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2169.

Zakon o spremembi in dopolnitvi
Obligacijskega zakonika (OZ-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi
Obligacijskega zakonika (OZ-A)

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/91-1/37
Ljubljana, dne 24. aprila 2007
EPA 1261-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (OZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 24. aprila 2007.
Št. 001-22-43/07
Ljubljana, dne 3. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2170.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(ZPOmK-B)

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

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA (OZ-A)
1. člen
V Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04
in 28/06 – odločba US) se 376. člen črta.
2. člen
Za 382. členom se dodata nov naslov in nov 382.a člen,
ki se glasita:
»Kdaj pogodbene obresti nehajo teči
382.a člen
Pogodbene obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih, pa ne
plačanih obresti doseže glavnico.«.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (ZPOmK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-B),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
25. aprila 2007.
Št. 001-22-47/07
Ljubljana, dne 4. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA
KONKURENCE (ZPOmK-B)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvi
alineji prvega odstavka 12. člena besedilo »8 milijard tolarjev«
nadomesti z besedilom »33,300.000 eurov«.
2. člen
Za 18. členom se dodata 18.a člen in 18.b člen, ki se
glasita:
»18.a člen
(Varovanje tajnosti vira)
(1) Urad mora na zahtevo podjetja ali posameznika, ki
je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Urad uporablja pri
izvrševanju svojih pristojnosti, varovati tajnost identitete podjetja ali posameznika, če ta verjetno izkaže, da bi mu razkritje
povzročilo znatno škodo.
(2) Posameznik ali podjetje, ki zahteva varstvo svoje identitete, mora Uradu predložiti različico dokumenta, ki ne vsebuje
podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.
18.b člen
(Pravica strank do pregleda dokumentov zadeve)
(1) Stranke imajo pravico pregledovati dokumente zadeve
ter jih na svoje stroške prepisovati in preslikavati.
(2) Stranke ne morejo pregledovati in ne preslikavati:
– internih dokumentov Urada v zadevi, vključno s korespondenco med Uradom in Evropsko komisijo oziroma organi,
pristojnimi za konkurenco drugih držav članic Evropske unije;
– podatkov in dokumentov, ki pomenijo poslovno skrivnost
podjetij v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
– podatkov in dokumentov, ki se nanašajo na tajnost
vira.
(3) Dokazno breme o obstoju poslovne skrivnosti iz druge
alineje drugega odstavka tega člena nosi podjetje, ki to zatrjuje.
Na zahtevo Urada mora podjetje predložiti različico dokumenta,
ki ne vsebuje podatkov iz druge alineje drugega odstavka tega
člena.
(4) V skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, lahko ne glede na določbe tega zakona vsakdo
ustno ali pisno zahteva od Urada, da mu omogoči dostop do informacij javnega značaja v posameznih upravnih zadevah.«.
3. člen
V prvem odstavku 30. člena se besedilo »od 500.000
do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do
4.100 eurov«.
4. člen
V petem odstavku 41. člena se besedilo »od 500.000
do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do
4.100 eurov«.
5. člen
Prvi in drugi odstavek 52. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Z globo od 125.000 do 375.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
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– če v nasprotju s 5. členom ZPOmK ali 81. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti sklene ali izvaja sporazum, usklajeno ravna, sprejme sklep podjetniškega združenja
ali se njen sklep izvaja;
– če v nasprotju z 10. členom ZPOmK ali 82. členom
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti zlorabi prevladujoč
položaj.
(2) Z globo od 41.700 do 208.600 eurov se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost.«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 1,000.000 tolarjev
do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.100 do
12.500 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 500.000 tolarjev
do 1,500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do
6.200 eurov«.
6. člen
V prvem odstavku 53. člena se:
– besedilo »od 6,000.000 tolarjev do 20,000.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »od 25.000 do 83.400 eurov«;
– črta se beseda »nameravane« in
– v oklepaju številka »11« nadomesti s številko »12«.
V drugem odstavku se besedilo »od 2,000.000 tolarjev
do 10,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 8.300 do
41.700 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 600.000 tolarjev do
1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 4.100
eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 200.000 tolarjev do
600.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 800 do 2.500
eurov«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, ki že nadzoruje najmanj eno podjetje.«.
7. člen
V 54. členu se besedilo »od 1,000.000 tolarjev do
3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.100 do
12.500 eurov«.
8. člen
V 55. členu se:
– črta besedilo », 53.« in
– besedilo »pretečeta dve leti« nadomesti z besedilom
»pretečejo tri leta«.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 310-03/99-5/10
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EPA 1320-IV

