitev manjših montažnih
servisnih objektov se dovoli skladno s presojo občinskega urbanista.«
b) v šestem odstavku besedilo »27. člen« zamenja z besedilom »28. člen«.
8. člen
V 13. členu se črta četrta alinea.
9. člen
V 14. členu se:
a) na koncu druge alinee doda besedilo:
»Za gospodarske objekte (zidanice, hise in hrame) veljajo
določila 17. člena.«
b) na koncu četrte alinee doda besedilo:
»Gradnja pomožnih objektov med javno potjo in gradbeno
linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena.«
10. člen
V 16. členu se:
a) na začetku doda besedilo v naslednjih alineah:
»– arhitektura stanovanjskih, turističnih, gospodarskih in pomožnih objektov mora slediti tipiki obstoječih stavb (prostorska razmestitev, gabariti, proporci, slemena in nakloni streh, materiali, barve),
– stare, še ohranjene objekte je treba prenavljati in ohranjati;
– dovolijo se spremembe namembnosti obstoječih (opuščenih) hiš in gospodarskih objektov ter prenova objektov, vendar ob
pogoju, da se izgled objektov bistveno ne spremeni oziroma da se
pri spremembah izgleda upoštevajo pogoji za arhitekturno oblikovanje, našteti v nadaljevanju,«
b) druga alinea spremeni tako, da se v celoti glasi:
»– v tem območju se po pogojih 7. člena tega odloka v območju razpršene gradnje dovolijo predvsem gospodarski objekti
– zidanice, v območju vasi pa se po pogojih 6. člena tega odloka
dovolijo stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ki jim pripadajo
in poslovni objekti.«
c) tretja alinea spremeni tako, da se v celoti glasi:
»– na gradbeni parceli zidanice ni možna postavitev pomožnih
objektov, razen vkopanih cistern za plin, brajd in opornih zidov – le
teh v primeru, ko ni možno drugače urediti naklona zemljišča«
d) na koncu zadnje alinee doda besedilo v naslednjih alineah:
»– gradnja pomožnih objektov med javno potjo in gradbeno
linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena.
– bazeni na tem območju niso dovoljeni.«
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11. člen
V 17. členu se:
a) prva alinea nadomesti z novo alineo z naslednjim besedilom:
»– stanovanjski objekti: višina do največ klet, pritličje, izjemoma nadstropje (v strmih legah), mansarda; tlorisno razmerje
naj bo vsaj 1:1,4; streha naj bo simetrična dvokapnica, naklon
strehe naj bo 40–48°, sleme mora potekati v smeri daljše stranice, čopi in frčade se dovolijo le izjemoma v območjih, kjer
prevladujejo.«
b) za prvo alineo doda besedilo v naslednjih alineah:
»– gospodarska poslopja: višina do največ (klet), pritličje in
podstrešje, tlorisno razmerje naj bo vsaj 1:1,4; naklon strehe 38-45°,
sleme mora potekati v smeri daljše stranice. Čopi se dovolijo v območjih, kjer so običajni in v izrazito vetrovnih območjih. Dovolijo se
odstopanja od strmega naklona v primeru objektov velikih dimenzij,
če lokacija ni vizualno izpostavljena in kadar se gospodarski objekt
uredi poenoteno s stanovanjskim objektom, ki mu pripada. V teh
primerih se lahko uredi dvokapna streha nižjega naklona (20–30°).
Vrsta kritine naj bo enaka kot na stanovanjskem objektu. Gospodarski objekti, ki se postavljajo v sklop obstoječih, naj se po dimenzijah
in naklonu prilagajajo obstoječim. Dovolijo se gospodarski objekti
večjih višinskih gabaritov, vendar le v primerih, ko je to nujno zaradi
funkcioniranja gospodarskega objekta in kadar objekt ni vizualno
izpostavljen oziroma je dobro zakrit s terenom in vegetacijo.
– poslovni objekti, obrtne in proizvodne delavnice ter drugi
javni objekti: višina do največ klet, pritličje, izjemoma nadstropje (v
strmih legah), mansarda; tlorisno razmerje naj bo vsaj 1:1,4, tlorisni
gabarit ne sme presegati gabaritov objektov v naselju. V primeru
potreb po večjih dimenzijah od običajnih, naj se deli na več enot.
Streha naj bo simetrična dvokapnica, naklon strehe naj bo 40–48°,
čopi se ne dovolijo.
– pomožni objekti: višina je pritličje; naklon strehe in vrsta
kritine naj bosta enaka kot na stanovanjskem objektu. Dovolijo se
odstopanja od strmega naklona v primeru sodobno oblikovanih
objektov, kjer se lahko uredi ravna ali enokapna streha z minimalnim naklonom, vrsta kritine se prilagodi manjšim naklonom. Čopi
in strešne frčade niso dopustne. Postavitev pomožnega objekta ne
sme načenjati vaškega roba ali ovirati manipulacije na dvorišču. Za
pomožne objekte, s katerimi se (skladno z ZGO-1) opravlja dejavnosti kmetijstva, se upoštevajo določila za gospodarska poslopja.
– prizidki: ne smejo presegati višinskega gabarita obstoječega objekta, končni volumen objekta mora upoštevati pogoje, ki
veljajo za osnovni objekt.«
b) drugo alineo spremeni tako, da v celoti glasi:
»– za vse strehe velja, da morajo biti strešine v istem naklonu
in da mora sleme potekati v smeri daljše stranice objekta. Na objektih
kjer so dovoljene frčade, te ne smejo presegati slemena strehe, lahko
so pravokotne (» na firtoh«, dvignjene) ali trikotne nad vhodom oboje
po zgledu tradicionalnih. Kritina naj bo rdeča (opečni zareznik, druga
podobna kritina), lesena, slamnata. Kritina je izjemoma (če objekt ni
poleg kakovostnih avtohtonih objektov) lahko tudi grafitno siva oziroma temno rjava. Ne dovolijo se svetle in bleščeče kritine.«
12. člen
V 19. členu se:
a) V prvem odstavku na koncu besede »…Črnomaljski ravnik…« črta besedilo »(13. člen)«
b) v celoti črta prva alinea,
c) doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»– za gospodarske objekte (zidanice, hrame in hise) veljajo
določila 17. člena.«
13. člen
V 20. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo:
»Parcelacija se dovoli na podlagi skupinske lokacijske dokumentacije št. 351-01-64/98.«
14. člen
V 22. členu se:
a) v drugem stavku tretjega odstavka za besedo »…kanalizacijsko omrežje…« doda besedilo:
»…in čistilno napravo...«
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b) dopolni tretji stavek tretjega odstavka in se glasi:
»Kjer ni javne kanalizacije, se v poselitvenih območjih do
izgradnje javne kanalizacije za odvajanje fekalnih odpadnih voda
zgradi neprepustne greznice na praznjenje ali male čistilne naprave
za individualne potrebe.«

3. člen
Med javno razgrnitvijo tega sklepa se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zagotovi tudi
potrebne strokovne razlage. Javna obravnava bo 8. marca 2006,
ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.

15. člen
V 23. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo:
»Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne
objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu EE vodov in naprav
je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in
hrupa.«

4. člen
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen predlog podajo
zainteresirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

glasi:

16. člen
V 24. členu se:
a) prva alinea tretjega odstavka spremeni tako, da se v celoti

»– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;«
b) na koncu zadnje alinee doda nova alinea z naslednjim
besedilom:
»– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35003-83/2005
Črnomelj, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

17. člen
V 31. členu se na koncu besedila doda besedilo:
»Pri postavitvi ograj so manjši odmiki dovoljeni skladno z
veljavno zakonodajo, ki ureja postavitev enostavnih objektov.«
18. člen
Ostale določbe Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS
Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS,
št. 119/2003) se ne spreminjajo in ostanejo v veljavi.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št 35003-10/2005
Črnomelj, dne 24. februarja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

932.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območji KS Sinji Vrh in Vinica

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2, 8/3 – popravek) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo)
župan občine Črnomelj sprejema naslednji

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območji KS Sinji Vrh in Vinica
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Sinji Vrh in Vinica
(Uradni list RS, št. 70/95 in 121/03).
2. člen
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v času
uradnih ur občinske uprave.
Predlog bo razgrnjen po skrajšanem postopku od 27. februarja 2006 do vključno 13. marca 2006.

DIVAČA
933.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju prireditev na
območju Občine Divača

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS,
št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 28. redni seji dne
2. 2. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju prireditev na območju
Občine Divača
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju prireditev na območju Občine
Divača (Uradni list RS, št. 54/04 in 109/04) se v 3. členu doda novi
tretji odstavek, ki se glasi:
»Do sredstev so upravičene tudi dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih matično društvo
je registrirano izven občine Divača, vendar organizirajo prireditve
na območju Občine Divača za občane Občine Divača.«
2. člen
V merilih za sofinanciranje prireditev na območju Občine
Divača se spremenijo 1., 4., 5., 6. in 7. točka in se doda nova 10.
točka, in sicer:
v točki št. 1. SODELOVANJE NA PRIREDITVI se doda nova
četrta alineja, ki se glasi:
»– postavitev stojnice domačih pridelovalcev z domačimi izdelki – 20 točk/stojnica«;
v točki št. 4. TRAJANJE PRIREDITVE se brišeta druga in
tretja alineja in se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– 2 dni ali več – 50 točk«;
v točki št. 5. TRADICIJA – INOVACIJA se v četrti alineji poveča število točk, in sicer:
»– 11 let in več – z 20 točk na 50 točk«;
v točki št. 6. OBISK PRIREDITVE se v četrti alineja poveča
število točk, in sicer:
»– nad 501 ljudi – s 40 točk na 100 točk«;
v točki št. 7. NARAVA PRIREDITVE se v šesti alineji poveča
število točk, in sicer:
»– kompleksne prireditve (vključujejo šport, kulturo in turizem) – s 40 točk na 100 točk«.
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Doda se nova 10. točka, ki se glasi:
10.

VELIKE PRIREDITVE (pod velike prireditve se Sma- Za kar se jim dodeli
1000 TOČK
trajo prireditve, ki izpolnjujejo minimalno 3 od spodaj
navedenih pogojev)
TRADICIJA (prireditev traja minimalno neprekinjeno 10 let ali
več oziroma prireditev se je izvajala v preteklosti pa se je zaradi
najrazličnejših vzrokov izvajanje prekinilo in se je ponovno po
določenem času prireditev začelo izvajati v enakem stilu, kot
se je prireditev izvajala pred prekinitvijo)
TRAJANJE PRIREDITVE (minimalno 2 dni ali več)
PESTROST PRIREDITVE (pestrost v eni dejavnosti ali pestrost različnih dejavnosti)
ŠTEVILO OBISKOVALCEV (celotno število obiskovalcev v
času trajanja prireditve, ki mora biti nad 501 obiskovalcev)
RAZPRŠENOST PRIREDITVE (prireditev zajema širše območje občine Divača ali sega preko meja občine Divača)
GOSTOVANJE (gostovanje skupin, društev iz drugih krajev
Slovenije, oddaljenih minimalno 50 km od kraja prireditve oziroma gostovanja iz tujine)
Za vsak dodatno izpolnjen pogoj (nad 3) so velike
prireditve upravičene do dodatnih 300 točk

listu.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
Št. OS 28/01
Divača, dne 2. februarja 2006
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

KOPER

KAMNIK
934.

Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja

Svilanit d.d., Kovinarska 4 Kamnik na podlagi soglasja Občinskega sveta Občine Kamnik z dne 1. 10. 2003 in 2. 10. 2003 v
skladu z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS,
št. 41/05) objavlja

CENIK
proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja
1. člen
V Svilanit d.d. Kamnik se določi nova cena toplotne energije:
variabilni del cene
13.318,75 SIT/MWh
priključna moč – fiksni del cene
251,62 SIT/kW/mesec
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z dne
1. 12. 2005.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Kamnik, dne 24. februarja 2006
SVILANIT d.d.
Generalni direktor
Stojan Žibert l.r.

935.

Odlok o lokacijskem načrtu »Terasasti bloki v
Semedeli«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o lokacijskem načrtu »Terasasti bloki v
Semedeli«
Št. K3503-56/2003
Koper, dne 20. januarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in na
podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 19. januarja 2006 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu »Terasasti bloki v
Semedeli«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt »Terasasti bloki v
Semedeli« (v nadaljnjem besedilu lokacijski načrt), ki ga je izdelalo
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podjetje INVESTBIRO Koper d.d. pod številko projekta 0560-1 v
novembru 2005.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt določa, mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav,
pogoje za urbanistično krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje
območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja posegov,
obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.

II. SESTAVINE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
(1) Lokacijski načrt iz prvega člena odloka vsebuje tekstualni
in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
– odlok
– obrazložitev
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
(3) Grafični del vsebuje:
List 1 Izsek iz planskih aktov Občine Koper
List 2 Kopija katastrskega načrta
List 3 Geodetski načrt
List 4 Katastrski načrt s prikazom posega
List 5 Arhitektonska zazidalna situacija
List 6 Geodetska zazidalna situacija
List 7 Prometna ureditev
List 8 Zbirna karta komunalnih naprav
List 9 Prikaz novih gradbenih parcel s predlogom parcelacije
List 10 Idejne rešitve stanovanjskih blokov

III. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje po parcelah)
(1) V ureditvenem območju LN so zajete naslednje parcele:
495/42, 495/43, 495/1, 495/2, 489/50, 496/1, 496/2, 489/3
vse k.o. Semedela.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh grafičnih
prilogah.
IV. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
(funkcija območja)
(1) Območje je razdeljeno na naslednje morfološke enote, ki
vsebinsko določajo namensko rabo za posamezne površine:
– Območje A
– Območje B
(2) Območje A, v velikosti ca. 7.474 m2, je območje dveh
stanovanjskih objektov in obsega posamezne elemente:
– pozidane površine (stanovanjski bloki in pripadajoče površine)
– cesta
– zunanje površine.
(3) Območje B, v velikosti ca. 7.526 m2, je območje dveh
nizov stanovanjskih objektov ter pripadajoča parkirišča ter zelenice.
Območje obsega:
– pozidane površine (stanovanjski bloki in pripadajoče površine)
– cesta
– zunanje površine.
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V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
(oblikovanje objektov in ureditev)
(1) Območje A
V območju sta dva terasasta bloka z vmesnim trgom in nižjim
vmesnim delom AB (med objektom A2 in objektom B3).
»Tlorisni gabarit predvidenih posameznih stanovanjskih
objektov je 17,80 x 46,70m, vmesnega dela pa 5,50 x 31,70m.
Etažnost obeh objektov je 2K+P+2+D (dupleks). Dupleks je stanovanje nad zadnjo etažo objekta v dveh nivojih (spodnji prostori so
dnevni, zgornji pa spalni).
Tlorisni gabarit objektov ne vključuje nadstreške, vetrolove,
pokrite terase, balkone in stopnišča.
Možna je izvedba le- teh do širine 2 m. Višinske kote so
sledeče:
– objekt A1: Kp=+60,00 m, Kv=+71,70 m (severna stran)
Ks= +75,85m
– objekt A2: Kp=+59,60 m, Kv=+71,30 m (severna stran)
Ks= +75,45m«
Etažnost vmesnega dela AB je P+1 s kotami Kp=+59,60 m,
Kv=+65,60m.
Višinske kote objektov so prikazane v grafičnih prilogah.
Zunanje površine se zasadijo z avtohtonim drevjem in uredijo
zelenice. Kapaciteta parkirišč je 117 pm (109 garažna mesta + 8
pm zunanja mesta).
(2) Območje B
Tlorisni gabarit predvidenih stanovanjskih objektov je 17,18
x 46,70 m. Etažnost obeh nizov je 2K+P+3+M. Večja stanovanja
so locirana v mansardi. Mansarda je del stavbe, katere prostori se
nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno,
praviloma dvokapno streho. Tlorisni gabarit objektov ne vključuje
nadstreške, vetrolove, pokrite terase, balkone in stopnišča. Možna
je izvedba le-teh do širine 2 m. Višinske kote so sledeče:
– objekt B3: Kp=+58,00 m, Kv=+72,50 m (severna stran), Ks
= Ks=+74,95m
– objekt B4: Kp=+57,60 m, Kv=+72,10 m (severna stran), Ks
= Ks=+74,55m«
Višinske kote objektov so prikazane v grafičnih prilogah.
Zunanje površine se zasadijo z avtohtonim drevjem. Kapaciteta parkirišč je 115 pm (107 garažna mesta + 8 pm zunanja
mesta).
(3) V objektih dobimo 108 stanovanjskih enot, in sicer 48 na
območju A in 56 na območju B ter 4 na vmesnem območju AB.
Večina stanovanj je dvojno orientiranih S−J.
Vsak blok ima po dva ločena vhoda in dva ločena komunikacijska jedra. Vertikalno komunikacijo sestavljata dvoramno stopnišče in osebno dvigalo.
Večja stanovanja so locirana v mansardi. To so dvoetažna-dupleks stanovanja, ki imajo na vrhu nad glavnim stopniščem
na južni strani konzolno povečan gabarit (6,10 x 1,20 m); na severni strani pa teraso. Vsa stanovanja imajo velike lože oziroma terase
na severni fasadi (pogled na morje). Dvojno orientirana stanovanja
pa imajo balkone tudi na južni, vzhodni in zahodni fasadi. Lože na
severni fasadi so zasnovane tako, da omogočajo delno zasteklitev
(verande).
Vseh parkirnih mest je 230 (208 pm za stanovalce in 22 pm
za obiskovalce), kar znaša 2,12 pm /stanovanjsko enoto.
Zunanje površine se zasadijo z avtohtonim drevjem in uredijo
zelenice ter otroška igrišča.
(4) Odmik stanovanjskih blokov od C. na Markovec je min
6 m. Odmik objektov od parcelne meje pa 4 m oziroma min 2 m s
soglasjem lastnika in z zagotovitvijo požarne varnosti.
7. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Pri ureditvi obravnavanega območja je potrebno upoštevati naslednje usmeritve in načela ureditve:
– smiselna in s programom skladna zunanja ureditev in zasaditev,
– ureditev in zasaditev morata biti zasnovani tako, da se
ohranja kontinuiteta razvoja in identitete območja kot celote,
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– sooblikovanje podobe uličnega prostora,
– poudarjanje osnovnih smeri, vedut in pogledov v prostoru,
– strukturiranje večjih grajenih mas,
– podpora prometne varnosti (razmejevanje motornega prometa, kolesarjev in pešcev, nakazovanje sprememb),
– ustvarjanje prijetnih ambientov za zadrževanje v zunanjem
prostoru,
– izboljšanje mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo
pred hrupom),
– zaščita nepozidanih in netlakovanih (nepohodnih) površin,
– ustvarjanje smiselnih prehodov med posameznimi enotami.
(2) Zunanja ureditev je podrobneje prikazana in opisana v
idejnih projektih, kateri so sestavni del LN.