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2171.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT-E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
(ZDT-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državnem tožilstvu (ZDT-E), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 25. aprila 2007.
Št. 001-22-48/07
Ljubljana, dne 4. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-E)
1. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 34/07
– uradno prečiščeno besedilo) se četrti odstavek 10. člena
spremeni tako, da se glasi:
»V skupini se ustanovi specializirani oddelek, ki je izključno krajevno in stvarno pristojen za pregon vseh kaznivih
dejanj, ki jih storijo uradne osebe, zaposlene v policiji oziroma
druge uradne osebe, zaposlene na področju notranjih zadev,
v z zakonom določenem pristojnem organu v ministrstvu, pristojnem za obrambo, ki ima pooblastila policije v predkazenskem postopku, in uradne osebe, ki imajo pooblastila policije v
predkazenskem postopku, napotene na misijo v tujini. Državni
tožilci oddelka so pristojni za pregon teh kaznivih dejanj in za
usmerjanje policistov specializiranega oddelka in policije glede
odkrivanja in preiskovanja teh kaznivih dejanj.«.
2. člen
10.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»10.e člen
Osebe s pooblastili policije v predkazenskem postopku
opravljajo naloge odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj iz
četrtega odstavka 10. člena tega zakona na delovnih mestih
policistov v specializiranem oddelku.
Policisti specializiranega oddelka lahko izvršujejo vsa
policijska pooblastila in naloge, ki jih določajo zakon, ki ureja
policijo, zakon ki ureja kazenski postopek in predpisi sprejeti na
njuni podlagi, za namene izvrševanja pristojnosti specializiranega oddelka iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona.
Ne glede na določbe prvega odstavka 147. člena Zakona
o javnih uslužbencih je lahko oseba s pooblastili policije ali
drug javni uslužbenec začasno premeščen za dobo šestih let
z možnostjo podaljšanja.
V specializirani oddelek se lahko premesti ali zaposli
osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 67. člena
Zakona o policiji.
Oseba premeščena ali zaposlena v specializiranem oddelku, ki nima opravljenega izpita za izvajanje policijskih pooblastil,
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mora izpit opraviti v roku, določenem z aktom o sistemizaciji,
v skladu z 69. členom Zakona o policiji, in do opravljenega
izpita ne sme izvrševati policijskih pooblastil ali nalog. Če izpit
ni opravljen v roku, določenem z aktom o sistemizaciji, premestitev preneha in se premeščeni javni uslužbenec vrne na delo
v organ, iz katerega je bil premeščen, zaposlenemu javnemu
uslužbencu pa preneha delovno razmerje.
Za urejanje delovno-pravnega statusa, sklenitev pogodb
o zaposlitvi, za urejanje pravic in obveznosti ter za določanje
plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, se za osebe,
ki opravljajo naloge policistov specializiranega oddelka, poleg
predpisov, ki urejajo pravice, obveznosti, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, uporabljajo
določbe zakona in drugih predpisov, ki urejajo policijo, pri
čemer se za določitev dodatka za stalnost vsako začeto leto
delovne dobe v specializiranem oddelku šteje kot začeto leto
delovne dobe v policiji.
Policija je dolžna policistom specializiranega oddelka
brezplačno zagotavljati tehnične pogoje in pomoč za izvajanje
njihovih policijskih pooblastil.
Vlada Republike Slovenije izda na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, in na podlagi predhodnega predloga
generalnega državnega tožilca, odredbo, s katero določi število
policistov specializiranega oddelka.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi odstavek 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/07).
Generalni državni tožilec ustanovi oddelek iz četrtega odstavka 10. člena zakona do 31. oktobra 2007. Oddelek začne
izvrševati svoje pristojnosti oziroma pooblastila ter naloge po
določbah zakona 1. novembra 2007.
Za izvrševanje pregona kaznivih dejanj in usmerjanje
policije po kazenskih ovadbah, prejetih do 31. oktobra 2007,
so pristojna krajevno pristojna državna tožilstva po določbah
zakona, ki ureja državno tožilstvo, in zakona, ki ureja kazenski
postopek. Ne glede na določbe 4. člena Zakona o spremembi
in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št.
14/07) se 158.a člen Zakona o kazenskem postopku (Uradni
list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo) začne uporabljati 1. novembra 2007.
Do začetka izplačila plač po zakonu, ki ureja sistem plač
v javnem sektorju, lahko Vlada Republike Slovenije na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije določi
plače za delovna mesta policistov specializiranega oddelka
po določbi tretjega odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06).
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-06/90-4/33
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EPA 1404-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
delovnem času in obveznih počitkih mobilnih
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih
prevozih (ZDCOPMD-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o delovnem času in
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter
o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
(ZDCOPMD-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o
zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-B), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila
2007.
Št. 001-22-46/07
Ljubljana, dne 4. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH
MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI
OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-B)
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni
list RS, št. 76/05 in 127/06) se 1. točka 1. člena spremeni tako,
da se glasi:
»1. Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne
zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb
Sveta (EGS) 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006,
str. 1); v nadaljnjem besedilu: Uredba 561/2006/ES.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. Direktivo 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb
Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi
Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006,
str. 35); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/22/ES.«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
3. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(uporaba predpisov)
(1) Ta zakon se uporablja za mobilne delavce, zaposlene
pri podjetjih, ustanovljenih v državi članici Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: država članica), ko opravljajo
dejavnosti cestnega prevoza, na katere se nanaša Uredba
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3821/85/EGS ali AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega
odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon v delu,
ki ureja pristojnosti in naloge organov Republike Slovenije v
zvezi z izvrševanjem Uredb 561/2006/ES, 3821/85/EGS ali
AETR in v zvezi z izrekanjem sankcij za prekršek za njihovo
kršitev ter z izvajanjem nadzora, uporablja tudi za vse voznike,
prevoznike ali druge pravne oziroma fizične osebe, ki so se v
Republiki Sloveniji dolžne ravnati po Uredbah 561/2006/ES,
3821/85/EGS ali AETR.
(3) Uredba 3821/85/EGS, Uredba 561/2006/ES, AETR in
ta zakon se uporabljajo tudi za prevoze skupine otrok, kot so
opredeljeni v zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa.
(4) Za prevoze potnikov v linijskih prevozih, krajših od 50
km, se uporabljajo določbe Uredbe 561/2006/ES, AETR in tega
zakona. Če se pri teh prevozih uporablja zapisovalna oprema,
se ta oprema uporablja v skladu z Uredbo 3821/85/EGS.
(5) Določbe Uredbe 561/2006/ES, ki se nanašajo na
posadke, čas vožnje, odmore in čas počitka, določbe tega
zakona, Uredbe 3821/85/EGS in AETR se ne uporabljajo za
prevoze iz prvega odstavka 13. člena Uredbe 561/2006/ES,
razen točk e) in i). Navedena izjema za prevoze iz točk b) in
c) prvega odstavka 13. člena iste uredbe, velja le za prevoze
znotraj območja s polmerom do 50 km.«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se v podtočki a) 3. točke beseda »dela« nadomesti z besedama »časa razpoložljivosti«.
5. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če je to potrebno
za prevoze v okviru AETR, uporabljajo določbe četrtega pododstavka prvega odstavka 6. člena AETR, vendar tudi v tem
primeru le, če v štirih mesecih ni preseženo tedensko povprečje
48 ur.«.
6. člen
V prvem odstavku 5. člena, 6. členu, prvem in drugem
odstavku 9. člena, prvem odstavku 32. člena, prvem odstavku 33. člena in drugem odstavku 44. člena se oznaka
»3820/85/EGS« nadomesti z oznako »561/2006/ES«.
7. člen
Za četrtim odstavkom 8. člena se dodata nova peti in šesti
odstavek, ki se glasita:
»(5) Ko je voznik odsoten z dela zaradi zdravstvenih
razlogov, letnega dopusta ali ko ni vozil vozila s področja uporabe Uredbe 561/2006/ES, v obdobju, navedenem v prvi alinei prvega pododstavka sedmega odstavka 15. člena Uredbe
3821/85/EGS, mu je delodajalec dolžan o tem izdati potrdilo na
obrazcu, predpisanem na podlagi tretjega odstavka 11. člena
Direktive 2006/22/ES.
(6) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je voznik dolžan imeti
v vozilu in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled. Izvod tega potrdila je dolžan delodajalec hraniti na sedežu
prevoznega podjetja najmanj dve leti po preteku obdobja, za
katerega je izdano.«.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se za štirinajsto alineo doda
nova petnajsta alinea, ki se glasi:
»– da ima vzpostavljeno elektronsko informacijsko povezavo z evidenco tahografov;«, dosedanja petnajsta alinea pa
postane šestnajsta alinea.
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9. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(evidenca o tahografih)
(1) Direkcija vodi evidenco o tahografih, ki je sestavni
del evidence registriranih vozil. Podatke v evidenco vnašajo
delavnice.
(2) Evidenca tahografov vsebuje naslednje podatke:
a) podatki o delavnici:
– firma, sedež in oznaka delavnice;
– podatki o tehniku, ki je opravil kontrolo;
– številka servisne kartice, če gre za kontrolo digitalnega
tahografa;
b) podatki o motornem vozilu:
– država registracije motornega vozila;
– firma in sedež lastnika ali uporabnika motornega vozila;
– identifikacijska številka vozila (številka šasije – VIN) in
registerska oznaka;
– znamka in tip, proizvajalec motornega vozila;
– namen uporabe vozila v skladu z Uredbo 561/2006/ES
in tem zakonom;
– stanje kilometerskega števca;
– obseg pnevmatik pogonskih koles, izražen v milimetrih,
in njihova velikost;
– nekorigirani koeficient motornega vozila »w«, izražen v
obr/km ali imp/km;
– tlak pogonskih pnevmatik po navodilih proizvajalca vozila;
– tip naprave za omejevanje hitrosti in njena nastavitev
(v set), če jo ima vozilo vgrajeno in se zanjo zahteva pregled,
v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za omejevanje
hitrosti;
c) podatki o zapisovalni opremi (tahografu):
– proizvajalec, tip, serijska številka in oznaka odobritve
tipa zapisovalne opreme;
– dejanski obseg pnevmatik pogonskih koles, izražen v
milimetrih;
– konstanta zapisovalne opreme »k« v obr/km ali
imp/km;
– dejanski koeficient motornega vozila »w«, izražen v
obr/km ali imp/km;
d) podatki o izvedeni storitvi:
– datum in čas zaključka kontrole ali druge naloge delavnice;
– namen kontrole ali druge naloge;
– rezultati kontrole ali druge naloge;
– potrditev opravljene kontrole ali druge naloge;
– opravljen nadzor izvedene kontrole ali druge naloge.
(3) Minister predpiše podrobnejšo vsebino evidence iz
prejšnjega odstavka in način njenega vodenja.«.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se za drugim stavkom prve
alinee doda nov stavek, ki se glasi:
»Program strokovnega usposabljanja predpiše minister.«.
11. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kartica delavnice se izda na ime posameznega tehnika, kartica nadzornega organa pa na ime posamezne osebe, ki je v njej pooblaščena za izvajanje nadzora v skladu z
32. členom tega zakona in je usposobljena po programu, ki ga
predpiše minister.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Kartica nadzornega organa se izda tudi drugim pristojnim organom, ki so na podlagi drugih predpisov pooblaščeni za izvajanje nadzora podatkov iz zapisovalne opreme, če so
usposobljeni v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.«.
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12. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organi iz prvega odstavka 32. člena tega zakona
morajo periodično izvajati koordinirane akcije nadzora skupaj
s pristojnimi organi dveh ali več držav članic.«.
13. člen
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »v tretjem odstavku 17. člena Uredbe 3820/85/EGS« nadomesti z besedilom »v prvem odstavku 17. člena Uredbe 561/2006/ES« in
besedilo »12 mesecev« z besedilom »6 mesecev«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo mora vsaki dve leti poslati tudi poročilo
Komisiji Evropske unije o izvajanju Direktive 2002/15/ES v
skladu s 13. členom te direktive.«.
14. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(ocenjevanje tveganja)
(1) Na podlagi relativnega števila in teže vseh kršitev
Uredb 561/2006/ES in 3821/85/EGS, ki jih stori posamezno
podjetje, se vzpostavi sistem ocenjevanja tveganja, s katerim
se glede na ocenjeno visoko stopnjo tveganja zagotovi natančnejši in pogostejši nadzor tega podjetja.
(2) Sistem ocenjevanja tveganja, merila glede izvajanje
sistema, postopek in izvajanje sistema ocenjevanja tveganja
podrobneje predpiše vlada z uredbo.«.
15. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ki ravna v nasprotju s 5. členom Uredbe 561/2006/ES
ali 5. členom AETR, če se ta člen uporablja na podlagi tretjega
odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES;
– ki odreja mobilne delavce na delo tako, da jim povprečni
tedenski delovni čas v obdobju štirih mesecev presega 48 ur
(4. člen);
– ki mobilnim delavcem ne omogoča odmorov med delovnim časom v skladu s 5. členom tega zakona;
– ki odreja mobilnim delavcem nočno delo tako, da njihov
skupni dnevni delovni čas presega deset ur v vsakem 24-urnem obdobju (7. člen);
– ki ne vodi evidenc v skladu z drugim odstavkom 8. člena
tega zakona;
– ki ravna v nasprotju s petim in šestim odstavkom 8. člena tega zakona.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali
drug mobilni delavec, ki stori prekršek iz prve alinee prvega
odstavka tega člena ali ravna v nasprotju z šestim odstavkom
8. člena tega zakona.«.
16. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s 6., 7., 8., ali 9. členom Uredbe 561/2006/ES ali s
6., 7. in 8. členom AETR, če se ti členi uporabljajo na podlagi
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
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(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, razen za prekršek
iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 561/2006/ES ali iz prvega
odstavka 7. člena AETR, če se ta določba uporablja na podlagi
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 561/2006/ES ali s prvim odstavkom 7. člena AETR,
če se ta določba uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za največ pol ure;
– 120 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za več kot pol ure do največ ene ure;
– 250 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za več kot eno uro do največ dveh ur;
– 400 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za več kot dve uri do največ treh ur;
– 600 eurov, če je čas vožnje do odmora ali počitka prekoračil za več kot tri ure.«.
17. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
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(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 12. člena Uredbe
3821/85/EGS ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na
podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.«.
20. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ki ravna v nasprotju s 13., 14., razen drugega odstavka
14. člena, 15. in 16. členom Uredbe 3821/85/EGS ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka
2. člena Uredbe 561/2006/ES,
– izvaja naloge delavnice brez veljavne odobritve Direkcije.
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
stori prekršek iz prve alinee prvega odstavka tega člena.«.