VI. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE
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– Čiste meteorne vode je potrebno voditi v javno meteorno
kanalizacijo preko peskolovov. Meteorne vode iz površin, ki so
onesnažene z olji je potrebno pred iztokom v meteorni kanal očistiti
v lovilcih olj in maščob.
(2) Zbiranje in odvoz odpadkov
– Na obravnavanem območju Kopra je potrebno za zbiranje
odpadkov zagotoviti zbirna oz odjemna mesta ter ekološke otoke
za ločeno zbiranje odpadkov, kateri morajo biti za specialna tovorna
vozila Komunale Koper z dovoljeno osno obremenitvijo 10,0 t.
11. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Za predvideni program v obstoječih transformatorskih postajah ni dovolj rezervne moči, zato bo potrebno za napajanje
terasastih blokov predvideti transformatorsko postajo na področju
LN in jo vzankati v 20 kV kablovod RTP Koper- TP 2. Prekomorske
brigade, ki ga bo skupaj z 20 kV kbv RTP Koper- TP Markov hrib 1
potrebno prestaviti v novo kabelsko kanalizacijo ob cesti.

8. člen

12. člen

(prometna ureditev)

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Dostopna pot do območja A in B se bo navezovala na
Cesto na Markovec, kar je prikazano v grafičnih prilogah.
(2) Območji A in B se priključujeta z enim priključkom na Cesto na Markovec, ki mora biti oddaljen od najbližjega obstoječega
križišča več kot 140 m. Cesta na Markovec se rekonstruira in uredi
tretji pas za leve zavijalce.
(3) Mirujoči promet se rešuje v kletnih etažah in ob objektih.
Zagotovljena sta 2 PM na stanovanjsko enoto. Predvidenih je
230 PM.
(4) Avtobusni postajališči sta delno zamaknjeni. Varnost mora
biti zagotovljena z zaščitno ograjo ob vozišču, ki preprečuje prehod
čez cesto in usmerja pešca k označenemu prehodu za pešce.

(1) V projektu telekomunikacijskega omrežja se načrtuje izgradnja nove kabelske kanalizacije z navezavo na obstoječo v ulici
2. Prekomorske brigade.
(2) S projektno dokumentacijo se za načrtovane objekte
kabelsko telefonski priključki predvidijo z direktno povezavo na
Telefonsko centralo, Kolodvorska 9 v Kopru.

9. člen
(vodovod)
(1) Vodno oskrbo in požarno varnost območja LN bo možno
zagotoviti iz vodohrana RZ Markovec 500 m3, na koti 119, 80
m.n.m.
(2) Nemotena vodna oskrba objektov in požarna varnost
območja LN iz javnega sistema Rižanskega vodovoda Koper bo
možna po izpolnitvi naslednjih pogojev:
– Nadomestiti obstoječi tlačni AC DN 350 mm in napajalni
cevovod AC DN 350 mm z novim tlačnim LŽ DN 350 mm in napajalnim cevovodom LŽ DN 350 mm v vertikalni in horizontalni
armirano betonski kineti.
– Zgraditi povezovalni cevovod po Cesti na Markovec od
križišča s Klančevo ulico do vodohrana RZ Semedela III. Z navezavo na tlačno povratni cevovod LŽ DN 300 mm iz črpališča ČR
Semedela III. Za vodohran RZ Markovec.
– Zgraditi razdelilno vodovodno omrežje znotraj območja
LN.
10. člen
(komunalno urejanje)
(1) Javno fekalno in meteorno kanalizacijsko omrežje
– Fekalne komunalne odpadne vode iz obravnavanega
območja je potrebno predvideti v ločenem sistemu. Potrebno je
upoštevati kanalizacijsko omrežje v ulici II. Prekomorskih brigad,
katera se priključuje preko Tomšičeve ulice na fekalni zbiralnik
Olmo- Č1- Č2- CČN in izračunati pretočnosti glede na obstoječe in
predvideno stanje. Po izračunu bo ugotovljena potreba po eventualni rekonstrukciji obstoječe fekalne kanalizacije.
– Meteorne vode iz predvidene zazidave je potrebno voditi
preko meteorne kanalizacije zazidave »Terasasti bloki v Semedeli«
v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki poteka po Cesti na Markovec. To kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati pri izdelavi
projektne dokumentacije in hidravlično izračunati pretočnost glede
na obstoječe in predvideno stanje. PO izdelavi hidravličnega izračuna bo ugotovljena potreba po eventualni rekonstrukciji obstoječe
meteorne kanalizacije.

13. člen
(ogrevanje)
(1) Posamezna stanovanjska enota se bo ogrevala s pomočjo plinskega grelnika na prisilni vlek. Do vsake enote bo potekala
plinska instalacija preko plinomera (števca porabe plina).
(2) Vir plina so skupni rezervoarji za UNP, ki so nadzemni in
nameščeni izven objektov. Rezervoarji so od objekta oddaljeni ca.
12 m (v grafični podlogi list št. 8). Poleg rezervoarjev se bo nahajal
toplovodni izparilnik. Razvodi do posameznih objektov bodo podzemni. Pred vstopom v objekt-e se bo nahajala zaporna požarna
plinska pipa.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
14. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Vse prometne površine morajo biti za olje neprepustno
prevleko in odvodnjavanje preko lovilcev maščob meteorno kanalizacijo. Vsa skladišča goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v kanalizacijo ali podtalje.Pri
vseh posegih v teren je potrebno na ranjenih zemeljskih površinah
preprečiti pojave erozije.
(2) V meteorne odvodnike se lahko spušča le čista meteorna
voda. Meteorne vode iz asfaltiranih in tlakovanih površin se odvajajo preko lovilcev olj in maščob. Fekalne in druge onesnažene
vode je potrebno speljati v sistem javne fekalne kanalizacije pod
pogoji upravljalca le-te.
(3) Rezervoarji za goriva morajo biti zgrajeni tako, da se
prepreči nekontrolirano odtekanje v podtalje in meteorni odvodni
sistem.
15. člen
(varstvo pred hrupom)
Ravni hrupa ne smejo presegati maksimalne dovoljene vrednosti, ki so definirane z Odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh
hrupa za posamezna območja. Pri projektiranju in gradnji objektov
in razporeditvi prostora morajo investitorji, projektanti in izvajalci
upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za okolje v katerem se nahajajo. Potrebno je predvideti ustrezno zaščito
– protihrupno ograjo, katera ščiti prebivalce pred prekomernih hrupom in je vizuelno primerna za urbani prostor. Protihrupna ograja

Stran

2444 /

Št.

23 / 3. 3. 2006

se postavi po celi dolžini severne meje lokacijskega načrta na
zunanjem robu Ceste na Markovec. Protihrupna ograja bo postavljena na meji parcele cestnega telesa. Za zagotovitev potrebnega
temeljenja je možen minimalen poseg na mejne parcele.
16. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske
norme za naprave, ki jih med gradnjo uporabljajo za pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih
površin ter preprečevanje raznosa materialov z gradbišča.
17. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V skladu z 22. členom zakona o varstvu pred požarom
(ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov od naravnega okolja, s čimer bodo zagotovljeni pogoji
za omejevanje širjenja ognja ob požaru
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST
DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču)
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov (uradni
list SFRJ, št. 30/91) oziroma ustrezni vodni zbiralnik za požarno
vodo za gašenje v naravnem okolju.
(2) Pri načrtovanju se upoštevajo tudi požarna tveganja, ki
so povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara, zaradi uporabe
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(3) Nadzemni rezevoarji za UNP bodo pozicijsko locirani z
ustreznimi varnostnimi razdaljami (Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu). Pred vstopom v objekt-e se bo nahajala zaporna
požarna plinska pipa.
(4) Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti
požarno soglasje k projektnim rešitvam.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE
18. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Faznost izvajanja je dopustna po smiselnem zaporedju in tako, da je omogočeno neovirano funkcioniranje obstoječih
dejavnosti.
(2) Območje se lahko ureja in pridobiva gradbeno dovoljenje
po fazah oziroma območjih, in sicer:
– Območje A
– Območje B
– Rekonstrukcija odseka Ceste na Markovec s komunalnimi
napravami.
(3) Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti
zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in
ustreznim številom parkirnih prostorov.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
19. člen
(splošne obveznosti)
(1) Splošne obveznosti
Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega
odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in
po izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo
prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem
cestnem omrežju
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– omogočiti dostope do kmetijskih in gozdnih zemljišč in
objektov v času gradnje in po končani gradnji
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu
med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času
morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi
graditve in obratovanja
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko
vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal,
voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v prvotno rabo.
(2) Druge obveznosti:
– investitor bo kril vse stroške sanacije morebitne škode na
objektih, ki bi nastala zaradi gradnje objektov ali infrastrukture na
obravnavanem območju; in sicer za obdobje garancije konstrukcijskih delov na novo zgrajenih objektih;
– pred pričatkom gradnje ugotovi investitor ničelno stanje;
– investitor je dolžan postaviti protihrupno ograjo pred pričetkom gradnje;
– investitor in občina lahko skleneta urbanistično pogodbo in
morebitne druge obveznosti ob izvajanju lokacijskega načrta.
– Občina in investitor bosta po parcelaciji, ki bo opravljena
v skladu z načrtom gradbenih parcel, iz sprejetega lokacijskega
načrta, sklenila neposredno pogodbo o prodaji zemljišč s parc.
št. 495/2 in 496/2 k.o. Semedela ter delom parc. št. 489/3 k.o.
Semedela, za zaokrožitev gradbenih parcel s parc. št. 495/42,
495/43, 495/1, 489/50, 496/1, vse k.o. Semedela, skladno z 80.f.
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02).
(3) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih
dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.
20. člen
(organizacija gradbišča)
Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje lokacijskega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti.

X. TOLERANCE
21. člen
(1) Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Pri predvidenih objektih in ureditvah so dovoljena odstopanja od tlorisnih gabaritov do ± 5% ob upoštevanju odmikov od
cest in parcelnih mej. Odstopanje v povečanju višinskih gabaritov ni
dopustno. Odstopanje v zmanjšanje tlorisnih in višinskih gabaritov
objektov je lahko večje. Možna je tudi manjša etažnost objektov
od predvidene.
(3) Dovoljene so tolerance pri gradnji oziroma prenovi
cestne in komunalne infrastrukture in zunanjih ureditvah ter
urejanju pešpoti in parkirišč, če se pri izdelavi izvedbene dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev,
pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega
stanja.
(4) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
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XI. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor
– Območna enota Koper.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem organu
Mestne občine Koper.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. K3503-56/2003
Koper, dne 19. januarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič, l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05)

PROMULGO
IL DECRETO
sul piano di sito riferito ai »condomini terazzati a
Semedella«
N.: K3503-56/2003
Capodistria, 20 gennaio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica,
58/03 – ZZK-1), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n 100/05) ed in
virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n.
90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella
seduta del 19 gennaio 2006 ha accolto il

DECRETO
sul piano di sito riferito ai »condomini terazzati a
Semedella«
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con l’approvazione del presente decreto, si accoglie il piano
di sito riferito alle “Condomini terrazzati a Semedella” (nel seguito:
piano di sito), compilato dalla società INVESTBIRO Koper d.d. nel
novembre 2005, n. di progetto 0560-1.
Articolo 2
(oggetto del piano di sito)
Nel piano di sito sono definiti i confini e la funzione della zona
d’intervento, l’allineamento, l’ubicazione, i volumi e le capacità dei
fabbricati e degli impianti, le norme tecniche di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica, le indicazioni riguardanti la
realizzazione delle infrastrutture viarie ed a rete, i provvedimenti di
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tutela ambientale, le fasi ed i tempi di esecuzione degli interventi,
gli obblighi del committente e degli esecutori, le deroghe e la vigilanza sull’attuazione del decreto.
II. ELEMENTI DEL PIANO DI SITO
Articolo 3
(1) Il piano di sito di cui all’articolo 1, è composto della relazione illustrativa, dagli strumenti normativi e dagli elaborati grafici.
(2) La relazione illustrativa comprende e gli strumenti normativi sono i seguenti:
– Il decreto
– La motivazione
– Gli orientamenti ed i pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale
(3) Gli elaborati grafici comprendono:
Foglio1 Estratto degli strumenti urbanistici del comune di
Capodistria
Foglio 2 Copia della mappa catastale
Foglio 3 Mappa geodetico
Foglio 4 Mappa catastale con l’individuazione dell’intervento
Foglio 5 Stato di fatto architettonico dell’edificato
Foglio 6 Stato di fatto geodetico dell’edificato
Foglio 7 Viabilità
Foglio 8 Mappa d’insieme delle infrastrutture a rete
Foglio 9 Individuazione dei nuovi lotti fabbricabili con proposta di lottizzazione
Foglio 10 Progetti di massima degli edifici condominiali
III. PERIMETRAIZIONE DELLA ZONA D’INTERVENTO
Articolo 4
(divisione parcellare della zona d’intervento)
(1) La zona d’intervento cui si riferisce il PS comprende le
seguenti particelle catastali:
495/42, 495/43, 495/1, 495/2, 489/50, 496/1, 496/2, 489/3,
tutte c.c. di Semedella.
(2) I confini della zona d’intervento sono rappresentati negli
allegati grafici.
IV. FUNZIONE DELLA ZONA D’INTERVENTO
Articolo 5
(funzione della zona d’intervento)
(1) La zona d’intervento è suddivisa in ambiti morfologici i cui
contenuti determinano la destinazione d’uso dei singoli comparti
territoriali:
– Comparto A
– Comparto B
(2) Il comparto A dalla superficie di 7.474 m2 circa è caratterizzato da due edifici residenziali e comprende i seguenti elementi:
– Superfici edificate (edifici condominiali e aree di pertinenza)
– Strada
– Spazi scoperti
(3) Il comparto B dalla superficie di 7.526 m2 circa è caratterizzato da due cortine di edifici residenziali e dalle pertinenti aree
di parcheggio e di verde. Il comparto comprende:
– Superfici edificate (edifici condominiali e aree di pertinenza)
– Strada
– Spazi scoperti
V. NORME TECNICHE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA,
ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA
Articolo 6
(caratteristiche edilizie e sistemazione degli spazi scoperti)
(1) Comparto A
Comprende due condomini terrazzati con interposta una
piazza ed una parte interclusa AB di altezza inferiore (tra l’edificio
A2 e B3).
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Le dimensioni planimetriche dei singoli edifici residenziali
sono 17,80 x 46,70 m, mentre quelle delle parti intercluse sono di
5,50 x 31,70 m. L’altezza dei due edifici è pari a 2 piani sotterranei
+ piano terreno + 2 piani fuori terra + D (duplex). Gli appartamenti
duplex si trovano sopra l’ultimo piano dell’edificio a due piani (articolato su due livelli con parte giorno a quello inferiore e parte notte
a quello superiore).
Le dimensioni planimetriche non sono comprensive delle
pensiline, poggioli, terrazzi coperti, balconi e scale. Sono ammessi
sporti fino a 2 m. Le dimensioni altimetriche sono le seguenti:
– Edificio A1: Kp=+60,00 m, Kv=+71,70 m (lato nord) Ks=
+75,85 m
– Edificio A2: Kp=+59,60 m, Kv=+71,30 m (lato nord) Ks=
+75,45 m.
L’altezza della parte interclusa AB equivale al piano terreno +
1 piano fuori terra, dalle quote Kp=+59,60 m, Kv=+65,60m.
Le dimensioni altimetriche dei fabbricati sono riportate negli
allegati grafici.
Gli spazi scoperti sono allestiti a verde pubblico con impianto
di alberature autoctone. La capacità dei parcheggi è di 117 posti
auto (109 posti auto nelle autorimesse + 8 posti auto nei parcheggi
esterni).
(2) Comparto B
Le dimensioni planimetriche dei singoli edifici residenziali
sono 17,18 x 46,70 m. L’altezza dei manufatti è pari a 2 piani
sotterranei + piano terreno + 3 piani fuori terra + mansarda. Gli
appartamenti maggiori si trovano nelle mansarde. La mansarda
si trova sopra l’ultimo piano dell’edificio, sotto il tetto inclinato,
di regola a due spioventi. Le dimensioni planimetriche non sono
comprensive delle pensiline, poggioli, terrazzi coperti, balconi e
scale. Sono ammessi sporti fino a 2 m.. Le dimensioni altimetriche
sono le seguenti:
– Edificio B3: Kp=+58,00 m, KV=+72,60 m (lato nord) Ks =
+74,95 m
– Edificio B4: Kp=+57,60 m, Kv=+72,30 m (lato nord) Ks =
+74,55 m.
Le dimensioni altimetriche dei fabbricati sono riportate negli
allegati grafici.
Gli spazi scoperti sono allestiti a verde pubblico con impianto
di alberature autoctone. La capacità dei parcheggi è di 115 posti
auto (107 posti auto nelle autorimesse + 8 posti auto nei parcheggi
esterni).
(3) Negli edifici saranno ricavate 108 unità abitative, e precisamente 48 nel comparto A e 56 nel comparto B, oltre a 4 nel tratto
intermedio AB, per la maggior parte orientate N-S.
Ciascun edificio condominiale è dotato di due ingressi separati
e di due nuclei di comunicazione disgiunti. La comunicazione verticale è costituita da una scala a forbice da un ascensore per persone.
Gli appartamenti maggiori si trovano nelle mansarde. Si tratta
di unità abitative articolate su due piani con, a livello superiore
sopra la scala principale, un’estensione della planimetria (6,10 x
1,50 m), e sul lato nord, una terrazza. Tutti gli appartamenti sono
dotati di ampi terrazzi con affaccio sul mare).
Gli appartamenti dal doppio orientamento dispongono di balconi anche sul versante sud, est ed ovest.
Le logge con affaccio a nord sono progettate in modo da
consentire la realizzazione di invetriate (verande).
La capacità complessiva delle aree di parcheggio è di 230
posti auto (208 posti auto per i residenti e 22 per i visitatori), ossia
2,12 posti auto / unità abitativa. Le superfici scoperte vanno allestite al verde con impianto di alberature autoctone e sistemazione
di aiuole, come pure dei parchi gioco per bambini.
(4) I distacchi minimi dei corpi di fabbrica dalla Strada di
Monte Marco sono di 6 m. Le distanze dai confini dei lotti contermini
devono essere 4 m ovvero 2 m, fermo restando il consenso del
proprietario e l’applicazione delle misure antincendio.
Articolo 7
(progettazione paesaggistica)
(1) Nella progettazione degli spazi scoperti occorre attenersi
alle seguenti indicazioni e principi:
– la sistemazione degli spazi scoperti e la piantumazione del
verde, conformi al programma,
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– la sistemazione e la piantumazione devono essere progettate in modo da preservare la continuità di sviluppo e l’identità
paesaggistica della zona,
– concorso alla creazione degli spazi viari,
– risalto degli orientamenti principali, delle vedute e dei panorami,
– strutturazione dei corpi di fabbrica maggiori,
– esaltazione della sicurezza del traffico (separazione del
traffico motorizzato da quello ciclabile e pedonale, indicazione
delle modifiche),
– creazione di ambienti esterni tali da favorire la permanenza
dei residenti all’aperto,
– miglioramento delle condizioni microclimatiche (luoghi ombreggiati e freschi, sistemi antirumore),
– protezione di superfici non edificate e non pavimentate
(superfici non calpestabili),
– creazione di passaggi idonei tra le singole unità morfologiche.
(2) La pianificazione degli spazi scoperti è rappresentata
ed illustrata in dettaglio nei progetti di massima che sono parte
integrante del PS.
VI. VIABILITA’, OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI
PUBBLICI SERVIZI
Articolo 8
(viabilità)
(1) La strada d’accesso ai comparti A e B si ricollegherà alla
Strada per Monte Marco, come riportato negli allegati grafici.
(2) I comparti A e B sono collegati con la Strada di Monte
Marco con un unico raccordo il cui distacco dall’incrocio esistente
deve essere superiore a 140 m. Si prevede la ricostruzione della
Strada di Monte Marco con la sistemazione della terza corsia per i
conducenti che svoltano a sinistra.
(3) Il traffico stazionario ovvero i parcheggi sono previsti nelle
autorimesse sotterranee e sulle superfici adiacenti ai fabbricati.
Ciascuna unità abitativa avrà a disposizione due posti auto. Complessivamente saranno costruiti 230 posti auto.
(4) Le due fermate degli autobus sono parzialmente arretrate. Per impedire l’attraversamento della strada fuori delle strisce
pedonali, occorre adottare le opportune misure di sicurezza che
prevedono l’installazione, lungo la carreggiata, di una recinzione.
Articolo 9
(rete idrica)
(1) Il rifornimento idrico della zona d’intervento sarà garantito
dal serbatoio di Monte Marco dalla capacità pari a 500 m3, posto
sulla quota di 119, 80 m s.l.m.
(2) Per garantire la continuità di erogazione dell’acqua potabile ed antincendio dall’acquedotto del Risano bisognerà attuare i
seguenti interventi:
(5) La continuità di rifornimento idrico dalla rete pubblica
dell’Acquedotto del Risano, come pure la sicurezza antincendio
della zona contemplata dal PS, sono subordinati all’adempimento
delle seguenti condizioni:
– Sostituzione della condotta a pressione in cemento – amianto dal diametro esterno di 350 mm, e dell’adduttrice in cemento
– amianto dal diametro esterno di 350 mm, con rispettivamente una
nuova condotta a pressione ed una nuova adduttrice in ghisa, entrambe dal diametro esterno di 350 mm, da collocarsi nel cunicolo
verticale e orizzontale, realizzato in cemento armato.
– Costruzione lungo la Strada per Monte Marco della condotta di collegamento, nel tratto che va dall’incrocio con la Via Klarič
fino al serbatoio di Semedella III, allacciato alla condotta in ghisa
da 300 mm dall’impianto di pompaggio Semedella III in direzione
del serbatoio di Monte Marco.
– Costruzione all’interno della zona d’intervento della rete di
distribuzione secondaria.
Articolo 10
(rete fognaria)
(1) Rete fognaria pubblica per lo smaltimento delle acque
reflue e delle acque piovane
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– Le acque reflue domestiche provenienti dalla zona d’intervento vanno smaltite in un sistema separato. A tale proposito va
tenuto conto della rete fognaria a servizio della Via della II Brigata
d’Oltremare che attraverso la Via Tomšič si allaccia al collettore
fognario Olmo- Č1- Č2- CČN calcolandone la portata in funzione
dello stato attuale e di quello previsto. In conseguenzà di quanto
appurato, sarà rilevata la necessità di un eventuale rifacimento
della rete fognaria esistente.
– Le acque piovane provenienti dall’edificato previsto vanno
smaltite attraverso le rispettive fognature a servizio dei “Condomini
terrazzati a Semedella” nella condotta fognaria della Strada per
Monte Marco. Di tale condotta va tenuto conto all’atto di predisposizione della documentazione progettuale calcolandone la portata
in funzione dello stato attuale e di quello previsto. In conseguenza
di quanto appurato, sarà rilevata la necessità di un eventuale rifacimento delle fognature meteoriche esistenti.
– Le acque bianche vanno convogliate nella rete fognaria
pubblica attraverso le vasche di defangazione. Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti dai piazzali pavimentato di sosta,
vanno depurate nelle vasche di disoleazione prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali.
(2) Raccolta ed asportazione dei rifiuti
– Nella zona d’intervento, che è raggiunta dal servizio di raccolta dei rifiuti, occorre costruire i punti di raccolta e le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibili ai veicoli speciali
della Komunala Koper dal carico sull’asse ammesso di 10 t.
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(2) Nelle condotte per lo smaltimento delle acque piovane è
ammesso immettere solamente l’acqua meteorica pulita. Le acque
di dilavamento provenienti da superfici asfaltate e pavimentate
sono smaltite attraverso vasche di disoleazione. Le acque luride ed
inquinate vanno smaltite attraverso la rete fognaria in ottemperanza
delle condizioni poste dal rispettivo gestore.
(3) I serbatoi per combustibili devono essere costruiti in maniera da prevenire il riversamento accidentale nel sottosuolo e nelle
fognature meteoriche.
Articolo 15
(protezione da rumore)
I livelli di inquinamento da rumore non devono superare le
soglie massime consentite, come definite nel Decreto sulle soglie
massime di inquinamento acustico fissate in funzione della zonizzazione acustica del territorio. Gli investitori, i progettisti e gli esecutori sono quindi tenuti ad osservare le disposizioni disciplinanti
l’area contemplata dai rispettivi progetti. Occorre prevedere la posa
in opera della barriera antirumore a protezione della popolazione
da inquinamento acustico e che sia adatta ad un ambiente urbano.
L’installazione di un simile schermo protettivo avverrà lungo l’intero
confine settentrionale della zona contemplata dal PS (margine
esterno della Strada per Monte Marco), ovvero lungo il confine
della particella sulla quale si trova il corpo stradale. Per la costruzione delle fondazioni è ammesso un intervento di minima portata
che interessi i lotti limitrofi.

Articolo 11

Articolo 16

(rete di distribuzione dell’energia elettrica)

(tutela dell’aria)

La potenza erogata dalle esistenti cabine di trasformazione
non è sufficiente per servire le utenze previste, pertanto occorrerà
costruire una nuova cabina di trasformazione nella zona d’intervento allacciandola al cavo 20 kV della Stazione di trasformazione e
distribuzione Capodistria – cabina di trasformazione della Via della
II Brigata d’Oltremare da spostare, insieme al cavo 20 kV della
STD Capodistria – CT Mone Marco 1, in tubazione sotterranea
realizzata accanto alla carreggiata.

Durante i lavori di costruzione è indispensabile osservare la
normativa disciplinante le emissioni da impianti utilizzati per la preparazione del materiale edile. Occorre provvedere all’abbattimento
delle polveri ed evitare lo spargimento del materiale edile fuori del
perimetro del cantiere.
Articolo 17
(norme di sicurezza antincendio)

VII. NORME DI TUTELA AMBIENTALE ED ALTRE
DISCIPLINANTI L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL
TERRITORIO

(1) In ossequio all’articolo 22 della legge sulla protezione
antincendio (ZVPoz-A,Ur. Foglio n. 71/1993 e 87/2001), vanno
adottate misure tecniche ed ambientali finalizzate a garantire:
– l’evacuazione in sicurezza delle persone e dei beni,
– I distacchi tra i fabbricati e la sistemazione delle separazioni
antincendio tali da inibire la propagazione dell’incendio,
– Superfici di accesso e di manipolazione dei veicoli di pronto
intervento (SIST DIN 14090, spazi destinati ad agevolare gli interventi dei vigili del fuoco)
– Sufficiente disponibilità dell’acqua antincendio (Gazzetta
ufficiale della RSFJ, n. 30/1991), ovvero una riserva dell’acqua antincendio per lo spegnimento degli incendi nell’ambiente naturale.
(2) Nella fase di progettazione vanno considerati i rischi di
incendio dovuti:
– All’impiego di sostanze infiammabili e di processi tecnologici a rischio,
– Alla presenza di strutture industriali e processi tecnologici
esistenti e futuri,
– Alla probabilità di propagazione dell’incendio tra i singoli
comparti residenziali.
(3) I serbatoi per GPL fuori terra saranno installati a distanza di
sicurezza (Regolamento sul gas petrolifero liquido). Le diramazioni a
servizio delle utenze saranno dotate di valvole antincendio.
(4) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’autorizzazione antincendio.

Articolo 14

VIII. FASI DI REALIZZAZIONE

Articolo 12
(rete delle telecomunicazioni)
(1) Il progetto della rete delle telecomunicazioni prevede la
costruzione della nuova canalizzazione portacavi con il collegamento a quella esistente in Via della II Brigata d’Oltremare.
(2) Gli allacciamenti telefonici saranno connessi direttamente
alla Centrale telefonica in Via della Stazione 9 a Capodistria.
Articolo 13
(riscaldamento)
(1) Il riscaldamento delle singole unità abitative sarà alimentato a gas. Ciascuna unità sarà raggiunta dalla derivazione d’utenza, dotata di un contatore per rilevare i consumi individuali.
(2) Il gas sarà stoccato nei serbatoi centrali di GPL fuori terra,
installati all’esterno dei fabbricati, a distanza di 12 m circa dai medesimi (allietato grafico, Foglio n. 8). Accanto ai serbatoi sarà collocato il vaporizzatore elettrico. Le derivazioni a servizio dei singoli
fabbricati saranno interrate e dotate di valvola antincendio.

(difesa del suolo e delle risorse idriche)
(1) Le superfici adibite al traffico devono essere ricoperte da
uno strato impermeabile agli oli, con il drenaggio delle acque di
dilavamento attraverso le vasche desolatrici. I depositi di combustibile e dei derivati del petrolio devono essere costruiti in modo da
impedire il riversamento di tali sostanze nella rete fognaria o nel
sottosuolo. Le superfici interessate dagli interventi vanno protette
per prevenire fenomeni di erosione.

Articolo 18
(tempi e fasi di attuazione degli interventi)
(1) E’ ammessa l’attuazione degli interventi per fasi che devono sottostare una successione logica tale da consentire la continuità funzionale delle attività esistenti.
(2) La pianificazione ed il rilascio della concessione edilizia
possono avvenire con riferimento ai singoli ambiti e precisamente:
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– Ambito A
– Ambito B
– Rifacimento del tratto della Strada per Monte Marco e delle
relative infrastrutture a rete
(3) Ciascun lotto completato della singola fase o sub fase
deve costituire un comparto realizzativo circoscritto, dotato delle
infrastrutture a rete, delle sistemazioni degli esterni e del numero
appropriato di parcheggi.
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Articolo 20
(impianto e gestione del cantiere)
Il cantiere va limitato per quanto possibile alla zona d’intervento. Per gli accessi al cantiere vanno utilizzate le comunicazioni
esistenti riducendo al minimo la creazione di nuovi percorsi di
transito.
X. DEROGHE

IX. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE E DEGLI
ESECUTORI
Articolo 19
(obblighi generali)
(1) Obblighi generali:
Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente
decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e dell’esecutore,
e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed in seguito al medesimo, anche:
– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze con la
viabilità ordinaria della zona;
– Durante i lavori e ad ultimazione dei medesimi, consentire
l’accesso ai terreni agricoli e boschivi;
– Sistemare e proteggere le strade ed i sentieri che potrebbero essere utilizzati per il trasporto di materiale durante l’intervento di
costruzione, ed eventualmente ricostruirle a lavori ultimati;
– Adottare le misure di protezione del cantiere per garantire la
sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni contermini;
– Attenersi alla vigente normativa ponendo rimedio, entro il
più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi causati
dai lavori e dalla messa in funzione della struttura. Durante i lavori,
rispettare i provvedimenti volti a ridurre l’impatto negativo come
indicati nella VIA (autore: Lozej d.o.o. Ajdovscina, n. 22/04-VO,
29. 6. 2004);
– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comunali
attraverso le esistenti infrastrutture a rete;
– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al fine
di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria,
causato dal trasporto, stoccaggio ed impiego di sostanze nocive.
In caso d’incidente, provvedere all’immediato intervento dei servizi
all’uopo abilitati;
– Mantenere gli impianti idraulici in ottemperanza della vigente normativa;
– Affrontare le questioni riguardanti l’acquisto dei terreni in
collaborazione con tutte le parti interessate;
– A costruzione ultimata, ripristinare lo stato iniziale dei terreni
acquisiti provvisoriamente;
(2) Altri obblighi:
– il committente affronterà tutte le spese di risanamento dei
danni eventualmente cagionati agli impianti nel corso dei lavori di
costruzione dei fabbricati o dell’infrastruttura nella zona in oggetto, e precisamene per il periodo di garanzia data per gli elementi
strutturali dei manufatti di nuova costruzione.
– previo inizio dei lavori, il committente verificherà lo stato di
cose presenti relativamente ai manufatti circostanti;
– previo inizio dei lavori, il committente ha l’obbligo di collocare la barriera antirumore;
– Nel corso di attuazione del piano di sito, il committente ed
il comune possono stipulare un contratto urbanistico e definire
eventuali obblighi aggiuntivi.
– In seguito alla lottizzazione, eseguita in conformità del piano dei lotti edificatori e del piano di sito approvato, il comune ed il
committente stipuleranno un contratto di vendita diretta dei terreni
individuati con le particelle catastali n. 495/2 e 496/2, c.c. di Semedella, e parte della particella catastale n. 489/3, c.c. di Semedella,
ai fini di integrazione delle particelle catastali n. 495/42, 495/43,
495/1, 489/50, 496/1, tutte c.c. di Semedella, come previsto dall’articolo 80 f della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 79/99, 124/2000, 79/2001 e 30/2002).
(3) Per l’esecuzione di tutti i provvedimenti di cui sopra occorre ottenere le necessarie autorizzazioni da rilasciarsi previo
inizio dei lavori.