(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju z 10. členom Uredbe 561/2006/ES, razen točke ii)
pododstavka a) petega odstavka 10. člena Uredbe 561/2006/ES
ali v nasprotju z 11. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi
tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
18. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v
nasprotju s točko ii) pododstavka a) petega odstavka 10. člena Uredbe 561/2006/ES ali v nasprotju z drugim odstavkom
14. člena Uredbe 3821/85/ EGS.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Do izdaje predpisa iz prvega odstavka 17. člena zakona
se strokovna usposobljenost tehnikov in nadzornih organov
dokazuje z opravljenim strokovnim izpitom pri pravni ali fizični
osebi, ki ima zaposleno osebo, ki je pri enem od proizvajalcev
tahografov opravila šolanje za inštruktorja strokovnega izobraževanja, in sicer glede na naloge in postopke, ki jih tehnik
izvaja v delavnici.
22. člen
Delavnica, ki ima odobritev v skladu z Zakonom o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o
zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05
in 127/06), mora začeti vnašati podatke iz 16.a člena zakona
v evidenco tahografov v 14 dneh po tem, ko je pristojni organ
omogočil vzpostavitev elektronske informacijske povezave z
delavnico.
23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

19. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 do 3.300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna
v nasprotju z 12. členom Uredbe 3821/85/EGS ali z 10. členom
AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena
Uredbe 561/2006/ES.

Št. 130-02/05-2/4
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EPA 1313-IV