Articolo 21
(1) Tutti i posizionamenti e le dimensioni, indicate nel presente decreto, vanno ulteriormente definiti nella documentazione
progettuale necessaria al rilascio della concessione edilizia.
(2) Riguardo alle sistemazioni ed ai manufatti previsti, sono
ammesse deroghe alle dimensioni planimetriche dell’ordine di +/5%, in considerazione dei distacchi dalle strade e dai confini parcellari. Non sono ammesse deroghe alle quote di altezza. Le deroghe,
riguardanti la diminuzione dei limiti di altezza e delle dimensioni
planimetriche possono essere superiori. E’ ammesso inoltre il
numero di piani fuori terra inferiore a quello previsto.
(3) Sono ammesse deroghe nella costruzione ovvero ristrutturazione dell’infrastruttura viaria e di quella a rete, come pure
dell’allestimento del verde, dei sentieri pedonali e dei parcheggi,
nella misura in cui si accerti, all’atto della predisposizione della
documentazione o durante l’esecuzione dei lavori, che l’adozione di
varianti di minore entità consenta soluzioni tecniche ed economiche
più appropriate, a condizione, tuttavia, che queste non pregiudichino lo stato attuale ovvero quello previsto.
(4) Le deroghe di cui sopra, devono essere compatibili con
il pubblico interesse e devono essere attuate col consenso degli
organi e delle organizzazioni coinvolte.

XI. CONTROLLO
Articolo 22
La vigilanza sull’attuazione del presente decreto sarà affidata alla Sede regionale di Capodistria dell’Ispettorato nazionale
all’ambiente e territorio presso il Ministero dell’ambiente e del
territorio.

XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23
Il Piano di sito è disponibile in visione presso l’organo competente dell’amministrazione comunale di Capodistria.
Articolo 24
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
N.: K3503-56/2003
Capodistria, 19 gennaio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

936.

Dopolnitev programa priprave lokacijskega
načrta “Gospodarsko obrtna in razvojna cona
Srmin”

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1) in 42. člena Statuta
Mestne občine Koper sprejel (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in
29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05)

Uradni list Republike Slovenije
DOPOLNITEV PROGRAMA
PRIPRAVE
lokacijskega načrta “Gospodarsko obrtna in
razvojna cona Srmin”
I.
Programu priprave lokacijskega načrta “Gospodarsko obrtna
in razvojna cona Srmin” (Uradni list RS, št. 8/05 z dne 28. 1. 2005)
se v 4. točki doda nov odstavek tako, da se glasi:
»Pred izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta za
prostorsko ureditev se opravi celovita presoja vplivov občinskega
lokacijskega načrta za prostorsko ureditev na okolje. Zagotovijo
se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe občinskega lokacijskega načrta za prostorsko
ureditev na okolje oziroma varovana območja ter navede stopnja
upoštevanja okoljskih izhodišč oziroma naravovarstvenih smernic;
– revizija okoljskega poročila v skladu s predpisi, ki določajo
podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja;
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v skladu
s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila o vplivih na
okolje;
– revizija poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen strokovni
nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o vplivih na okolje.
Pripravljavec pred javno razgrnitvijo predlagane načrtovane
ureditve, okoljskega poročila in njegove revizije pridobi obvestilo
o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije. S predlogom
lokacijskega načrta se hkrati javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih
na okolje, pisno mnenje o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
II.
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. K3503-90/2003
Koper, dne 31. januarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del
territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rett. e
53/2003 – ZK-1) e dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05), il Sindaco del Comune città di Capodistria
ha approvato la

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA
DI PREDISPOSIZIONE
Del piano di sito riferito alla “Zona economica ed
artigianale di Sermin”
I.
Nel Programma di predisposizione del piano di sito riferito alla
“Zona economica ed artigianale di Sermin”, (Gazzetta uff. della RS,
n. 8/2005 del 28. 1. 2005), punto 4., è aggiunto un nuovo comma
che recita:
»Previa predisposizione della proposta del piano di sito comunale riferito al territorio d’intervento, va eseguita la valutazione
dell’impatto ambientale dell’area di intervento in oggetto. A tale fine
occorre redigere:
– la relazione ambientale, nella quale è definito, illustrato e
valutato l’impatto ambientale prodotto dall’esecuzione del piano
di sito comunale, riferito all’area di intervento ovvero alle zone
soggette al vincolo di tutela, con l’indicazione del grado di tutela
ambientale applicato;
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– la revisione della relazione ambientale, come previsto dalla
normativa disciplinante i contenuti della relazione ambientale, oltre
alla metodologia della valutazione dell’accettabilità dell’impatto
sulle zone soggette a vincoli di tutela;
– la relazione sull’impatto ambientale, da redigersi in
conformità della normativa che ne
disciplina i contenuti;
– la revisione della relazione sull’impatto ambientale quale strumento di controllo tecnico indipendente sulla qualità e
conformità della suddetta relazione;
Prima di esporre al pubblico la proposta dell’intervento nel
territorio di cui sopra, la relazione ambientale e la rispettiva revisione, l’ente procedente acquisisce l’informazione circa l’idoneità della
suddetta relazione ambientale nonché della rispettiva revisione.
Unitamente alla proposta del piano di sito vanno pertanto esposti
al pubblico anche la relazione sull’impatto ambientale, il parere
scritto in merito alla revisione e la bozza della decisione circa
l’autorizzazione ambientale.”
II.
La presente integrazione al programma di predisposizione è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. K3503-90/2003
Capodistria, lì 31. 1. 2006
Sindaco
Comune citta’di, Capodistria
Boris Popovič m.p.

LJUTOMER
937.

Sklep št. 481 o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB
(Uradni list RS, št. 100/05) ter 7., 14. in 86. člena Statuta Občine
Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01; Uradno glasilo Občine
Ljutomer št. 1/2003), predloga Komisije o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer z
dne 25. 1. 2006, je Občinski svet Občine Ljutomer na 24. seji dne
22. 2. 2006 sprejel

SKLEP
št. 481 o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki je
označeno s parc. št. 192/2 pot v izmeri 44 m2 in parc. št. 192/3 pot
v izmeri 230 m2, obe vlož. št. 156 k.o. Presika, in zemljišča parc.
št. 319/2 pot v izmeri 50 m2 in parc. št. 319/3 pot v izmeri 262 m2,
obe vlož. št. 193 k.o. Nunska graba.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti
status dobrine v javnem dobru in postanejo last Občine Ljutomer
ter se vknjižijo pri vlož. št. ____ k.o. Presika in pri vlož. št. ____
k.o. Nunska graba.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-OS/06-829
Ljutomer, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler l.r.
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Sklep št. 483 o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) ter 7., 14. in 86. člena Statuta Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 62/99, 20/01; Uradno glasilo Občine Ljutomer št.
1/2003), predloga Komisije o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer z dne 25. 1. 2006, je Občinski svet Občine Ljutomer na 24. seji dne 22. 2. 2006 sprejel

SKLEP
št. 483 o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru, ki
je označeno s parc. št. 345/5 dvorišče v izmeri 89 m2, vlož. št. 416
k.o. Stročja vas.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti
status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Ljutomer ter
se vknjiži pri vlož. št. ____ k.o. Stročja vas.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-OS/06-831
Ljutomer, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler l.r.

PODLEHNIK
939.

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Podlehnik

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998), 15. člena Statuta Občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02), 4. člena
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podlehnik
(Uradni list RS, št. 4/2000), 7. člena Odloka o načinu opravljanja
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 118/05) je Občinski svet Občine Podlehnik na
16. seji dne 16. februarja sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne služ-

Uradni list Republike Slovenije
be zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Podlehnik (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Odlok določa:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo
javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne
službe.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji
pomen:
1. Koncesionirana gospodarska javna služba je gospodarska javna služba, ki jo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
2. Koncesijski akt je akt, s katerim se določijo predmet in
pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno javno
službo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.
3. Koncedent je lokalna skupnost.
4. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane
gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba,
če zakon ne določa drugače.
5. Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in
koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem
koncesionirane gospodarske javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(dejavnosti, ki so predmet javne službe)
Dejavnosti, ki so predmet javne službe iz prvega člena tega
odloka, obsegajo naslednje storitve:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje
tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih frakcij
ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij
za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali
odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem
in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna odpadkov, ki
se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje
ostankov predelave,
4. saniranje divjih odlagališč komunalnih odpadkov.
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III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER
RAZMERJA DO UPORABNIKOV

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

4. člen

(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

(območje izvajanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju
Občine Podlehnik.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vse fizične in pravne
osebe na območju Občine Podlehnik, pri katerih nastajajo komunalni ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje,
trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.
(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev
javne službe, obvezna.
(3) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni
plačevati stroške opravljanja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu
z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in na način, ki se določi
s posebnim aktom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Podlehnik
v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

8. člen
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja
področje varstva okolja ter podzakonskimi akti sprejetimi na njegovi
podlagi in predpisi Občine Podlehnik.
VII. OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
Koncesija za opravljanje dejavnosti se podeli enemu koncesionarju.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
11. člen

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

(trajanje koncesije)

6. člen

(1) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
(2) Koncesijska pogodba se ob soglasju pogodbenih strank
lahko po preteku časa, za katerega je sklenjena, podaljša, če koncesionar opravlja javno službo kvalitetno, strokovno in koncedent
ni vlagal upravičenih ugovorov v zvezi z izvajanjem koncesijske
pogodbe.

(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane
gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba,
če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne
službe, so:
1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet javne službe,
ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno
dovoljenje,
2. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
3. da ima ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva o vpisu v
evidenco prevoznikov odpadkov,
4. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za odlaganje odpadkov,
5. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov, ter zagotavlja odvoz za celotno območje delovanja
javne službe,
6. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje za obdelavo ostankov komunalnih
odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja
volumna odpadkov,
7. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
8. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje za saniranje divjih odlagališč
komunalnih odpadkov,
9. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi
kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje storitev javne službe,
10. da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(pooblastilo)
(1) Koncedent pooblašča koncesionarja za opravljanje javne
službe.
(2) Koncesionar opravlja javno službo v svojem imenu in za
svoj račun.

IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Podlehnik,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
13. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev
za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih
od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se
podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o
osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska
dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu
in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se
posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije, v skladu z določili koncesijske pogodbe, izvajajo pristojne službe občinske uprave Občine
Podlehnik in Občinski svet Občine Podlehnik.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba.
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XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako,
da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa
trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame
objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi.
18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na
določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem
roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati
kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska
javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in
določil koncesijske pogodbe,
– če za izvajanje javne službe obračunava cene v nasprotju
z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega
odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
19. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
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21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu
z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob
smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje javnih naročil.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli neposredno s pogodbo.
(4) Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno
ponudb imenuje župan Občine Podlehnik.
(5) Župan lahko z župani drugih občin, ki imajo skupni interes
na izvedbi postopka razpisa in dodelitvi koncesije, imenuje skupno
strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka in izvede skupni javni
razpis.
22. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar in so določeni v drugem odstavku 6. člena tega odloka, obveznost predložitve programa ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami in merila za izbor.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere z upravno odločbo pristojni organ
občinske uprave Občine Podlehnik na podlagi predloga strokovne
komisije za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE
POGODBE
24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan
Občine Podlehnik.
(2) O sklenitvi koncesijske pogodbe župan Občine Podlehnik
obvesti Občinski svet Občine Podlehnik.
XVI. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese opravljanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja področje
gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
26. člen

XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

(dolžnosti in pravica koncesionarja)

20. člen

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje
sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanje javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.

(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega
razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje
sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasni prevzem
28. člen
(začasni prevzem)
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem
zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja javne službe, lahko njeno
izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe
v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
29. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim
osebam, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za
škodo, ki jo pri opravljanju javne službe povzroči uporabnikom ali
drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.
XVII. KONČNA DOLOČBA
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3/2006
Podlehnik, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

940.

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen
storitev obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Podlehnik

Na podlagi 42. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 118/05)
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ter v skladu z določili Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 128/04, 45/05 in 56/05) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine
Podlehnik na 16. seji dne 16. februarja 2006 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu za obračun cen storitev
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju Občine Podlehnik
1. člen
Ta pravilnik določa način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) uporabnikom storitev javne službe.
2. člen
Župan Občine Podlehnik potrdi skupno letno količino vseh
faz obravnave odpadkov za preteklo leto, ki jih izvajalec javne
službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v svojem letnem poročilu
o poslovanju podjetja predloži najkasneje do 31. marca tekočega
leta ter na predlog izvajalca, na podlagi podatkov iz poslovnega
načrta izvajalca za tekoče leto, sprejme predvidene letne količine
odpadkov za tekoče leto.
3. člen
Obračun cen storitev javne službe po tem pravilniku obsega
naslednje storitve:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi
obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov
pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih frakcij
ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih frakcij
za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali
odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in
baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna odpadkov, ki se
odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave,
4. obdelavo biološko razgradljivih in kuhinjskih odpadkov,
5. ceno za uporabo infrastrukture,
6. vodenje evidenc,
7. ozaveščanje in obveščanje uporabnikov storitev javne
službe.
4. člen
Cena storitev javne službe za izvajanje storitev iz predhodnega člena se obračuna po osnovni tarifi za 14-dnevni odvoz preostalih odpadkov in za območja večstanovanjskih enot na podlagi
naslednjega izračuna:
predvidena letna količina
predvideni letni strošek = ---------------------------------------odpadkov x cena/m3
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Predvideni letni strošek predstavlja osnovo, od katere je 50%
delež fiksni strošek gospodinjstva, neodvisen od števila članov
gospodinjstva, 50% delež pa predstavlja variabilni strošek, ki je
odvisen od števila članov gospodinjstva, razen za gospodinjstva
z osmimi ali več člani, za katere se obračuna variabilni strošek po
izračunu za sedem članov gospodinjstva.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 5/2006
Podlehnik, dne 16. februarja 2006

Fiksni strošek na mesec se izračuna po naslednji formuli:

Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

predvideni letni strošek/2
fiksni mesečni strošek = -------------------------------------------/12,
povprečnim letnim številom
vseh gospodinjstev
pri čemer je:
– povprečno letno število vseh gospodinjstev enako povprečnemu številu gospodinjstev vseh občin, vezanih na skupno
javno službo.
muli:

Variabilni strošek na mesec se izračuna po naslednji for-

fiksni mesečni strošek
variabilni mesečni strošek = ------------------------------------------------,
povprečnim številom članov
gospodinjstva
pri čemer je:
– povprečno število članov gospodinjstva enako povprečnemu številu članov gospodinjstva vseh občin, vezanih na skupno
javno službo.
Mesečni strošek gospodinjstva se izračuna po naslednji
formuli:
mesečni strošek gospodinjstva = fiksni strošek + (variabilni strošek × št. članov gospodinjstva)
Mesečni strošek gospodinjstva na območju, ki ni dostopno
vozilom za zbiranje komunalnih odpadkov in je zanje organizirano
skupno zbirno mesto, se izračuna po naslednji formuli:
mesečni strošek gospodinjstva = (fiksni strošek/št. gospodinjstev,
vezanih na skupno zbirno mesto) + (variabilni strošek × št. članov
gospodinjstva)
5. člen
Za izvajanje dodatnega ali zmanjšanega obsega storitev javne službe posameznikom ali skupini uporabnikov, ki dokazljivo povzročajo izvajalcu različne stroške in na območju, kjer je uvedeno
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, pa povzročitelji le-teh niso
ločeno odložili, se lahko cena storitev javne službe diferencira skladno z določili drugega odstavka 14. člena Pravilnika o oblikovanju
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 128/04, 45/05 in 56/05).
6. člen
Spremembe cen storitev javne službe, ki jih odobri Občinski
svet Občine Podlehnik, začno veljati za storitve javne službe najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
7. člen
Cene storitev javne službe potrjuje Občinski svet Občine
Podlehnik s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
V cenah storitev javne službe niso upoštevane zakonsko
predpisane dajatve.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Tarifni sistem
za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

941.

Sklep o višini letne najemnine za najetje
grobov in vežice za leto 2006

Na podlagi 15. člena Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 4/00)
in na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS,
št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine Podlehnik na
16. redni seji dne 16. februarja 2006 sprejel

SKLEP
o višini letne najemnine za najetje grobov
in vežice za leto 2006
I
Višina najemnine za leto 2006 je za posamezne zvrsti grobov
naslednja:
1. za enojni grob 3.047 SIT + DDV,
2. za družinski grob 4.878 SIT + DDV.
II
Višina najemnine za vežico v letu 2006 je 9.200 SIT + DDV.
III
Najemnina se poravna po položnici v enkratnem znesku.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 2/2006
Podlehnik, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r

942.

Sklep o višini plačila za zastavonoša in
govornika za leto 2006

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 ZLS-UPB1) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine
Podlehnik na 16. seji dne 16. februarja 2006 sprejel

SKLEP
o višini plačila za zastavonoša in govornika
za leto 2006
1.
Višina plačila za zastavonoša in govornika za leto 2006

znaša:
1. zastavonoša
2. govornik

3.000,00 SIT neto
4.500,00 SIT neto

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 4/2006
Podlehnik, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

943.

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto
2006

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 ZLS-UPB1) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik
(Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet Občine
Podlehnik na 16. seji dne 16. februarja 2006 sprejel

CENIK
zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2006
Cenik zakupnin velja za kmetijska zemljišča v upravljanju
Občine Podlehnik. Izhodišče za določitev zakupnine so katastrski
podatki, ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča.
2006

Tabela 1: Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč za leto
katastrski
razredi

letna zakupnina
SIT/ha

vrt

1–8

39.985

njiva

1–3

29.305

njiva

4–6

26.698

njiva

7–8

22.600

travnik

1–2

25.332

travnik

3–4

21.233

travnik

5–6

17.385

travnik

7–8

13.286

barjanski travnik

1–4

13.286

pašnik

1–2

10.680

pašnik

3–4

7.947

pašnik

5–6

5.340

pašnik

7–8

2.608

katastrska kultura

planinski pašnik

2.608

pašnik, porasel z gozdnim
drevjem

2.608

sadovnjak

1–4

33.280

sadovnjak

5–8

26.698

vinograd

1–3

26.698

vinograd

4–6

23.967

vinograd

7–8

19.992

hmeljišče

1–8

29.305

plantaža gozdnega drevja

1–8

2.608
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katastrska kultura

katastrski
razredi
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letna zakupnina
SIT/ha

obore za živali

2.608

ostalo (gozdni robovi, brežine …)

1.242

Posamezne katastrske občine so uvrščene v območja.
Na območjih z ugodno prometno lego in večjim povpraševanjem po zemljiščih se zakupnina obračunava s faktorjem
1,20. Na območjih, ki so kmetijsko ogrožena, se zakupnina obračunava s faktorjem 0,80. Seznam katastrskih občin s pripadajočimi faktorji je sestavni del cenika zakupnin (priloga št. 1).
Zakupniki, ki imajo v zakupu več kot 3 ha zemljišč, imajo,
glede na obseg, 20-odstotni popust pri zakupnini (faktor 0,8).
Zakupnina se obračuna tako, da se za posamezno parcelo izračuna zakupnina po ceniku, navedenem v tabeli 1, ki se z
ustreznimi faktorji korigira za vsako posamezno parcelo.
Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe
za zakup zemljišč. Prva ponudba se objavi po ceni, določeni v
tem ceniku. V primeru, da zemljišče ni bilo oddano v zakup, se
lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 50% glede na
ceno na predhodni ponudbi.
Zakupnina za posamezno območje se prilagaja ponudbi
in povpraševanju in naravnim pogojem na zemljiščih. V primeru, da je ugotovljena drugačna raba ali drugačna proizvodna
sposobnost zemljišč, kot je v katastru, komisija določi višino
zakupnine na podlagi dejanskega stanja. Vsa odstopanja od
višine zakupnine po tem ceniku, kot tudi odobritev obročnega
odplačevanja zakupnine, odobri komisija, ki jo za ta namen
imenuje župan občine.
Zakupniki, ki na zemljiščih s soglasjem občine obnovijo
trajne nasade ali usposobijo zemljišče za kmetijsko rabo, imajo
za določen čas, ki je neposredno povezan z dobo do začetka
rodnosti, pravico do plačevanja zmanjšane zakupnine.
Doba, ko se obračunava zmanjšana, zakupnina je odvisna od vrste nasada in je razvidna iz naslednje tabele.
Tabela 2: Trajanje zmanjšane zakupnine za nove trajne
nasade.
vrsta trajnega nasada

št. let, ko se obračunava
zmanjšana zakupnina
(6.705 SIT/ha)

vinograd

3

orehi

5

jablane, hruške, slive

4

breskve

4

ostalo

glede na začetek rodnosti

Popust se obračunava glede na število vegetacijskih dob.
V primeru, ko se nasad posadi spomladi, se za to leto že
obračuna popust, če pa se sadi jeseni, se popust obračuna v
naslednjem letu.
V primerih, ko je nasad že osnovan, pa še ni dopolnil starosti, ki je navedena v tabeli, se zmanjšana zakupnina obračuna samo za razliko do dopolnitve starosti, navedene v tabeli.
Za ostale primere določi trajanje popusta komisija za
zakup.
Zakupnina za posamezno zakupno pogodbo ne more biti
nižja kot 7.578,00 SIT.
V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano
vrednost, ga plača zakupnik.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6/2005
Podlehnik, dne 16. februarja 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.
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PRILOGA 1
Seznam k.o.:
STANOŠINA,
SEDLAŠEK,
DEŽNO PRI PODLEHNIKU,
ZAKL,
GROŠKOVJE (SPODNJE IN ZGORNJE),
KOZMINCI,
PODLEHNIK,
RODNI VRH,
STRAJNA,
JABLOVEC,
GORCA.

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

19.600.000

XI.

NETO FINANCIRANJE

105.864.432

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2005

PREVALJE
944.

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski
svet Občine Prevalje na 25. seji dne 23. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Prevalje za leto 2006

28.000.000
8.400.000
–86.264.432

86.804.516

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Prevalje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto 2006
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

PRIHODKI SKUPAJ

1.055.077.783

v tolarjih

70

DAVČNI PRIHODKI

524.674.000

71

NEDAVČNI PRIHODKI

142.671.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

105.093.271

73

PREJETE DONACIJE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

II.

ODHODKI SKUPAJ

1.160.942.215

40

TEKOČI ODHODKI

341.758.446

41

TEKOČI TRANSFERI

370.021.208

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

361.262.995

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

2.000.000
280.639.512

87.899.566
–105.864.432

0,00

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji
prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki krajevnih skupnosti Leše, Holmec in Šentanel
(obresti, donacije in ostali lastni prihodki) se namenijo za delovanje
krajevnih skupnosti.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan in v primeru krajevnih skupnosti
predsednik krajevne skupnosti.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju v mesecu septembru 2006
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali druga
pooblaščena oseba. Za proračunske postavke krajevnih skupnosti
so odredbodajalci predsedniki krajevnih skupnosti.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta,ki je vključen v načrt razvojnih
programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke,
investicijske transfere ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
– račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi
odloka o ustanovitvi proračunskega sklada,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
3.000.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 50.000,00 tolarjev odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov
in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 28.000.000,00
tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 34.832.093,00
tolarjev.
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne
namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi
neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

Št.

945.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

Stran

2457

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Prevalje

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/91, 51/01, 100/03) v povezavi z
Osnovami za vrednotenje nepremičnin Koroške podružnice Združenja sodnih cenilcev in sodnih izvedencev Slovenije za gradbeno
stroko je Občinski svet Občine Prevalje na 25. redni seji dne 23. 2.
2006 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Prevalje
I.
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča za določitev
prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin na območju Občine Prevalje v letu 2006.
II.
Gradbena cena za m² koristne stanovanjske površine brez
cene zemljišča in stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2005 180.000,00 SIT.
III.
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno rabo (IKR)
8.000,00 SIT/ m²
– za kolektivno rabo (KKR)
12.000,00 SIT/m²
IV.
Osnovna cena za m² stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I. A območje
I. območje
II. območje

III. območje

IV. območje

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu
2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
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V. območje

Centralni del naselja Prevalje
Ožje območje naselij Prevalje in
Dolga Brda
Območje naselij: Prevalje, Poljana, Dolga Brda, Šentanel, Leše,
Stražišče
Širše območje naselij: Prevalje,
Poljana, Dolga Brda, Šentanel,
Leše
V ostalem območju občine opredeljena stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti
določena kot stavbna zemljišča
Industrijske in obrtne cone

3,0% –5,0%
2,5% –4,0%
2,0% –3,5%

1,0% –2,5%

0,5% –1,5%

1,5%–4,5%

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni
del tega sklepa.
V.
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se
upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI.
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne
lokacije drugačno vrednost za m² stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
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VII.
Podana izhodiščna cena za m² stanovanjske površine in
komunalne opremljenosti v letu 2006 se revalorizirajo s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja
Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih
potrebščin v Republiki Slovenije, ki ga objavlja Statistični urad
Republike Slovenije.
VIII.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o
povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 44/04).
IX.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 465-01-4/99-6
Prevalje, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
946.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Ravne na Koroškem za leto 2006

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in 65/03), v povezavi z Osnovami
za vrednotenje nepremičnin Koroške podružnice Združenja sodnih
izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko je
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 27. redni seji dne
1. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini
Ravne na Koroškem za leto 2006
I.
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2006.
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I.A
I.

II.

III.

IV.
V.

območje – centralni del mesta
Ravne na Koroškem
območje – ožje območje mesta
Ravne na Koroškem,
ožje območje naselja:
Kotlje, Dobja vas
območje – območje mesta
Ravne na Koroškem,
območje naselij: Kotlje,
Dobja vas, Strojnska Reka,
Dobrije
območje – širše območje mesta
Ravne na Koroškem,
območje naselij: Kotlje,
Dobja vas, Strojnska Reka,
Dobrije
območje – v ostalem območju občine
opredeljena stavbna zemljišča
območje – industrijske in obrtne cone

IV.
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega sklepa:

2,5% – 4,0%

2,0% – 3,5%

1,0% – 2,5%
0,5% – 1,5%
1,5% – 4,5%

Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del
tega sklepa.
V.
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča
se upošteva:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI.
Občinski svet lahko na predlog župana določi za zemljišča, ki
imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, drugačno
vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki
tega sklepa.
VII.
Podana izhodiščna cena za m2 stanovanjske površine in
komunalne opremljenosti v letu 2006 se revalorizirajo s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja
Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
VIII.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o
povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 23/05).
IX.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 1. februarja 2006

II.
Povprečna cena stanovanjske površine, kategorizirane s
III. stopnjo opremljenosti na območju občine na dan 31. 12. 2005
za m2 koristne površine znaša 180.000,00 SIT.
III.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za
povprečno stopnjo opremljenosti znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR)
8.000 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo (KKR)
12.000 SIT/m2

3,0% – 5,0%

Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.

ROGATEC
947.

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu

Na osnovi 12., 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 11/02 in 8/03) ter 30. člena Statuta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 13/06) je župan Občine Rogatec sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga občinskega
lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu

A)

1.
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta
za območje D-Š v Rogatcu, št. 054/04, jan. 2006, ki ga je izdelalo
podjetje RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE d.o.o., Celje Ulica XIV.
divizije 14, 3000 Celje.

I.

2.
Predlog bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa
v Uradnem listu Republike Slovenije.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-0003/2004
Rogatec, dne 27. februarja 2006
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
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SEMIČ
948.

Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2006

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št.
6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) ter 10. in 17. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet Občine Semič na 21.
redni seji dne 23. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Semič za leto 2006

41

42
43

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2006 določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

3.
V času javne razgrnitve bo Občina Rogatec organizirala
javno obravnavo, ki bo v torek dne 28. 3. 2005 ob 17. uri v dvorani
gasilskega doma v Rogatcu.
4.
Občani in ostali zainteresirani lahko na javno razgrnjen predlog lokacijskega načrta dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge.

23 / 3. 3. 2006 /

III.

B)

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek na dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe 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 neopr.
dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
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 osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki
niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

Stran

2459

v tisoč SIT
Proračun
leta 2006
678.280
271.345
258.030
183.905
28.805
45.320
13.315
7.695
1.030
110
100
4.380
28.750
6.320

22.430
6.450
6.450
371.735
371.735
668.650
142.200
40.130
5.980
93.575
345
2.170
217.685
11.330
120.910
34.110
51.335
290.495
290.495
18.270

1.950
16.320
9.630

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

1.300

Stran
75

V.
44

VI.

C)
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

2460 /

Št.
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČIILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
1.300
1.300

0
0

0

1.300

0
0
0
19.350
19.350
19.350
(8.420)
(19.350)
(9.630)
8.420
8.420

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo
srednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov
in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske
dele: področja proračunske porabe (AA), glavne programe
(AABB) in podprograme (AABB90CC), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič
www.semic.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji
prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za
namene, določene v tem zakonu
– prihodki takse za obremenjevanje vode
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi (AABB) v okviru področja proračunske
porabe (AA) posameznega neposrednega uporabnika proračuna
(občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava), odloča
na predlog neposrednega uporabnika proračuna župan. Prerazporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti,
pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega
podkonta ne sme presegati 30% obsega tega podkonta.

V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navedeni
okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom
finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno,
razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik proračuna lahko v tekočem letu za
projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika,
od tega:
1. v letu 2007 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
in načrtu razvojnih programov.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
700.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000.000,00 tolarjev župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA
7. člen
Župan lahko dolžnikom odpiše, oziroma delno odpiše plačilo
dolga do višine 500.000,00 SIT, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. V
primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navedeni okvir, mora župan
pridobiti soglasje občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine
3.700.000,00 SIT.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu
2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 920.000,00 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi
in javna podjetja) se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine
3.700.000,00 SIT.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno
zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

Št.

10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski
upravi in županu občine predložiti finančne načrte za naslednje
proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu
poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju
in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno
predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan,
tajnik občine, nadzorni odbor ali občinski svet.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu 2007,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep
župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 403-02-01/2005-19
Semič, dne 24. februarja 2006
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

949.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Semič za leto 2006

Na podlagi 10. in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 24/03) ter 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Semič (Uradni list RS, št. 124/04,
70/05) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni seji dne 23. 2.
2006 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Semič za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Semič za leto 2006 znaša 0,36 SIT.

Stran

2461

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 403-02-01/2005-18
Semič, dne 24. februarja 2006
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah
sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v
odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega
položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene,
za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo
zneske, določene s proračunom.
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950.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah
stavbnega zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Semič v letu 2006

Na podlagi 143. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03) ter 10. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet Občine Semič na 21.
redni seji dne 23. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega
zemljišča in povprečnih stroških komunalnega
opremljanja stavbnih zemljišč na območju
Občine Semič v letu 2006
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske
površine na dan 31. december 2005 znaša 183.974,00 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa in znaša:
– za območje k.o. Semič 0,8% ali 1.472,00 SIT/m2
– za območje k.o. Kot 0,6% ali 1.104,00 SIT/m2
– za območje k.o. Vinji Vrh in k.o. Črešnjevec 0,4% ali
736,00 SIT/ m2
– za ostala območja v občini 0,25% ali 460,00 SIT/m2
– za počitniško naselje Gričice 1,58% ali 2.907,00
SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Semič na dan 31. december 2005, so določeni v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena sklepa
in znašajo:
– za individualne komunalne naprave 2,0% ali 3.679,00
SIT/m2 koristne stanovanjske površine,
– za kolektivne komunalne naprave 3,0% ali 5.519,00 SIT/m2
koristne stanovanjske površine.
Izračun koristne stanovanjske površine se opravi skladno s
tabelami 1–13 (Uradni list RS, št. 8/87).
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa, se med letom
usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga
mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 403-02-01/2005-17
Semič, dne 24. februarja 2006
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.
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SLOVENJ GRADEC
951.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških
skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 in 100/05) in
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99,
24/2003 in 106/05) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec
na 36. seji dne 31. 1. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških
skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni
občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 24/96) se v naslovu odloka, v naslovih poglavij in v vseh členih spremeni besedilo tako,
da se črta pridevnik »primestna« v vseh sklonih.
2. člen
Črta se 3. člen odloka v celoti.
3. člen
V 10. členu se črtajo besede »izliva v Mislinjo« in se nadomestijo z besedama »Celjske ceste«.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Četrtna skupnost Polje zajema območje mestnega naselja
med Homšnico od Štalekerja do Celjske ceste, Celjsko cesto od
križišča pri Nami do obvoznice in meje z naseljem Šmartno.«.
4. člen
V 24. členu se črtajo besede »del naselja« in se nadomestijo
z besedo »naselje«. Nadalje se črtata tudi besedi »pod cesto«.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Vaška skupnost Šmartno zajema naselja Šmartno in naselje
Legen – Krnice, od reke Mislinje do Sv. Jurija.«.
5. člen
V 26. členu se dodajo besede »izven mesta, razen naselja
Krnice«.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Vaška skupnost Legen zajema naselje Legen izven mesta,
razen naselja Krnice in del naselja Golavabuka.«.
6. člen
Črta se besedilo 31. člena in se nadomesti z novim besedilom.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Organ ožjega dela občine je svet skupnosti.«.
7. člen
V 35. členu se v prvem stavku črta besedilo »in predsednik
skupnosti«. Črta se tudi »člani sveta se volijo« ter se smiselno
nadomesti z besedami: »člane sveta se voli«.
Črta se v celoti tretji stavek tega člena »Volitve predsednika
sveta skupnosti se izvedejo v skladu z določili zakona o lokalnih
volitvah županov« in se nadomesti z novim besedilom, in sicer:
»Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed sebe
izvolijo člani sveta.«.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Člane sveta skupnosti se voli na podlagi splošne in enake
volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volitve članov sveta skupnosti se izvedejo v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed sebe
izvolijo člani sveta.«.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
V 37. členu se v prvem stavku črtata besedi »predsednika in«.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Člane sveta skupnosti se voli za štiri leta. Mandatna doba
predsednika in članov sveta se začne s potekom mandatne dobe
prejšnjih članov sveta skupnosti, traja pa do prve seje novoizvoljenega sveta skupnosti.«.
9. člen
V 43. členu se v celoti črta tretji stavek in se nadomesti z
novim stavkom, in sicer: »Zbor občanov skliče župan na lastno
pobudo, na zahtevo sveta skupnosti, na pobudo občinskega sveta
ali na zahtevo najmanj 5% volivcev v skupnosti.«.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Zbor občanov sestavljajo polnoletni občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju skupnosti. Zbor občanov se lahko skliče za
celotno območje skupnosti ali za njen del. Zbor občanov skliče župan
na lastno pobudo, na zahtevo sveta skupnosti, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj 5% volivcev v skupnosti.«.
10. člen
V 44. členu se črta poleg pridevnika »primestni« še vejica
pred njim, cel drugi stavek in oba odvisna stavka v tretjem stavku.
Namesto pridevnika »primestni« se smiselno doda pred pridevnikom (vaški) beseda »oziroma«.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Občani na zboru občanov razpravljajo o problematiki v četrtni oziroma vaški skupnosti, o delu sveta skupnosti, dajejo mnenja
in predloge glede usmeritve posameznih vprašanj in oblikujejo
svoja stališča do teh vprašanj. O delu zbora občanov se piše skrajšan zapisnik.«.
11. člen
V naslovu VIII. poglavja odloka se spremeni naslov iz dvojine
v ednino.
Tako se spremenjen naslov tega poglavja po novem glasi:
»����������������������������������
VIII. Prehodna in končna določba«.
12. člen
V 47. členu se v celoti črta drugi stavek določbe.
Tako se spremenjen člen po novem glasi:
»Prve naslednje volitve v svete skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.«.
13. člen
Členi od številke 4 se smiselno preštevilčijo, in sicer tako,
da 4. člen postane 3. člen, in zatem se vsi naslednji členi po vrsti
zmanjšajo za eno številko. Tako ima po novem spremenjen odlok
skupaj 47. členov.
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 800-1/96
Slovenj Gradec, dne 31. januarja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