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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2173.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (ZZVR-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2007.
Št. 001-22-49/07
Ljubljana, dne 4. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN
(ZZVR-1B)
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) se v
1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za izvajanje
ukrepov proti drugim rastlinskim škodljivim organizmom, ki se
pojavijo na ozemlju Republike Slovenije in zaradi množičnega
izbruha povzročajo gospodarsko škodo v kmetijstvu ali pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala
rastlin.«.
2. člen
V 2.a členu se v drugi alinei besedilo »izvajanje ocen nevarnosti škodljivih organizmov« nadomesti z besedilom »izvajanje ocen tveganja zaradi nevarnosti škodljivih organizmov«.
3. člen
V 3. členu se za 34. točko dodata novi 35. in 36. točka,
ki se glasita:
»35. Množični izbruh rastlinskih škodljivih organizmov je
nenaden izbruh in hitro širjenje neke rastlinske bolezni (epifitocija) ali škodljivca (kalamiteta), ko glede na zastopanost,
čas, kraj in prizadete vrste rastlin rastlinski škodljivi organizmi
presegajo pričakovano število primerov in obseg pojava.
36. Ocena tveganja je postopek vrednotenja bioloških ali
drugih znanstvenih in gospodarskih dokazov, na podlagi katerih
se ugotovi, ali bi morali uvesti ukrepe za nadzor nad škodljivimi organizmi, in določi intenzivnost uporabljenih fitosanitarnih
ukrepov.«.
4. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko je ugotovljena okužba s škodljivim organizmom,
pristojni inšpektor odredi za rastline, rastlinske proizvode in
nadzorovane predmete enega ali več naslednjih ukrepov: uničenje, drugačno odstranitev, tretiranje oziroma druge predpisane ukrepe. Nadaljnje ukrepe za obvladovanje žarišča okužbe
lahko pristojni inšpektor odredi na podlagi vizualnih znamenj
brez odvzema vzorcev.«.
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Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pristojni inšpektor odredi ukrepe iz prejšnjega odstavka
za škodljive organizme:
– s seznamov I.A ali II.A ali
– na varovanem območju s seznamov I.B ali II.B ali
– ki na podlagi ocene tveganja iz 6. točke 76. člena tega
zakona pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin oziroma
– za katere je določeno posebno nadzorovano območje
iz 12. člena tega zakona.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(posebno nadzorovano območje množičnega izbruha)
Ne glede na določbe prejšnjega člena se za posebno nadzorovano območje šteje tudi območje, na katerem se ugotovi
množični izbruh škodljivih organizmov.
Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi množični
izbruh škodljivih organizmov, morajo izvajalci zdravstvenega
varstva rastlin o tem na predpisan način obvestiti Upravo.
Na ozemlju iz prvega odstavka tega člena pristojni inšpektor oziroma druga uradna oseba po tem zakonu odvzame
uradni vzorec in ga pošlje v laboratorij, ki opravlja diagnostične
preiskave. Ta določi vrsto škodljivega organizma.
Na podlagi laboratorijskega izvida v skladu s 6. točko
76. člena tega zakona Uprava naredi oceno tveganja. Če se
na podlagi ocene tveganja ugotovi, da je treba uvesti ukrepe
za nadzor nad škodljivimi organizmi, Uprava predlaga ministru
ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov.
Vlada na predlog ministra določi meje posebno nadzorovanega območja, ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje
škodljivih organizmov, stroške izvedbe predpisanih ukrepov ter
potrdi program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in
zatiranje škodljivih organizmov.
Ocena tveganja in program ukrepov iz prejšnjega odstavka se upoštevata kot strokovna podlaga v vseh nadaljnjih
postopkih ocene škode zaradi rastlinskih škodljivih organizmov
v kmetijstvu.«.
6. člen
V prvem odstavku 22. člena se sedma alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– vsako leto do predpisanega roka prijaviti pristojnemu
inšpektorju ali drugi uradni osebi iz tega zakona obseg in kraj
pridelave oziroma predelave rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov;«.
7. člen
V 36. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in
šesti odstavek, ki se glasita:
»Izvozniki morajo po izdaji fitosanitarnega spričevala zagotoviti, da se pošiljka glede opremljenosti z dokumenti, istovetnosti in zdravstvenega stanja do izstopa s carinskega območja
Skupnosti ne spremeni.
Minister predpiše način zagotavljanja opremljenosti, istovetnosti in zdravstvenega stanja ter način ravnanja izvoznikov
iz prejšnjega odstavka.«.
8. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(tranzit pošiljk)
Za pošiljke, ki so v tranzitu in so pakirane tako, da ni
nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov na carinskem območju Skupnosti, fitosanitarni pregled ni obvezen.
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Če pošiljka ni pakirana v skladu s prejšnjim odstavkom,
je fitosanitarni pregled obvezen v skladu z drugim odstavkom
25. člena tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se opravi le
pregled dokumentacije in istovetnosti pošiljke, ki ni pakirana v
skladu s prvim odstavkom tega člena, če je na podlagi ocene
tveganja iz 6. točke 76. člena tega zakona ugotovljeno, da
ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov na carinskem
območju Skupnosti.
Minister predpiše način pakiranja in ravnanja s pošiljkami
v tranzitu, način in obseg pregleda iz tega člena ter določi ukrepe v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega zakona.«.
9. člen
V 58. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vsi stroški
preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerim se potrdi ali ovrže sum na škodljivi organizem, plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, če
so o novem ali nepričakovanem pojavu škodljivih organizmov
v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona imetniki
obvestili pristojnega inšpektorja oziroma drugo uradno osebo
iz tega zakona.«.
Na koncu dosedanjega drugega odstavka, ki postane tretji
odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen
če ni drugače predpisano.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
V 58.a členu se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi
odstavek, ki se glasijo:
»Obveznost plačila pristojbine nastane z dnem izdaje
fitosanitarnega spričevala, potrdila o zdravstveni ustreznosti,
oziroma oprave fitosanitarnega pregleda.
Obveznost iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj plačati
v 30 dneh od nastanka obveznosti.
Če vlagatelj obveznosti iz prejšnjega odstavka v roku ne
izpolni, se mu pošlje pisni poziv, naj obveznost plača v 15 dneh
od prejema poziva.
Če vlagatelj obveznosti ne izpolni niti na podlagi pisnega
poziva iz prejšnjega odstavka, pristojni inšpektor izda odločbo
o obveznosti plačila pristojbine.«.
11. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen
(odškodnina)
Imetnik, ki se ukvarja s pridelavo oziroma predelavo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ima
pravico do odškodnine za uničene rastline, rastlinske proizvode
in nadzorovane predmete, za katere je pristojni inšpektor na
podlagi 14. člena tega zakona odredil ukrepe izkoreninjenja,
preprečevanja ali zatiranja škodljivih organizmov in za katere je
pristojni inšpektor odredil ukrepe zaradi škodljivih organizmov,
ki na podlagi ocene tveganja iz 6. točke 76. člena tega zakona
pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala rastlin.
Imetnik iz prejšnjega odstavka je do odškodnine upravičen, če:
– obvesti pristojnega inšpektorja ali drugo uradno osebo
po tem zakonu takoj, ko ugotovi pojav škodljivega organizma
ali sumi o njem, in
– je izvedel vse predpisane in odrejene ukrepe za zdravstveno varstvo rastlin.
Odškodnina se plača iz sredstev proračuna Republike
Slovenije.
Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se
škodljivi organizem pojavi pri vnosu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v Republiko Slovenijo.
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Postopek za izplačilo odškodnine se začne na zahtevo
imetnika uničenih ali drugače odstranjenih rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov. V zahtevi, ki jo vloži na
Upravo, mora navesti zlasti vrsto in količino rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov ter izjavo o vrsti in času
izvedbe ukrepov. Zahtevo za izplačilo odškodnine lahko vloži
najpozneje v enem letu po izdaji zapisnika pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih. V postopku za izplačilo odškodnine
se ne plača upravna taksa.
O upravičenosti do odškodnine in njeni višini odloča
Uprava v upravnem postopku na podlagi odločbe o odrejenih
ukrepih, zapisnika pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih
in na podlagi poročila posebne komisije o ugotovljeni višini
odškodnine. Višino odškodnine ugotovi posebna komisija, ki
jo imenuje predstojnik Uprave in jo sestavljajo vsaj trije člani
z najmanj visoko strokovno izobrazbo s področja kmetijstva,
gozdarstva ali ekonomije.
Zoper odločbo o višini odškodnine ni mogoča pritožba
in tudi ne upravni spor. Imetnik lahko v 30 dneh po vročitvi
odločbe iz prejšnjega odstavka predlaga pristojnemu sodišču,
da odmeri odškodnino.
Če se odločba ne izda ali ne vroči imetniku v 60 dneh od
vložitve zahteve za izplačilo odškodnine, lahko imetnik predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri odškodnino.
O zahtevkih iz sedmega in osmega odstavka tega člena
odloča sodišče v nepravdnem postopku.
Minister podrobneje določi kriterije za določitev višine odškodnine za uničene ali drugače odstranjene rastline, rastlinske
proizvode in nadzorovane predmete.«.
12. člen
V prvem odstavku 72. člena se četrta alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– predlaga prednostne ocene tveganja zaradi nevarnosti
škodljivih organizmov;«.
13. člen
V poglavju »XII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV« se podnaslov »1. Minister« spremeni tako, da se glasi:
»1. Vlada in minister«, za njim pa se doda nov 72.a člen, ki
se glasi:
»72.a člen
(Vlada)
Vlada Republike Slovenije lahko v primeru množičnega
izbruha rastlinskih škodljivih organizmov iz 12.a člena tega
zakona naloži posebne naloge in izvedbo ukrepov izvajalcem
javnih pooblastil zdravstvenega varstva rastlin, javni službi
zdravstvenega varstva rastlin in drugim izvajalcem zdravstvenega varstva rastlin zaradi izvedbe predpisanih ukrepov na
posebno nadzorovanem območju.
Vlada Republike Slovenije lahko za preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih organizmov v primerih iz prejšnjega
odstavka, če gre za naravne ali druge nesreče, odredi tudi
obvezno sodelovanje Civilne zaščite, gasilcev in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, policije ter drugih pristojnih
institucij v državi.«.
14. člen
V prvem odstavku 83. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 800 do 33.000 eurov se za
prekršek kaznuje pravna oseba:«, 14. točka pa se spremeni
tako, da se glasi:
»14. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor (tretji odstavek 30. člena) oziroma ne zagotovi, da se
pošiljka ne spremeni (četrti in peti odstavek 36. člena)«.
V drugem odstavku se besedilo »Z globo od 100.000 do
4,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 400
do 16.000 eurov«.
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V tretjem odstavku se besedilo »Z globo od 25.000
300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 200
1.200 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »Z globo od 25.000
150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 200
600 eurov«.