952.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških
skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 109. člena in v skladu z 19. in 20 členom Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in
100/05) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/2005) je Občinski svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 31. 1. 2006 sprejel
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SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v
Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V Sklepu določitvi volilnih enot v četrtnih in primestnih vaških
skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (z dne 25. 4. 1996) se v
naslovu črta pridevnik »primestnih« in se naslov sklepa po novem
glasi: »Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih
v Mestni občini Slovenj Gradec«.
2. člen
V 1. členu se spremeni besedilo tako, da se črta pridevnik
»primestnih« in se besedilo po novem glasi:
»Ta sklep določa volilne enote za izvedbo volitev v četrtnih in
vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec.«.
3. člen
V 2. členu se spremeni besedilo tako, da se črta v prvem odstavku del stavka »izliva v Mislinjo«, nadomesti pa se z besedama:
»Celjske ceste«.
Spremeni se tudi drugi stavek 2. člena, tako da se črta del
stavka »šest članov in predsednik skupnosti«, in se nadomesti z
besedilom: »sedem članov skupnosti«.
Celotno besedilo 2. člena se po novem glasi:
»Za Četrtno skupnost Polje se določi ena volilna enota, ki
zajema območje mestnega naselja med Homšnico od Štalekarja
do Celjske ceste, Celjsko cesto od križišča pri Nami do obvoznice
in meje z naseljem Šmartno.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.«.
4. člen
V 3. členu se spremeni besedilo tako, da se v drugem stavku
črta del stavka »šest članov in predsednik skupnosti« in se nadomesti z besedilom: »sedem članov skupnosti«.
Celotno besedilo 3. člena se po novem glasi:
»Za Četrtno skupnost Center se določi ena volilna enota,
ki zajema mestno naselje v trikotniku: obvoznica – Suhodolnica
– Celjska cesta.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.«.
5. člen
V 4. členu se spremeni besedilo tako, da se v drugem stavku
črta del stavka »šest članov in predsednik skupnosti« in se nadomesti z besedilom: »sedem članov skupnosti«.
Celotno besedilo 4. člena se po novem glasi:
»Za Četrtno skupnost Legen – mesto se določi ena volilna enota, ki zajema mestno naselje Legen, v tistem delu, ki spada v mestu
Slovenj Gradec (med obvoznico, Mislinjo, potokom Barbara, do ceste
na Kremžarico in ob meji prejšnje KS Šmartno, do reke Mislinje).
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
6. člen
V 5. členu se spremeni besedilo tako, da se v drugem stavku
črta del stavka »šest članov in predsednik skupnosti« in se nadomesti z besedilom »sedem članov skupnosti«.
Celotno besedilo 5. člena se po novem glasi:
»Za Četrtno skupnost Stari trg – mesto se določi ena volilna
enota, ki zajema ulice Stari trg, Pod gradom in Ozare, na območju
dela mesta med Suhodolnico in cesto R1– 227.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.«.
7. člen
V 6. členu se spremeni besedilo tako, da se v drugem stavku
črta del stavka »šest članov in predsednik skupnosti« in se nadomesti z besedilom sedem članov skupnosti. Celotno besedilo
6. člena se po novem glasi:
»Za Četrtno skupnost Štibuh se določi ena volilna enota, ki
zajema mestno naselje med Suhodolnico in Homšnico do Rigelnika
na Podgorski cesti.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.«.
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8. člen
V 7. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«.
V tretjem, petem in sedmem stavku se črtajo besedi »in
predsednik«.
V šestem stavku se na koncu stavka črtata besedi »Sele
– Vrhe » in se nadomestita z besedama Stari trg.
V sedmem stavku se črtata besedi »en član« in se nadomestita z besedama: »dva člana«.
Celotno besedilo 7. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Stari trg se določijo tri volilne enote, in
sicer:
– Volilna enota Stari trg, ki zajema ostali del naselja Stari trg
izven mestnega območja.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti;
– Volilna enota Raduše, ki zajema naselje Raduše
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti;
– Volilna enota Gmajna 1, ki zajema del naselja Gmajna
(prejšnja KS Stari trg)
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.«.
9. člen
V 8. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«.
»V tretjem, petem in sedmem stavku se črtajo besedi »in
predsednik«. V tretjem stavku se črta beseda »trije« in se nadomesti z besedo »štirje«.
Celotno besedilo 8. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Pameče se določijo tri volilne enote, in
sicer:
– Volilna enota Pameče, ki zajema naselje Pameče
V volilni enoti se volijo štirje člani skupnosti;
– Volilna enota Troblje, ki zajema naselje Troblje
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti;
– Volilna enota Gmajna 2, ki zajema del Gmajne (prejšnja
KS Pameče)
V volilni enoti se voli en član skupnosti.«.
10. člen
V 9. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«.
V drugem stavku se črtata besedi »in predsednik«. Prav tako
se črtata besedi »štirje člani« in se nadomestita z besedama »pet
članov«.
Celotno besedilo 9. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Gradišče se določi ena volilna enota, ki
zajema naselje Gradišče.
V volilni enoti se voli pet članov skupnosti.«.
11. člen
V 10. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«.
V tretjem, petem, sedmem in devetem stavku se črtata besedi
»in predsednik«.
V petem stavku se črtata besedi »dva člana« in se nadomestita z besedama »trije člani«. Celotno besedilo 10. člena se po
novem glasi:
Za Vaško skupnost Sele – Vrhe se določijo štiri volilne enote,
in sicer:
– Volilna enota Sele, ki zajema naselje Sele
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti;
– Volilna enota Vrhe, ki zajema naselje Vrhe
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti;
– Volilna enota Stari trg, ki zajema del naselja Stari trg (prejšnja KS Sele – Vrhe).
V volilni enoti se voli en član skupnosti;
– Volilna enota Gmajna 3, ki zajema del naselja Gmajna
(prejšnja KS Sele – Vrhe)
V volilni enoti se voli en član skupnosti.«.
12. člen
V 11. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«.

Stran

2464 /

Št.

23 / 3. 3. 2006

V drugem stavku se črtata besedi »in predsednik«. Črta se
tudi beseda »šest« in se nadomesti z besedo »sedem«.
Celotno besedilo 11. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Podgorje se določi ena volilna enota, ki
zajema naselje Podgorje.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.«.
13. člen
V 12. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«.
V tretjem in petem stavku se črtata besedi »in predsednik«.
V petem stavku se črtata besedi »dva člana« in se nadomestita z besedama »trije člani«.
Celotno besedilo 12. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Razbor se določita dve volilni enoti, in
sicer:
– Volilna enota Zgornji Razbor, ki zajema naselje Zgornji
Razbor
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti;
– Volilna enota Spodnji Razbor, ki zajema naselje Spodnji
Razbor
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.«.
14. člen
V 13. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«.
V tretjem, petem in sedmem stavku se črtata besedi »in
predsednik«.
V tretjem stavku se črtata besedi »dva člana« in se nadomestita z besedama »trije člani«.
Celotno besedilo 13. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Šmiklavž se določijo tri volilne enote,
in sicer:
– Volilna enota Šmiklavž, ki zajema naselje Šmiklavž.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti;
– Volilna enota Graška Gora, ki zajema naselje Graška
Gora.
V volilni enoti se voli en član skupnosti;
– Volilna enota Vodriž, ki zajema naselje Vodriž.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.«.
15. člen
V 14. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«.
Črtata se tudi besedi »del naselja« in se nadomestita z besedo »naselje«. Nadalje se črtata tudi besedi »pod cesto«.
V drugem stavku se črtata besedi »in predsednik«. Črta se
tudi beseda »šest« in se nadomesti z besedo »sedem«.
Celotno besedilo 14. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Šmartno se določi ena volilna enota,
ki zajema naselje Šmartno in naselje Krnice, od reke Mislinje do
Sv. Jurija.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.«.
16. člen
V 15. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«. V tretjem, petem, sedmem, devetem in
enajstem stavku se črtata besedi »in predsednik«.
V tretjem stavku se črtata besedi »dva člana« in se nadomestita z besedama »trije člani«.
Celotno besedilo 15. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Turiška vas se določi pet volilnih enot,
in sicer:
– Volilna enota Mislinjska Dobrava, ki zajema naselje Mislinjska Dobrava
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti;
– Volilna enota Turiška vas, ki zajema naselje Turiška vas.
V volilni enoti se voli en član skupnosti;
– Volilna enota Tomaška vas, ki zajema naselje Tomaška
vas
V volilni enoti se voli en član skupnosti;
– Volilna enota Brda, ki zajema naselje Brda
V volilni enoti se voli en član skupnosti;
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– Volilna enota Golavabuka, ki zajema naselje Golavabuka
V volilni enoti se voli en član skupnosti.«.
17. člen
V 16. členu se spremeni besedilo tako, da se v prvem stavku
črta pridevnik »primestno«. Črtajo se tudi besede »določi ena
volilna enota, ki zajema« in se nadomestijo z besedami: »določita
dve volilni enoti, ki zajemata«. Dodajo se tudi besede: »razen
naselja Krnice«.
Drugi stavek se črta in se nadomesti s stavkom: »Volilna
enota Legen, ki zajema naselje Legen izven mesta«.
Doda se tretji stavek, ki se glasi: »V volilni enoti se voli šest
članov skupnosti«.
Doda se četrti stavek, ki se glasi: »Volilna enota Golavabuka,
ki zajema del naselja Golavabuka«, doda se tudi peti stavek »V
volilni enoti se voli en član skupnosti«.
Celotno besedilo 16. člena se po novem glasi:
»Za Vaško skupnost Legen se določita dve volilni enoti, ki
zajemata naselje Legen izven mesta, razen naselja Krnice in del
Golavabuke.
– Volilna enota Legen, ki zajema naselje Legen izven mesta
V volilni enoti se voli šest članov skupnosti;
– Volilna enota Golavabuka, ki zajema del naselja Golavabuka
V volilni enoti se voli en član skupnosti.«.
18. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 800-1/96
Slovenj Gradec, dne 31. januarja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

953.

Odlok o spremembah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območja izven naselij v
občini Slovenj Gradec

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05), 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
46/99, 24/03), v zvezi s 64. členom Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 64/04 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 31. 1. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območja izven naselij v občini
Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven
naselij v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 1/95) se v 9. členu v točki F podtočka 1 (na površinah, namenjenih za kmetijstvo
in gozdarstvo) črtata prva in tretja alinea. V istem členu se v točki
F črtajo še podtočke 2., 4. in 6. Dosedanja 3. podtočka postane 2.
podtočka, 5. podtočka postane 3. podtočka, 7. podtočka postane
4. podtočka.
2. člen
V 10. členu 1.1 Lega objektov se v tretjem odstavku (novogradnje objektov so možne, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev sklenjenosti in oblikovne pojavnosti zazidave) črtata druga
in tretja alinea. Tretji odstavek se po novem glasi:
»Novogradnje objektov so možne, če se izvajajo na zazidljivem zemljišču.«
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3. člen
V 15. členu se črtajo prvi, drugi, četrti in peti odstavek. V istem
členu se črtajo še šesti odstavek, razen prvega stavka (razpršena
poselitev posameznih stanovanjskih hiš na 2. območju kmetijskih
zemljišč ni dovoljena), ter sedmi, osmi in deveti odstavek.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-01-628/2005
Slovenj Gradec, dne 31. januarja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
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poglavja »X. Urejanje prostora in varstvo okolja« opredeljuje obravnavano območje za gradnjo objektov za drobno gospodarstvo, obrt
in ostale poslovne dejavnosti (gradnjo manjših obratov namenjenih
podjetniškim iniciativam).
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni
plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbeni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega
v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00).
(3) Skladno določilom 40. člena ZVO je občina obvestila Ministrstvo za okolje RS (MOP) o nameri priprave OLN. Z odločbo MOP
številka 35409-160/2005 z dne 22. 12. 2005 je občini naloženo,
da pri sprejemanju OLN izvede postopek celovite presoje vplivov
na okolje.
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN

954.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta poslovno storitvene cone Slovenj
Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg

Na podlagi 12. člena in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1)
in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj
Gradec sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta poslovno
storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in
severne obvoznice Stari trg
1. člen
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg
izdelave občinskega lokacijskega načrta poslovno storitvene cone
Slovenj Gradec Ozare in severne obvoznice Stari trg s spremembami in dopolnitvami odloka o lokacijskem načrtu severne obvoznice
Ozare (del) Slovenj Gradec in ureditvenega načrta »Sotočje« (v nadaljevanju: OLN), postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih
aktivnosti in določi način zagotovitev potrebnih finančnih sredstev
za izvedbo naloge. Ureditveno območje OLN se nahaja na severnem delu območja Urbanistične zasnove mesta Slovenj Gradec
in zajema velik nepozidan prostor na severu Slovenj Gradca pod
vznožjem Rahtela, kjer naj bi po izgradnji severne obvoznice nastala vrsta poslovnih objektov in z boljšo cestno povezavo povezala
naselje zahodno od Suhodolnice s samim mestom.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za
pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
55/02 in 91/02 – prečiščeno besedilo) ter odlokom o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja
urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/05), ki za to območje in za
gradnjo severne obvoznice predvideva izdelavo OLN. Območje
urejanja je razdeljeno na območje Po1 Slovenj Gradec in Po2 Volkove Zare, kjer je dovoljena gradnja poslovno storitvenih objektov.
Dolgoročni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbeni
plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS 93/1999, popravek Uradni list RS
23/2000) v točki »Površine za proizvodne in servisne dejavnosti«

Predmet izdelave OLN je nov občinski izvedbeni prostorski
akt, ki bo podal merila, pogoje, ukrepe za realizacijo gradenj in
prostorskih ureditev znotraj poslovno storitvene cone in gradnjo
severne obvoznice Stari trg.
Območje je nepozidano. Površine so namenjene novi poslovno – storitveni coni Ozare s poudarkom na formiranju storitvenih
in manjših proizvodnih dejavnosti (gradnja objektov za drobno
gospodarstvo, obrt in ostale poslovne dejavnosti – gradnjo manjših
obratov namenjenih podjetniškim iniciativam).
Območje poslovno storitvene cone ima dobro geografsko
lego; z izgradnjo severne obvoznice bo območje dobro prometno
povezano in je infrastrukturno relativno dobro opremljeno.
4. člen
Okvirno ureditveno območje OLN
Obravnavano območje obsega približno 20 ha. Okvirno ureditveno območje OLN zajema površine območja Po1 Slovenj Gradec
in del površin območja Po2 Vovkove Zare. Vzhodna meja poteka ob
zahodnem bregu Suhodolnice, južno vse do obstoječe industrijske
cone ter zahodno do vznožja Rahtela. Hkrati zajema tudi nepozidane površine severnega dela ureditvenega območja lokacijskega
načrta »Sotočje« na vzhodnem bregu Suhodolnice, ki se spreminja
in celotno traso severne obvoznice. Poleg plansko opredeljenega
območja so sestavni deli tega OLN tudi zemljišča izven območja
OLN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske infrastrukture,
potrebnih za komunalno opremljanje območja OLN in se natančneje določijo s posebnimi strokovnimi podlagami za komunalno
opremljanje območja, ki se izdelajo do predloga akta in se skupaj
z njim javno razgrnejo. Točna meja ureditvenega območja bo določena v predlogu odloka OLN. Parcele, ki so vključene v ureditveno
območje spadajo med nepozidana stavbna zemljišča.
5. člen
Nosilci urejanja prostora
Mestna občina Slovenj Gradec je kot pripravljavec izvedbenega prostorskega akta sklicala in dne 19. 1. 2006 vodila prostorsko
konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko
konferenco so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni
zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve
in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov.
Priporočila prostorske konference bodo priložena gradivu lokacijskega načrta, ko bo ta posredovan v sprejem.
Poleg udeležencev, ki sodelujejo na prostorski konferenci,
morajo biti v pripravo OLN vključeni nosilci urejanja prostora, ki
dajejo smernice in mnenja.
Po sprejemu tega programa priprave bo pripravljavec pozval
spodaj navedene nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30 dni podajo smernice za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V pripravo in sprejem OLN za prostorsko ureditev OLN se
vključijo naslednji nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja:
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– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Dravograd, Mariborska cesta 2, 2370 Dravograd,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova
21, 2380 Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Maribor, Krekova 17 /II, Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12,
2380 Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380
Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,
– Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje in vzdrževanje
cest, Območje Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Če se med postopkom utemeljeno ugotovi, da je potrebno v
postopek vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo
podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da
nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec OLN, kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na dopolnjen predlog OLN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo
mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve
OLN se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
• povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov občine,
• strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave obstoječih prostorskih aktov,
• analize obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN,
ki obsega:

– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja,
kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov ter kulturna dediščina …),
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine,
– komunalna in prometna ureditev,
– geomehansko in hidrološko poročilo,
– strokovna in arhitekturna rešitev,
– ocena osončenja izbrane variantne rešitve,
• geodetskega načrta, izdelanega v skladu s Pravilnikom o
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in elaborata listin za
identifikacijo posestnega stanja; po potrebi se za izdelavo OLN izdelajo dodatne geodetske izmere predvsem za potrebe načrtovanja
komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja,
• smernic pristojnih nosilcev urejanja,
• meritev ničelnih stanj za posamezne sestavine okolja, če to
izhaja iz smernic nosilcev urejanja,
• ostale strokovne podlage glede na zahtevo nosilcev urejanja prostora. V kolikor se med postopkom priprave OLN ugotovi,
da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se
te pripravijo med postopkom.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne
podlage pridobi in financira naročnik, pripravijo pa jih izbrani izvajalci.
Če se predlog OLN 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. Če 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.
8. člen
Navedba in pridobitve geodetskih podlag
Za območje obravnave z OLN se skladno s Pravilnikom o
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela geodetski
načrt. Geodetski načrt pridobi naročnik.

9. člen
Roki za pripravo OLN
Za pripravo OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
Aktivnost
Obvestilo o nameri izdelave OLN in pridobitev mnenja
Prva prostorska konferenca
Sprejem programa priprave OLN
Zagotovitev strokovnih podlag in geodetskega načrta
Izdelava gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Priprava predloga OLN in osnutek okoljskega poročila
Druga prostorska konferenca
Dopolnitev predloga OLN in okoljskega poročila ter zagotovitev njegove
revizije
Javna razgrnitev in javna obravnava predloga OLN, okoljskega poročila
in revizije
Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
obravnave

Rok oziroma trajanje aktivnosti
že izdelano in pridobljena odločba
izvedena dne 19. 1. 2006
sprejme župan po izvedbi prve prostorske konference
mesec po sprejemu programa priprave OLN
tri dni po objavi programa priprave v uradnem listu
takoj po pripravi gradiva; nosilci izdajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge
1 mesec po pridobitvi smernic
pripravljavec najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo skliče
drugo prostorsko konferenco
1 mesec po izvedeni prostorski konferenci
pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi in vse skupaj
javno razgrne za 30 dni
dva dni po končani javni razgrnitvi
8 dni po prejemu pripomb in predlogov
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Opredelitev župana MOSG do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in obravnave
Izdelava dopolnjenega predloga OLN, okoljskega poročila in njegove
revizije
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
Uskladitev dopolnjenega predloga OLN z mnenji nosilcev urejanja
prostora
Sprejem dopolnjenega predloga OLN na mestnem svetu MOSG
Objava OLN v Uradnem listu

Vzporedno z gornjim postopkom se od dopolnitve predloga OLN na podlagi priporočil druge prostorske konference
naprej izvaja tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje v
skladu z Zakonom o varstvu okolja.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Pripravljavec oziroma naročnik strokovnih podlag in OLN je
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
Prostorskega načrtovalca naročnik izbere na podlagi predpisov
o javnih naročilih. OLN bo pripravljen tudi ob finančni pomoči
Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je izključno odgovorna
Mestna občina Slovenj Gradec in zanj v nobenem primeru ne velja,
da odraža stališče Evropske unije.
11. člen
Končna določba
S sprejetjem OLN na območju, ki ga zajema OLN, prenehata
veljati Lokacijski načrt severne obvoznice Ozare (del) in Ureditveni
načrt »Sotočje«.
Sprejet program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-01-783/2005
Slovenj Gradec, dne 21. februarja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

TIŠINA
955.

Sklep o izvedbi javnega razpisa

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št.
23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 24. redni
seji dne 10. 2. 2006 sprejel

SKLEP
o izvedbi javnega razpisa
1. člen
Izvede se javni razpis zbiranja predlogov za podelitev priznanj »naj športnik/naj športnica/naj športna ekipa Občine Tišina
ter perspektivni športniki Občine Tišina za leto 2005«.
2. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Sklep velja z dnem sprejetja.
Št. 032-7/06
Tišina, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
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14 dni po sprejemu strokovnih stališč do pripomb in predlogov
30 dni po prejemu vloge
8 dni po prejemu mnenj

ŽALEC
956.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Žalec

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Žalec na seji dne 6. februarja 2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Žalec
1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 43/00, 37/01,
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) se 11. člen dopolni z
novim četrtim odstavkom, ki se glasi: »Pravni posli, ki jih sklene
krajevna ali mestna skupnost brez predhodnega soglasja župana,
so nični. V odloku o proračunu občine za posamezno leto se določi
kateri pravni posli in v kateri višini so tisti posli, ki jih krajevna ali
mestna skupnost sklene brez predhodnega soglasja župana.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek, dosedanji
peti odstavek pa šesti odstavek.
2. člen
V 24. členu se črtata 16. in 21. alinea.
3. člen
Drugi stavek prvega odstavka 35. člena se spremni tako, da
se glasi: »Podžupane imenuje in razrešuje župan izmed članov
občinskega sveta.«
4. člen
V 66. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki
se glasi: »Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za
razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, zahteva, da o
tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko občinski svet vloži od dne
vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma.
Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek, dosedanji
sedmi odstavek postane osmi odstavek, dosedanji osmi odstavek
postane deveti odstavek, dosedanji deveti odstavek pa deseti
odstavek.
5. člen
V 58. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Občinski
svet mora poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
obravnavati na prvi naslednji seji po dokončnosti poročila.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
6. člen
V 67. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtajo besede
»o samoprispevkih in«.
7. člen
Prvi odstavek 76. člena se spremni tako, da se glasi: »Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne
naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske
pristojnosti.«
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8. člen
Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi: »Z občinskim predpisom, se lahko določi, da se za opravljanje posameznih
upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu
skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči
učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog zlasti, če se v celoti
ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov.
Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev
javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov,
se izbira opravi po javnem natečaju.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice
in dolžnosti občinske uprave.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči
župan.«
9. člen
Drugi odstavek 84. člena se spremni tako, da se glasi: »O
pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz
prenesene pristojnosti odloča pristojni državni organ, ki ga določa
zakon.«
10. člen
Črta se 90. člen.
11. člen
Določba 3. člena sprememb in dopolnitev statuta se prične
uporabljati po prenehanju mandata podžupanov oziroma po prvih
rednih lokalnih volitvah.
12. člen
Statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-02/0001/2005
Žalec, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

957.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta Občine Žalec

Uradni list Republike Slovenije
958.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječih
žičniških naprav

Na podlagi 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju ZŽNPO)
in 24. člena Statuta Občine Žalec Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03 in 134/04) je Občinski svet na 27. seji
dne 6. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije graditve
žičniške naprave Kotečnik na smučišču Liboje (v nadaljevanju:
koncesija), za katero so ob uveljavitvi ZŽNPO imeli lastniki veljavno
obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniška naprava).
Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet koncesije po
tem odloku, ni gospodarska javna služba.
2. člen
(lokacija žičniške naprave)
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 38, 41/4,
50/11, 50/12, 49/4, vse k.o. Liboje.
3. člen
(značilnosti žičniške naprave)
Žičniška naprava je naprava za prevoz oseb z naslednjimi
značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: začasno postavljena vlečnica z
nizko vodeno vrvjo
– število postaj: 2
– vodilo: jeklena vrv
– dolžina proge: 301 m
– pogon: elektro motor (spodaj)
– višinska razlika: 75 m
– zmogljivost: 220 oseb na uro
II. PODELITEV KONCESIJE

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99, 43/00 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 16/05 in 94/05) je
Občinski svet Občine Žalec na seji dne 6. februarja 2006 sprejel

4. člen
(način podelitve)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Žalec

Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija
podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge
lastniku žičniške naprave iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO z
upravno odločbo, ki jo izda organ lokalne skupnosti.

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 52/99, 43/00, 63/01, 112/03, 82/04 in 16/05) se v drugem
odstavku 59. člena številka »28« nadomestni s številko »29«.

(pogoji za koncesionarja)

2. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01503/0001/98
Žalec, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

5. člen

nosti;

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejav-

– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve;
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka;
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične
zmogljivosti za opravljanje koncesije;
– da ima opravljen strokovni tehnični pregled žičniške naprave.
Če lastnik ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, mora
najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti
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osebo, ki bo obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje pogoje iz
prvega odstavka tega člena.
6. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem
se za žičniško napravo podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
7. člen

Št.
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14. člen

Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s koncesijo je pristojen oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti.

(odstranitev žičniške naprave)

8. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za čas 15 let od sklenitve koncesijske
pogodbe (rok koncesije).
Rok koncesije se lahko podaljša največ za polovico roka
koncesije, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške
naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času podaljšanja koncesije.
Rok koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda pristojni organ
občinske uprave na zahtevo koncesionarja.
Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja pod pogoji
koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
9. člen

2469

– če je v skladu s tem zakonom ugotovljena na isti lokaciji
potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo,
koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za
tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo v 6 mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi.
V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu je nastala
zaradi odvezam koncesije, vključno z morebitnimi stroški, ki jih ima
z razgraditvijo žičniške naprave.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o
odvzemu koncesije.

(pristojnost)

III. POGOJI KONCESIJE

Stran

Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja
odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške
naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev
okoliščinam čimbolj primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih
površinah koncesije.
Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
IV. KONČNA DOLOČBA
15. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 650-00-0001/2005-317
Žalec, dne 6. februarja 2006

(obveznosti v zvezi z ureditvijo smučišča)

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Koncesionar je dolžan v roku 6.mesecev od veljavnosti tega
odloka predložiti varnostno analizo in varnostno poročilo iz katerih je
razvidno, da je žičniška naprava usposobljena za varno obratovanje.
10. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo
z dovoljenjem župana.
11. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesija preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije.
12. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom roka koncesije;
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe;
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe;
– iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.
13. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo
in njeno obratovanje;
– če najkasneje v 1 letu ne začne z obratovanjem žičniške
naprave, pa ne pride do sporazumne razveze koncesijske pogodbe, razmere pa so to omogočale;
– če za več kot 1 leto preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače;

959.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Žalec

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04) in v skladu s 3. in 17. členom Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo 2) ter
24. členom Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) je Občinski svet
Občine Žalec na seji dne 6. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Žalec
1. člen
V prvem odstavku 44. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 19/97 in 40/97; v nadaljevanju: odlok) se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 100.000
tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 100.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
10.000 tolarjev«.
2. člen
V prvem odstavku 45. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
10.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
100.000 tolarjev«.

Stran
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V tretjem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
10.000 tolarjev«.
3. člen
V prvem odstavku 46. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 40.000 SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo
40.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 100.000 SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo
100.000 tolarjev«.
4. člen
V prvem odstavku 47. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 40.000 SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo
40.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 100.000 SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo
100.000 tolarjev«.
5. člen
V prvem odstavku 48. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 35.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
35.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
10.000 tolarjev«.
6. člen
V prvem odstavku 49. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 10.000 SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo
10.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 100.000 SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo
100.000 tolarjev«.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 353-01-0001/2006-26
Žalec, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l. r.

960.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/97, 18/02, 92/05, ODL US – Uradni list RS, št. 50/02, odl. US
– Uradni list RS, št. 131/04) in v skladu s 3. in 17. členom Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05-uradno prečiščeno besedilo
2) ter 24. členom Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 6. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah
1. člen
V prvem odstavku 58. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/00 in 47/02; v nadaljevanju: odlok) se besedilo »Z
denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom:
»Z globo 300.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
30.000 tolarjev«.
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2. člen
V prvem odstavku 59. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
15.000 tolarjev«.
3. člen
V prvem odstavku 60. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
300.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
20.000 tolarjev«.
4. člen
V prvem odstavku 61. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
300.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
30.000 tolarjev«.
V tretjem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo
30.000 tolarjev«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 344-01-0001/2006-26
Žalec, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l. r.

961.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnih taksah v Občini Žalec

Na podlagi 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list
SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72, in Uradni list RS, št. 18/91) in v skladu
s 3. in 17. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05
– uradno prečiščeno besedilo 2) ter 24. členom Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05 in 94/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
6. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnih taksah v Občini Žalec
1. člen
V prvem odstavku 13. člena Odloka o komunalnih taksah v
Občini Žalec (Uradni list RS, št. 17/97, 38/98, 25/00 in 82/04; v nadaljevanju: odlok) se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 30.000
SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo 30.000 tolarjev«.
V prvem odstavku istega člena se besedilo: »z denarno
kaznijo najmanj 55.000 SIT« nadomesti z besedilom: »z globo
55.000 tolarjev«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 423-04-0002/2006-26
Žalec, dne 6. februarja 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
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962.

Št.

963.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04) in v skladu s 3. in 17. členom Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo 2) ter
24. členom Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) je Občinski svet
Občine Žalec na seji dne 6. 2. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni
snagi in videzu naselij v Občini Žalec
1. člen
V prvem odstavku 36. člena Odloka o javni snagi in videzu
naselij v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 93/99 in odl. US – Uradni
list RS, št. 26/02; v nadaljevanju: odlok) se besedilo »Z denarno
kaznijo najmanj 300.000 SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo
300.000 tolarjev«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno
kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT« nadomesti z besedilom: »Z globo
20.000 tolarjev«.
2. člen
V prvem odstavku 37. člena odloka se besedilo »Z denarno
kaznijo 5.000 SIT se lahko na kraju samem kaznuje« nadomesti z
besedilom: »Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje«.
Drugi odstavek istega člena se črta.
3. člen
Črta se 38. člen odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-06-0002/2006-26
Žalec, dne 6. februarja 2006
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Stran
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Odlok o programu prodaje občinskega
stvarnega premoženja za leto 2006

Na podlagi drugega odstavka 80.č člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet Občine
Žalec na seji dne 19. decembra 2005 sprejel

ODLOK
o programu prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2006
1. člen
Po 2. točki drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) predloži
župan Občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi predlog programa prodaje občinskega premoženja za leto, za katero
se sprejema proračun.
Občinsko stvarno premoženje so po prvem odstavku 67. člena Zakona o javnih financah premičnine in nepremičnine v lasti
občine.
2. člen
Prodaja stvarnega premoženja v lasti občine se načrtuje v
okvirni ocenjeni vrednosti 187.532.000,00 SIT v letu 2006.
Posamezne vrste stvarnega premoženja, namenjenega za
prodajo in njihove okvirne vrednosti so izkazane v prilogi, ki je
sestavni del tega odloka in se objavi skupaj z njim.
Način, pogoji in postopek odprodaje stvarnega premoženja je
opredeljen z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03).
3. člen
Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s finančnim in
stvarnim premoženjem države, ki so se začeli ali so bili predvideni
za leto 2005, se lahko nadaljujejo v letu 2006.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Žalec, dne 19. decembra 2005

Priloga

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2006
A) OBJEKTI IN ZEMLJIŠČA

PRILOGA

Zap.
št.