Št.

do
do
do
do

KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 511-01/94-1/10
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EPA 1405-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

2174.

Resolucija o nacionalnem programu
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2007–2011 (ReNPPZK0711)

Na podlagi 135. člena Zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), Resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete (Uradni list RS, št. 43/06) ter
na podlagi 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 24. aprila 2007 sprejel

RESOLUCIJO
o nacionalnem programu preprečevanja in
zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011
(ReNPPZK0711)
UVOD
Po odmevnih dogodkih v svetu in Evropi tudi Evropska
unija daje velik poudarek varnosti njenih državljanov. Na podlagi temeljnega dokumenta, tako imenovanega Haaškega programa, je Europol v letu 2006 na podlagi podatkov držav članic
EU in prispevkov Eurojusta pripravil oceno ogroženosti na področju organiziranega kriminala za leto 2006 (Organised Crime
Threat Assessment). Analiza zbranih kriminalističnih obveščevalnih podatkov je omogočila določitev kriminalitetnih področij,
na katerih bi bilo ukrepanje organov kazenskega in sodnega
pregona najučinkovitejše. Na ta način so bile določene tudi
smernice in prednostne naloge držav članic EU za omejevanje
in onemogočanje kriminalnih dejavnosti v jugovzhodni Evropi,
in sicer na področju trgovanja s prepovedanimi drogami, nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi, zaščite finančnih
interesov, goljufij in pranja denarja. Oceno o nevarnosti in iz nje
izhajajoče prednostne naloge je odobril Svet EU za pravosodje
in notranje zadeve na svojem rednem zasedanju junija 2006.
Smernice in prednostne naloge iz navedene ocene so bile upoštevane tudi pri opredelitvi strateških programov v Resoluciji o
nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete
za obdobje 2007–2011.
Državni zbor RS je sprejel Resolucijo o preprečevanju
in zatiranju kriminalitete (Uradni list RS, št. 43/06), ki vsebuje
tudi oceno stanja v daljšem časovnem obdobju. Pri pripravi
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete je bila ta dopolnjena s podatki za leto 2005.
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Na podlagi podatkov je moč povzeti nekatere zaključke,
predvsem v obdobju po 1. 1. 1995, ko je stopil v veljavo nov Kazenski zakonik Republike Slovenije in uvedel t. i. predlagalne
delikte. V obdobju 1995–2005 je skupno število evidentiranih
kaznivih dejanj z 38.178 naraslo na 84.379. V skupnem številu izstopajo kazniva dejanja premoženjske kriminalitete. Na
področju kriminalitete, povezane s prepovedanimi drogami,
je stanje v enakem časovnem obdobju v rahlem porastu in
se giblje okoli 1200 kaznivih dejanj na letni ravni od leta 1999
naprej. Vzpodbudno je stanje na področju nezakonitih migracij,
saj se je stanje nedovoljenih prehodov čez državno mejo po
letu 2000 s 35.892 spustilo na okoli 5890 oseb in je v zadnjih
štirih letih konstantno. Kaznivih dejanj s področja terorizma
ni bilo. Gospodarska kriminaliteta je v primerjanem obdobju
porasla s 4.162 na 6.115 v letu 2005 ali za okoli 33% z vmesnimi nihanji. Njena značilnost je spreminjanje pojavnih oblik,
težavnost preiskovanja in dokazovanja ter povzročena velika
premoženjska škoda. Trendi na področju kaznovalne politike
kažejo, da so kazenska sodišča v letu 1995 izrekla 3.462 obsodb, porast se je v naslednjih letih nadaljeval in v letu 2005 je
bilo obsojenih 7.718 oseb. Tudi število povprečno zaprtih oseb
na leto se je s 682 zaprtih v letu 1996 povzpelo na 1137 oseb v
letu 2005. Še vedno ostaja problem reintegracije obsojencev,
saj statistike kažejo, da je odstotek povratništva na nekaterih
področjih okoli 50%.
Republika Slovenija je varna država, kar potrjuje tudi javnomnenjska raziskava Centra za raziskave javnega mnenja pri
Fakulteti za družbene iz oktobra 2006, vendar nas dogodki in
kriminalna dejanja doma in v svetu vsak dan znova opomnijo,
da je varnost dobrina, ki ni samoumevna. Zato se je treba za
ohranitev relativno visoke stopnje varnosti v Sloveniji potruditi
in prav za doseganje tega cilja je bila pripravljena Resolucija o
nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete
(v nadaljevanju: resolucija o nacionalnem programu). Podatki
zadnjega desetletja kažejo, da se število prijavljenih kriminalnih
dejanj povečuje, množijo se nevarnosti, ki ogrožajo življenje,
zdravje, osebno varnost in premoženje ljudi. Nevarnosti pa
se le ne množijo, pač pa prihajajo v oblikah, ki jih nedavno
nismo dobro poznali. Prepoznavanje teh nevarnosti, njihovo
predvidevanje in ustrezno reagiranje nanje pa ne sme biti samo
stvar občutka, izkušenj ali intuicije ljudi, ki odločajo, pač pa
mora na te izzive odgovoriti stroka ob upoštevanju znanstvenih
spoznanj. Marsikdo v Sloveniji še vedno misli, da je za varnost
odgovorna le policija. To je seveda preživet koncept, pogled
sodobne varnostne teorije na to vprašanje je, da je za varnost
odgovoren prav vsak posameznik, ki lahko s samozaščitnim
ravnanjem pripomore k manjši viktimizaciji. Varnost mora biti
tudi skrb vsake organizacije, poslovnega sistema, samoupravne lokalne skupnosti, nevladnih organizacij in seveda državnih
organov, ki imajo za preprečevanje in zatiranje kriminalitete posebna zakonska pooblastila. Vendar tudi ti organi, kljub zakonskim pooblastilom, ne morejo biti samozadostni, ampak morajo
v partnerskem odnosu z navedenimi subjekti storiti maksimum.
V resoluciji o nacionalnem programu so identificirani in obravnavani samo tisti kriminalitetni problemi, ki jim v naslednjem
petletnem obdobju, od leta 2007 do 2011, Slovenija namerava
posvetiti največjo pozornost in z uresničitvijo predvidenih programov in strategij doseči v resoluciji o nacionalnem programu
postavljene cilje. Na ta način bomo dosegli tudi cilj, da se bodo
ljudje v Sloveniji še naprej počutili varne. Pri tem ne smemo
pozabiti na pomen varstva človekovih pravic in svoboščin, ki
so temelj vsake demokratične družbe.
1 RAZLOGI ZA NASTANEK RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU
V državah Evropske unije ni običajna praksa, da bi sprejemali posebne nacionalne strategije ali programe, ki bi celovito
obravnavali preprečevanje in zatiranje kriminalitete. Ponavadi
je kriminalitetna politika vključena v druge politike, predvsem
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socialne in izobraževalne programe ter v strategije delovanja
države na lokalnih ravneh. Politike obravnavajo načela, naloge
in ukrepe predvsem na preventivnem področju. Sicer pa si
Evropska unija prizadeva v vseh državah članicah poenotiti
politiko na posameznih kritičnih področjih, kot je trgovina z
ljudmi, boj proti drogam, preprečevanje pranja denarja, korupcija, zaradi aktualnih razmer pa je zelo pomemben boj proti
terorizmu.
Pravna podlaga za pripravo in sprejem resolucije o nacionalnem programu je določba 135. člena Zakona o policiji
(Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki
določa, da Republika Slovenija določi Nacionalni program preprečevanja in zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji.
Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete (Uradni list RS, št. 43/06) je v poglavju z naslovom Uresničevanje
resolucije določila rok, v katerem mora Vlada Republike Slovenije izdelati nacionalni program ter ga poslati v obravnavo v
Državni zbor Republike Slovenije, usmeritve, podane v resoluciji, pa predstavljajo temelj za njegovo izdelavo.
2 CILJI RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU
Cilj resolucije o nacionalnem programu je usmeriti napore
institucij države in civilne družbe v ustvarjanje okoliščin, ki bodo
prebivalcem in prebivalkam (v nadaljevanju besedila so izrazi v
moški obliki in veljajo za moške in ženske) Republike Slovenije
zagotovile bivanje in delo v varnem okolju in na ta način omogočile kakovostno zasebno in družbeno življenje.
Doseči želimo, da bi se ljudje v Sloveniji počutili varne.
Na podlagi ugotovljenih problemov na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete so na posameznih področjih
postavljeni naslednji cilji:
– zmanjšati kriminaliteto v urbanih okoljih;
– postopno zmanjševati število premoženjskih kaznivih
dejanj, povečati občutek varnosti in zadovoljstva državljanov z
delom policije in drugih državnih organov, zmanjševati priložnosti za izvrševanje premoženjske kriminalitete ter zmanjšanje
škode;
– okrepiti medsebojno sodelovanje pri odkrivanju in sankcioniranju gospodarskih kaznivih dejanj, izboljšati učinkovitost