OPIS STVARNEGA PREMOŽENJA

ORIENTACIJSKA
VREDNOST *

NAČIN
RAZPOLAGANJA

1
2

parc. št. 26.S – stavba v izmeri 42 m2, ZKV št. 607 k. o. Liboje
parc.št. 1109/8 – pot v izmeri 39 m2, ZKV številka 1567 k.o. Zabukovica, v izmeri cca
112 m2
Solastniški del parc.št. 1920/11 travnik, parc.št. 1920/5 njiva, obe vložna številka 843,
parc.št. 1858/5 njiva, vložna številka 1023 in celotna parcela št. 1940/14 njiva v izmeri
497 m2, vložna številka 2028, vse k.o. Žalec, parc.št. 1920/56 k.o. Žalec v izmeri
13984 m2
parc.št. 2151 – pot v izmeri 975 m2 in parc. št. 2152 – pot v izmeri 255 m2, vložna
številka 1105 k.o. Zalog
del parc.št. 2144 – pot v izmeri cca 60 m2, k.o. Železno
del parc.št. 27 – travnik v izmeri cca 300 m2, k.o. Žalec
parc.št. 973/10 – njiva v izmeri 362 m2, k.o. Žalec

500.000,00 SIT
10.000,00 SIT

prodaja
prodaja

1.500.000,00 SIT

prodaja

120.000,00 SIT

prodaja

72.000,00 SIT
700.000,00 SIT
870.000,00 SIT

prodaja
prodaja
prodaja

3.000.000,00 SIT
70.000.000,00 SIT

prodaja
prodaja

2.500.000,00 SIT

prodaja

3

4
5
6
7
8
9

10

parc.št. 977/2 – travnik v izmeri 491 m2, k.o. Žalec
parc.št. 433/1 njiva v izmeri 10941 m2, njiva v izmeri 1031 m2, njiva v izmeri 5035 m2
in travnik v izmeri 1576 m2, parc.št. 416/4 njiva v izmeri 106 m2 in 416/5 njiva v izmeri
297 m2, vse k.o. Šempeter
parc.št. 68/2 v izmeri cca 2100 m2, k.o. Zabukovica

Stran
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13
14
15
16

del parc.št. 1690/1 v izmeri cca 1000 m2, k.o. Gotovlje
del parc.št. 435/1 in 437/1 v skupni izmeri cca 200 m2, k.o. Šempeter v Savinjski dolini
parc.št. 457/24 v izmeri 2129 m2, k.o. Zalog
parc.št. 1036/2 v izmeri 208 m2, k.o. Levec
Parc.št. 749/1 v izmeri 437 m2, k.o. Velika Pirešica
parc.št. 28/2 v izmeri 5755 m2, k.o. Železno

17
18

parc.št. 2141/2 v izmeri 299 m2, k.o. Železno
del parc.št. 1734 v izmeri cca 60 m2, k.o. Gotovlje

19

del parc.št. 27, del parc.št. 28/1, 28/2 in parc.št. 1960/2 v skupni izmeri cca 15000 m2,
k.o. Žalec
del stavbe na naslovu Ulica Heroja Staneta 1, Žalec, cca 420 m2, solastniški del funkcionalnega zemljišča cca 650 m2

10.000.000,00 SIT

menjava

80.000.000,00 SIT

menjava

SKUPAJ PRIHODKI OD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

1.130.000,00 SIT

SKUPAJ PRIHODKI OD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

98.902.000,00 SIT

SKUPAJ PRIHODKI OD STAVB

80.500.000,00 SIT

20

1.200.000,00 SIT
240.000,00 SIT

prodaja
prodaja

6.000.000,00 SIT
250.000,00 SIT
2.100.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT

prodaja
prodaja
prodaja
prodaja

400.000,00 SIT
70.000,00 SIT

menjava
menjava

SKUPAJ 180.532.000,00 SIT
DOMSKA OSKRBA
Zap.
št.

20

OPIS STVARNEGA PREMOŽENJA

ORIENTACIJSKA
VREDNOST *

ZKV št. 1424 in ½ nepremičnin, vpisanih v ZKV št. 1222, 605, 182, vse k.o. Zabukovica
SKUPAJ PRODAJA DOMSKA OSKRBA

7.000.000,00 SIT

NAČIN
RAZPOLAGANJA

prodaja

7.000.000,00 SIT

* Vse cene v programu prodaje stvarnega premoženja občine so informativne in bodo natančneje določene na podlagi cenitvenih
poročil, ki bodo izdelana pred pričetkom posamezne prodaje.

LJUBLJANA
964.

Odlok o prenehanju veljavnosti posameznih
odlokov in drugih aktov

Na podlagi 27. člena in tretjega odstavka 87. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 43. izredni seji dne 13. februarja 2006 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti posameznih odlokov
in drugih aktov
1. člen
S tem odlokom v Mestni občini Ljubljana prenehajo veljati:
– Odlok o določitvi meje priobrežnih zemljišč, način gospodarjenja na teh zemljiščih in čiščenju potokov in jarkov na območju
ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 8/77 in 23/88),
– Odlok o načinu vzdrževanja in čiščenja jarkov terciarne
odvodne mreže na območju Občine Ljubljana Vič–Rudnik (Uradni
list SRS, št. 36/84),
– Odlok o varstvu zraka na območju mesta Ljubljane (Uradni
list SRS, št. 17/81, 1/85, 7/87 in 37/88),

– Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 95/99 in 76/00),
– Pravilnik o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 36/00),
– Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana z ugodno obrestno mero (Uradni list RS, št. 69/99).
2. člen
Ugotovi se, da na podlagi državnih predpisov ne veljajo več:
– Odlok o pomožnih objektih (Uradni list RS, št. 62/00),
– Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(Uradni list RS, št. 70/96),
– Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov, s katerimi
upravlja Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/00).
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 030-14/2005-2
Ljubljana, dne 13. februarja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.
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965.

Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju
Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za
ribištvo Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari,
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE in Uradni list RS, št.
55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00
– ZPDZC) in drugega odstavka 34. člena Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) je Vlada Republike Slovenije
sprejela naslednji

SKLEP
o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda
za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo
Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v
Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01 in
4/05) se v 11. členu spremeni zadnja alinea tako, da se glasi:
»– obvlada najmanj en tuj svetovni jezik.«.
2. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane strokovnega sveta imenuje direktor na predlog zaposlenih.«.
3. člen
Svet zavoda mora v skladu s tem sklepom v 7 dneh po uveljavitvi tega sklepa uskladiti statut.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01403-32/2006/9
Ljubljana, dne 2. marca 2006
EVA 2006-2311-0085
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

966.

Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji
razvitosti za programsko obdobje 2007–2013

Na podlagi petega odstavka 34. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep podrobneje določa kazalce in metode za izračun
indeksa razvojne ogroženosti in za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013 razvršča razvojne regije po
stopnji njihove razvitosti.

2. člen
(indeks razvojne ogroženosti)
Izraz »indeks razvojne ogroženosti«, uporabljen v tem sklepu,
pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna
na podlagi utežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih
možnosti.
3. člen
(kazalci in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti)
(1) Kazalci razvitosti so: bruto domači proizvod na prebivalca,
bruto dodana vrednost na zaposlenega, bruto osnova za dohodnino na prebivalca in število delovnih mest na število aktivnega
prebivalstva.
(2) Kazalci ogroženosti so: indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja zaposlenosti.
(3) Kazalci razvojnih možnosti so: povprečno število let šolanja, opremljenost s komunalno infrastrukturo, delež območij Natura
2000 in kazalec poseljenosti.
(4) Kazalci iz prejšnjih odstavkov imajo enake uteži. Indeks
razvojne ogroženosti se izračuna kot navadna aritmetična sredina
iz standardiziranih vrednosti teh kazalcev na osnovi zadnjih razpoložljivih podatkov.
4. člen
(razvrstitev razvojnih regij
Glede na indeks razvojne ogroženosti se za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013 razvojne
regije, ki so v skladu s 6. členom Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) določene kot teritorialne enote NUTS 3, opredeljene v Uredbi Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) št. 1888/2005 z dne 26. oktobra 2005 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Češke, Estonije,
Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Slovenije in Slovaške k
Evropski uniji (UL L, št. 309, 25. 11. 2005, str. 1), takole razvrščajo
po stopnji svoje razvitosti:
1. pomurska (159,5),
2. notranjsko-kraška (127,0),
3. podravska (116,8),
4. spodnjeposavska (116,8),
5. zasavska (113,9),
6. koroška (103,9),
7. jugovzhodna Slovenija (101,7),
8. goriška (93,8),
9. savinjska (92,3),
10. gorenjska (83,1),
11. obalno-kraška (82,4) in
12. osrednjeslovenska (8,7).
5. člen
(končna določba)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za programsko obdobje
Državnega razvojnega programa 2007–2013.
Št. 30300-1/2006/7
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-1536-0005
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
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MINISTRSTVA
967.

Pravilnik o izvajanju rednih uradnih
veterinarskih pregledov na gospodarstvih

Na podlagi šestega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o izvajanju rednih uradnih veterinarskih
pregledov na gospodarstvih
1. člen
Ta pravilnik določa način izvedbe in financiranje rednih uradnih veterinarskih pregledov (v nadaljnjem besedilu: veterinarski
pregledi) na gospodarstvih, od koder izvirajo živali in živalski proizvodi, namenjeni trgovanju ali prometu v skladu z Direktivo Sveta
90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih
pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L
št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 29, z vsemi spremembami).
2. člen
(1) Veterinarski pregledi po tem pravilniku morajo biti opravljeni na gospodarstvih, kjer redijo domače parklarje (govedo,
prašiče, ovce in koze), kopitarje, domačo perutnino, lagomorfe in
gojeno divjad:
– ki so namenjeni prometu ali trgovanju;
– ki so namenjeni proizvodnji živil oziroma katerih proizvodi
so namenjeni proizvodnji živil z namenom dajanja živil na trg.
(2) Veterinarskega pregleda ni treba opraviti na gospodarstvih,
ki redijo živali iz prejšnjega odstavka za lastno domačo porabo.
3. člen
(1) Stroški veterinarskih pregledov po tem pravilniku se krijejo
iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Cenik za opravljanje veterinarskih pregledov pripravi Veterinarska zbornica, potrdi in sprejme pa ga generalni direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
4. člen
(1) Veterinarske preglede opravijo odobreni veterinarji.
(2) Če odobreni veterinar na gospodarstvu izvaja dela iz pravilnika, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni
in cepljenj živali v posameznem letu, mora hkrati s temi deli izvesti
tudi veterinarski pregled.
(3) Če odobreni veterinar ne opravi veterinarskih pregledov
na predpisan način ali jih ne opravi do 30. novembra tekočega leta,
območni urad VURS določi drugega odobrenega veterinarja, da do
konca tekočega leta opravi te veterinarske preglede.
5. člen
Veterinarski pregled obsega pregled:
– podatkov o gospodarstvu;
– kategorij in števila živali na gospodarstvu;
– dnevnika veterinarskih posegov;
– registrov živali na gospodarstvu in predpisane označitve živali;
– izpolnjevanja zahtev za zaščito rejnih živali;
– zdravstvenega stanja živali na gospodarstvu.
6. člen
(1) O opravljenem veterinarskem pregledu odobreni veterinar
sestavi zapisnik na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani VURS
– www.vurs.gov.si, ugotovitve pa mora tekoče, najkasneje treh
delovnih dneh, vnesti v aplikacijo VOLOS za vnos uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvu.
(2) Če gospodarstvo iz tega pravilnika še ni vpisano v register
kmetijskih gospodarstev ali če se reja živali trajno opušča, se prva
stran zapisnika uporabi tudi kot vloga za izbris oziroma vpis v register
kmetijskih gospodarstev in evidenco imetnikov rejnih živali. Podpisan
original pošlje odobreni veterinar na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za identifikacijo in registracijo živali.

(3) Če odobreni veterinar pri veterinarskem pregledu iz tega
pravilnika ugotovi pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, to navede
v zapisniku, v katerega vnese tudi pisno navodilo za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti.
(4) Odobreni veterinar vpiše datum in evidenčno številko
zapisnika o opravljenem veterinarskem pregledu v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu.
(5) Odobreni veterinar mora poslati na območni urad VURS
poročilo o opravljenih veterinarskih pregledih do 15. dne v tekočem
mesecu za pretekli mesec.
7. člen
Do imenovanja odobrenih veterinarjev v skladu z zakonom, ki
ureja veterinarska merila skladnosti, opravljajo veterinarske preglede
po tem pravilniku veterinarske organizacije, ki na območju, na katerem se nahaja gospodarstvo, izvajajo ukrepe iz pravilnika, ki ureja
izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali
v posameznem letu, veterinarske preglede v poslovnih sistemih za
rejo živali, trgovanje in proizvodnjo živil pa veterinarske organizacije,
ki v teh sistemih izvajajo dela iz navedenega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7-37/2006
Ljubljana, dne 14. februarja 2006
EVA 2006-2311-0024
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

968.

Sklep o določitvi prodajne vrednosti za eno
tono školjk za leto 2006

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli
gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 97/04) in
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli
gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 68/05),
četrtega odstavka 10. člena Uredbe o koncesiji za gojenje
školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Debeli Rtič (Uradni list RS, št. 53/05) in četrte alinee prvega odstavka 16. člena
Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X.,
XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list
RS, št. 117/05)
sprejme minister za okolje in prostor

SKLEP
o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk
za leto 2006
I.
Prodajna vrednost za eno tono školjk znaša 193.690,00 tolarjev.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01401-17/2005
Ljubljana, dne 31. januarja 2006
EVA 2006-2511-0078
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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POPRAVKI
969.

Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za
izračun komunalnih taks v Občini Prevalje
Popravek

V Sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih
taks v Občini Prevalje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 2-45/06
z dne 6. 1. 2006, se v 1. členu vrednost pravilno glasi 14,56 SIT.
Št. 42304-0045/2005-14
Prevalje, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

909. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o

897. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendum-

skih območij za ustanovitev občin ter za določitev
oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO4) 2393

910.

VLADA

898. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob potoku Trboveljščica na nekaterih zemljiških
parcelah v Občini Trbovlje
899. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča vzdolž vodnega zemljišča parc. št. 1039/17 v k.o.
Dravlje na območju Mestne občine Ljubljana
965. Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo
Slovenije
966. Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti
za programsko obdobje 2007–2013

911.
2394
2395
2473

912.

913.

2473

MINISTRSTVA

900. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na po901.
902.
903.

904.
905.
967.
906.
968.

dročju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni
opremi
Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne
osnove po 73. členu ZDoh-1 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega
varčevanja pri bankah in hranilnicah
Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih pri
uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
Pravilnik o sejnini in povračilu drugih stroškov članom
Komisije za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj
Pravilnik o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih
Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za
gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih
vrst rib za leto 2006
Sklep o določitvi prodajne vrednosti za eno tono
školjk za leto 2006

2395

914.

2402

915.

2416

916.

2416
2420

2423

2424

2425

2425
2426
2427
2428

917. Sklep o imenovanju državnih tožilk na položaj svetnic 2429
918. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu
919.

2474

920.

2421

921.

2474

komunalnih taksah, kolikor na območju Občine Šempeter - Vrtojba predpisuje komunalno takso za vozila,
ki opravljajo izvozno uvozne posle
2422
908. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o
ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem
mejnem prehodu Gruškovje
2422

2423

Drugi državni organi in
organizacije

2420

USTAVNO SODIŠČE

907. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o

komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona, kolikor
za storitve na mejnem prehodu predpisuje komunalno takso
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o
plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih
v Občini Ilirska Bistrica
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o
obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih
prehodih na območju Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 54/95, 37/97 in 123/2000)
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o
ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št.
20/2000 in 36/03)
Sklep o zadržanju izvrševanja 907. točke prvega
odstavka 154. člena Zakona o javnih uslužbencih,
kolikor se nanaša na uradnike, za katere iz drugega
stavka prvega odstavka 193. člena tega zakona izhaja obveznost, da v roku treh let od začetka uporabe
tega zakona opravijo strokovni izpit
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o
taksi za obremenjevanje okolja
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o
taksi za obremenjevanje okolja
Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

922.

in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih
skladov
Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do
varstvenega dodatka v letu 2006
Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega
odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije za leto 2005
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov
za posebne primere zavarovanja

2429
2430
2431
2431
2431

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

923. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine
Slovenije

2432

Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2006

2432

924. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine

Stran

2476 /

Št.

23 / 3. 3. 2006

925. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Postojna
926. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2006
927. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica za leto 2006
928. Poročilo o prodaji 25. serije igre Hitra srečka
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2434
2434
2435
2436

AJDOVŠČINA

929. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006

2437

BLED

930. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1345/2
k.o. Ribno

2438

ČRNOMELJ

931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš
(delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in
KS Petrova vas
2438
932. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
območji KS Sinji Vrh in Vinica
2440

DIVAČA

933. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača

2440

KAMNIK

934. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja

2441

KOPER

935. Odlok o lokacijskem načrtu »Terasasti bloki v Seme-

deli«
2441
936. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta
“Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin”
2448

LJUBLJANA

964. Odlok o prenehanju veljavnosti posameznih odlokov
in drugih aktov

LJUTOMER

937. Sklep št. 481 o ukinitvi javnega dobra
938. Sklep št. 483 o ukinitvi javnega dobra

2449
2450

PODLEHNIK

942.
943.

RAVNE NA KOROŠKEM

946. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stro-

za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Podlehnik
Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in
vežice za leto 2006
Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika za
leto 2006
Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2006

ROGATEC

947. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu

948. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2006
2459
949. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Semič za leto 2006
2461
950. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega
zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič
v letu 2006
2461

SLOVENJ GRADEC
951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini
Slovenj Gradec
952. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v
Mestni občini Slovenj Gradec
953. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj
Gradec
954. Program priprave občinskega lokacijskega načrta
poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in
severne obvoznice Stari trg

TIŠINA

2454
2455

2464
2465
2467

sveta Občine Žalec

2468

naprav

2468

nju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec

2469

skih cestah

2470

nalnih taksah v Občini Žalec

2470

snagi in videzu naselij v Občini Žalec

2471

moženja za leto 2006

2471

958. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških

961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komu962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni

2454

2462

956. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
2467
957. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega

960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občin-

2453

2462

ŽALEC

959. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravna-

2450

2458

SEMIČ

955. Sklep o izvedbi javnega razpisa
2472

939. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije

941.

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni
ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
2457

ških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2006
2458

OBČINE

940.

PREVALJE

944. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2006
2456
945. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

963. Odlok o programu prodaje občinskega stvarnega pre-

POPRAVKI

969. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Prevalje

2475
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