odkrivanja, pregona in sankcioniranja gospodarske kriminalitete ter pospešiti kazenske postopke;
– z načrtnim in sistematičnim zbiranjem, vrednotenjem,
analiziranjem in posredovanjem kriminalističnih obveščevalnih
podatkov o delovanju hudodelskih združb in njihovih članov
v Sloveniji in vzdolž »balkanske poti« zagotoviti možnosti za
uspešno odkrivanje in pregon čezmejne organizirane kriminalitete in drugih hujših kaznivih dejanj v Sloveniji, državah EU in
zahodnega Balkana;
– zmanjšati število uživalcev prepovedanih drog in kaznivih dejanj, ki jih storijo uživalci prepovedanih drog;
– zmanjšati število nasilnih dejanj mladoletnikov;
– zmanjšati število nasilnih dejanj v družini. Povečati število ukrepov in dejavnosti za učinkovito pomoč žrtvam in povzročiteljem nasilja s poudarkom na nerepresivnem delovanju;
– izboljšati učinkovitost dela državnih organov in ustanov
na področju varstva okolja;
– zmanjšati strah občanov pred kriminaliteto;
– zmanjšati delež neprijavljenih kaznivih dejanj, predvsem
kaznivih dejanj z elementi nasilja in izboljšati ter dvigniti standard obravnave žrtev kaznivih dejanj;
– skrajšati čas odkrivanja storilcev in doseči sprejemanje
pravosodnih odločitev v realnem oziroma razumnem času;
– postaviti temelje za medinstitucionalno sodelovanje, kar
je edini učinkovit način dela pri zatiranju vseh vrst kriminalitete;
– z usklajenim delovanjem državnih organov zagotoviti
dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje za odkrivanje, začasno zavarovanje in odvzem premoženjske koristi v kazenskih
postopkih ter na ta način zvišati stopnjo tveganja za izvrševanje
kaznivih dejanj;
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– učinkovito pripraviti obsojenca za vključitev v normalno
življenje po prestani kazni in uvedba probacijske službe. Izrekanje visokih denarnih kazni storilcem gospodarskih kaznivih
dejanj in odvzem finančnih koristi ob že uzakonjenem odvzemu
protipravno pridobljene premoženjske koristi.
Resolucija opredeljuje ključna področja varnosti, ki zadevajo kriminaliteto, ter probleme v zvezi z njo. Resolucija o nacionalnem programu poudarja pomen načrtnega in usklajenega
izvajanja vseh tistih dejavnosti državnih institucij, civilne družbe
in državljanov, ki lahko kakorkoli prispevajo k obvladovanju in
zmanjševanju kriminalitete, oziroma minimalizirajo možnosti in
priložnosti za izvajanje kaznivih dejanj. Z doslednim uresničevanjem resolucije o nacionalnem programu se bo povečevalo
tudi tveganje posameznikov in skupin za izvrševanje kaznivih
dejanj.
2.1 Pomen preventivnih dejavnosti
Kriminaliteta povzroča veliko škodo tako skupnosti kot
posameznikom. Pojavijo se socialne in ekonomske posledice,
čustvene težave pri žrtvah in njihovih družinskih članih, znižuje
se kakovost življenja in ljudem je onemogočeno, da bi se brez
strahu svobodno gibali. Da bi čim bolje zagotavljali pravico do
varnosti in da bi bili občutki ogroženosti in dejanska ogroženost
ljudi čim manjši, je pomembno, da se zavedamo, da ni svobode
brez varnosti in da je življenje v varnem okolju temeljna človekova pravica. Zato je pomembno, da država nameni ustrezno
pozornost preprečevanju kriminalitete in zagotovi primerna
finančna sredstva. Pravica do varnosti oziroma do varnega
življenja ni samo pravica, ampak tudi dolžnost vsakega posameznika, da skrbi za svojo varnost. Učinkovito preprečevanje
kriminalitete je odvisno od številnih dejavnikov, kar pomeni, da
je v to dejavnost treba vključiti različne družbene subjekte ter
vzpostaviti skupno odgovornost. Policija in sodstvo ne moreta
biti edina in ključna pri reševanju varnostnih problemov, zato
je treba okrepiti dejavnosti za izboljšanje medsebojnega sodelovanja. Lokalna raven je tista, kjer so problemi najbolj očitni,
kjer jih ljudje najbolj zaznajo in kjer so občutki ogroženosti
najpogostejši. Organi samoupravnih lokalnih skupnosti lahko
bolje izvajajo dejavnosti za zmanjšanje kriminalitete, bližje so
ljudem, bolj so dostopni ter lažje pomagajo in svetujejo. Zato
resolucija o nacionalnem programu poudarja pomen tesnega
sodelovanja državnih organov z organi lokalne samouprave.
Predlagani ukrepi bodo lokalni politiki omogočili ključno mesto pri izvajanju preventivnih programov, kajti lokalni problemi
zahtevajo predvsem lokalne rešitve. Zagotoviti pa jim je treba
finančna sredstva ter zmanjšati stopnjo centralizacije, kar bo
omogočalo samostojnejše reševanje varnostnih problemov na
lokalni ravni.
Ker je kriminal kompleksen problem, je tudi njegovo preprečevanje odvisno od številnih dejavnikov, ki zahtevajo celovit
družben pristop, temelječ na sodelovanju oziroma partnerstvu.
V praksi sodelovanje med različnimi subjekti samoupravnih
lokalnih skupnosti že sedaj poteka. Nekatere institucije, kot na
primer policija, organi samoupravne lokalne skupnosti, zaposleni v zasebnem sektorju, prostovoljci, predstavniki medijev,
izobraževalnih institucij, društva, socialne in zdravstvene službe, pravosodje, predstavniki hišnih svetov, poslovna skupnost
in različna poklicna združenja, se združujejo v t. i. posvetovalna
telesa. Ustanovljena so na občinski ravni, kot na primer Sosvet za varnost državljanov, Svet za varnost državljanov itd. V
Sloveniji jih je nekaj čez sto, kar pomeni, da so organizirana
v več kot polovici občin. Njihovo delo pa ni povsod uspešno,
saj institucije običajno delujejo neodvisno, v skladu s predpisi, ki urejajo področje njihovega delovanja, niso pa navajene
delati skupaj oziroma sodelovati na področju preprečevanja in
zatiranja kriminalitete ter zagotavljanja varnosti v skupnosti.
Kljub temu, da se nekateri predstavniki teh institucij zavedajo
pomena sodelovanja in skupnih akcij, so še vedno v dvomih,
kajti ne obstajajo nikakršni formalnopravni predpisi ali navodila, ki bi določala skupno delo na tem področju. Zato bi bilo
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treba urediti formalno pristojnost organov samoupravne lokalne
samouprave in drugih subjektov na območju samoupravne lokalne skupnosti, da v okviru svojih pristojnosti skupaj rešujejo
varnostne probleme. Na ta način bi omogočili, da partnerstvo
postane učinkovito in trajno. Takšna politika bi pomenila tudi
svež pristop k povečevanju varnosti in bi omogočala celostno
reševanje varnostnih problemov.
Za sistematično preprečevanje kriminalitete je potrebno
tudi stalno spremljanje stanja in ocenjevanja kriminalitetnih
gibanj. Da bi v prihodnosti razvili ustrezne preventivne programe, moramo ugotoviti primerne metode za njeno preprečevanje, spodbujati uporabo že preizkušenih metod in pristopov,
identificirati vlogo različnih partnerjev, opredeljevati merljive
pokazatelje učinkov preventivne dejavnosti in oceniti celotno
preventivno delovanje. Pomembne informacije o kriminaliteti in
lokalni varnostni problematiki lahko dobimo iz številnih uradnih
statistik, od strokovnjakov in nevladnih organizacij, ki delujejo
na območju samoupravne lokalne skupnosti in se ukvarjajo
z občutki ogroženosti ter neprijavljenim kriminalom. Podatke
lahko najdemo tudi v socioloških in psiholoških raziskavah, na
primer v viktimizacijskih študijah in informacijah, ki jih zberejo
policisti, da bi ugotovili primernost različnih ukrepov za zmanjševanje kriminalitete in povečevanje varnosti.
Pri razvijanju programov je treba upoštevati tudi strah
pred kriminaliteto. Ne glede na to, ali je ta strah utemeljen
ali ne, je že prisoten v naši družbi. Občutki ogroženosti in
strah pred viktimizacijo obremenjujejo državljane, predvsem
starejše in tiste iz bolj ogroženih skupin. Ni namreč nujno,
da samo najbolj hude oblike kriminalitete vzbujajo strah,
nelagodje in občutke ogroženosti. Tudi druge oblike vedenja, ki po definiciji niso kazniva dejanja, motijo državljane v
njihovem vsakdanjiku in pomenijo grožnjo njihovemu dobremu počutju in varnosti. Strah pred kriminaliteto zmanjšuje
zaupanje državljanov v skupnost, omejuje ekonomski razvoj
in zmanjšuje kakovost življenja. Mediji imajo pomembno
vlogo pri ustvarjanju občutka ogroženosti, kajti ljudje si na
podlagi teh informacij ustvarijo sliko o družbeni realnosti.
Pogosto poročanje o kriminaliteti in senzacionalizem vplivata
na zaznavo nevarnosti v družbi. Mediji imajo ključno vlogo
pri informiranju ljudi o kriminaliteti in možnostih za njeno
preprečevanje, vendar obstaja nevarnost pretiranega dramatiziranja nekaterih oblik kriminalitete. Zaradi tega je treba
sprejeti takšne ukrepe, ki bodo v sodelovanju z mediji okrepili promocijo samozaščitnih ukrepov in varnosti kot skupne
dobrine. Prav tako je treba zagotoviti, da bodo preventivni
programi medijsko pokriti in dostopni vsem ljudem.
Pri preprečevanju kriminala je treba upoštevati, da sodobna družba, ki jo sociologi označujejo tudi kot družbo tveganja,
vključuje pomembne spremembe v odnosu do posameznika
ter med posameznikom in družbo; posameznik ni vpet v trdne
družbene strukture, izpostavljen je nenehnemu spreminjanju,
spreminja se odnos do avtoritet, do vrednostnih sistemov, kar
lahko vodi do občutka dezorientiranosti.
Prepovedane droge niso nevarne samo za posameznika,
temveč se problem zasvojenosti prenaša na vse družbene
skupine. Uporabniki drog potrebujejo denar za droge, do njega
pa pridejo tudi na prepovedan način, saj so za odmerek droge
pripravljeni vlamljati v stanovanja, vozila, poslovne objekte ter
ropati mimoidoče. Treba je ustvariti primerno socialno politiko,
ki bo preprečevala nasilje v družini, druge vrste nasilja in neenakosti, ter izvajati socialne ukrepe v tistih delih družbe, kjer je
problem socialne izključenosti.
Kriminaliteta mladih je vse bolj zaskrbljujoča tudi zato, ker
so storilci kaznivih dejanj vse mlajši, zato moramo pri preprečevanju kriminalitete posvetili posebno pozornost ravno tej ciljni
skupini. Mladi, še zlasti tisti, ki imajo težave v šoli ali pa so žrtve
družinskih razmer in ki jih mreža socialne pomoči izpusti, predstavljajo z vidika kriminala del najbolj ranljive populacije tako
pri nas kot v Evropi. Mnoge raziskave opozarjajo na dejstvo,
da otroci oziroma mladoletniki prevzemajo vzorce reševanja
problemov od staršev, zato je medvrstniško nasilje pogosto le
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zunanji znak nasilja v družini in je zato treba vzroke zanj iskati
predvsem v družini, in jih tam tudi reševati.
Vandalizem, poškodovanje javnega premoženja in javnih
prevoznih sredstev, ogrožanje ljudi z nevarnimi predmeti opozarjajo na nove oblike nasilja. Nasilje med mladimi in nasilje
nad mladimi se pojavlja tudi v šolah. Skupine, ki se ukvarjajo z
organizirano kriminaliteto, vedno pogosteje vključujejo v svojo
dejavnost tudi mlade. Otroci so tudi žrtve spolne zlorabe in
nasilja, kar običajno ostane prikrito zaradi strahu in družinskih
pritiskov. Otroška prostitucija, ki pri nas še ni pereč problem,
se v evropskih državah hitro povečuje. Povečanje obsega
mladoletniškega prestopništva je mogoče pripisati različnim
dejavnikom. Zavedati se moramo, da tradicionalne oblike in
metode ukvarjanja z mladoletniškim prestopništvom niso več
zadostne, saj obravnavajo probleme parcialno, zato je potreben nov pristop, ki bo vse specializirane institucije povezal pri
skupnem iskanju rešitev za probleme mladih. Prav tako je treba
promovirati vključevanje mladih v prosocialne dejavnosti in
zagotoviti njihovo sodelovanje. Mladim je treba nameniti večjo
pozornost in omogočiti rizičnim mladostnikom vključevanje v
različne koristne dejavnosti.
V tem kontekstu je eden najpomembnejših dejavnikov
šolska uspešnost oziroma neuspešnost. Šolsko neuspešni posamezniki so bolj izpostavljeni tveganjem, ki jih prinaša sodobna družba, potisnjeni so na družbeni rob in brez perspektive.
Osip v šolah, predvsem pri mladih iz prikrajšanih okolij, je še
vedno prevelik, saj nedokončanje šolanja vpliva na zmanjšanje možnosti za zaposlovanje in s tem posledično v začaran
krog nekompetentnosti, nizkih dohodkov in slabih življenjskih
razmer.
Dejavniki, ki so bili učinkoviti tudi drugod po svetu pri izboljšanju šolskega uspeha in zmanjševanju nasilja v šolah, so
zlasti dinamično in izkušeno vodenje, usmerjanje in pomoč ministrstva, pristojnega za šolstvo, ter organov samoupravne lokalne samouprave, prav tako tudi jasno opredeljeni cilji, visoka
usposobljenost učiteljev in drugega šolskega osebja ter majhno
nihanje kadrov. Zelo pomembno je dejavno sodelovanje staršev in njihova pomoč pri reševanju problemov. Treba je sprejeti
takšne ukrepe, ki bodo zagotovili aktivno in učinkovito pomoč
drugih organizacij, kot na primer svetovalnih centrov za mlade,
športnih klubov, socialnih služb, nevladnih organizacij idr.
Nasilje mladih je povezano z uporabo prepovedanih drog,
kaže se v nasilju v šolah, do vrstnikov in tudi učiteljev, mladi
so pogosto med povzročitelji škode na javnem premoženju z
raznimi oblikami vandalizma. Mladi, ki se ne morejo uveljaviti
v svojem okolju ali v šoli s pozitivnimi dejanji, poskušajo svojo
uveljavitev med vrstniki doseči z nasiljem in grožnjami.
Večjo pozornost državnih institucij in družbe kot celote
je treba nameniti nasilju do žensk in starejših ljudi. Pri nasilju
nad ženskami v družinskem okolju in na delovnem mestu se
soočamo s socialnimi in zdravstvenimi posledicami takšnega
ravnanja. Kljub temu ženske pogosto molčijo o nasilju, zato
organi pregona težje odkrivajo to problematiko. Tudi nasilje
nad starejšimi ljudmi je največkrat skrito očem javnosti, saj
se dogaja za stenami stanovanj, kjer so starejši ljudje lahko
izpostavljeni nasilju in slabi oskrbi pri njihovih vsakodnevnih
potrebah.
Nasilje v družini, naj bo to fizično, psihološko ali spolno,
navadno ostaja skrivnost, ženske se ga sramujejo in ostajajo
same s svojo stisko. Če bi prijavile nasilneža ali se mu uprle,
bi se izpostavile novemu nasilju. Uradna statistika ne daje
zanesljivih ocen resnosti problema. Nasilje v družini je pojav,
za katerega je značilna nizka stopnja prijavljanja. V večini
primerov žrtev pozna nasilneža, ki je praviloma njen mož ali
partner. To nasilje je mogoče povezovati z neenakostjo med
spoloma in tipično patriarhalno miselnostjo. Med nasilje pa
sodi tudi strah, pa naj si bo to dejanski, pričakovan ali možen.
Negotovost in občutki ogroženosti omejujejo svobodo gibanja
in neodvisnost žensk. Nujno je oblikovati ustrezno politiko za
zmanjševanje tovrstne problematike in pripraviti zbir uspešne
prakse. Prav tako bi morali zagotavljati pomoč zlorabljenim
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ženskam in z določenimi ukrepi odpravljati tabuje in molk v
zvezi s to problematiko. V okviru kaznovalnega prava, tako
prekrškovnega kot kazenskega, bi bilo za učinkovitejše reševanje nasilja predvsem med partnerjema in nasilja v družini treba
uvesti evidentiranje nasilnih ravnanj po vsebini odnosov, saj bi
bilo takšno zbiranje podatkov preglednejše in bi olajšalo proučevanje te problematike. Upoštevati pa je treba tudi možnost,
da so žrtve nasilja v družini lahko tudi moški.
Pravosodni sistem je dokaj šibak v prizadevanjih za reševanje specifične kriminalitetne problematike. Prav tako prihaja
do velikih zastojev v kazenskem procesu. Izvrševanje zaporne
kazni je temelj kaznovalnega sistema, vendar se je pokazal kot
nezadosten v prizadevanjih za zmanjšanje kriminalitete v Evropi. Kazenski pravosodni sistem deluje po načelu obravnavanja
posameznih zadev, brez trdne in skladne politike na področju
preprečevanja kriminalitete. Odziv na veliko število prekrškov
in drugih manj hudih kaznivih dejanj je bil zanemarjen več let,
zato bi bilo treba razmišljati o ukrepih, ki bi zagotavljali lažje
in hitrejše odzivanje na tovrstno kriminaliteto in učinkoviteje
reševali tovrstne probleme, predvsem v primerih, ko za to obstajajo alternativni postopki oziroma ukrepi: poravnava, odlog
pregona in kaznovalni nalog. Treba bi bilo izvajati in financirati
več programov, ki bi omogočali mladim prestopnikom, da sodelujejo v družbenih dejavnostih. Spodbujati in nagrajevati bi
bilo treba pripravljenost žrtev, da pričajo v kazenskih postopkih,
ter zagotoviti njihovo varstvo ter varstvo prič oziroma očividcev kaznivih dejanj. Zagotoviti je treba denar za ustanavljanje
nevladnih agencij za pomoč žrtvam kriminalitete, ki bi žrtvam
in njihovim družinam zagotavljale informiranje, svetovanje ter
psihološko pomoč.
Tako kot je bilo že na začetku povedano, pravosodje in
policija nista edina, ki zagotavljata varnost državljanov. Prav
tako se varnost ne zagotavlja samo na državni ravni, ampak
v okolju, kjer ljudje živijo in delajo, to je lokalni skupnosti. Da
bi dosegli čim boljše rezultate, moramo v okviru samoupravne
lokalne skupnosti doseči tesno sodelovanje med policijo in različnimi subjekti lokalne skupnosti. V nekaterih državah Evropske unije zakonodaja določa obvezno partnerstvo med lokalno
skupnostjo in policijo. Takšno sodelovanje vsebuje različne
vsebine, od skupnega odločanja o tem, kje je potrebno intenzivnejše delovanje policije, do tega, kje so potrebne mobilne in
peš patrulje in kaj je treba ljudem svetovati za zmanjševanje
priložnosti za kriminaliteto. Policija na lokalni ravni lažje upošteva interese in skrb državljanov, razume lokalne značilnosti in
ima dobre možnosti, da ji ljudje, ki tam živijo, zaupajo. Prav tako
je tudi medsebojna komunikacija lažja, saj se med seboj bolje
poznajo. Skupaj lahko pripravljajo varnostne načrte, projekte in
različne akcije za preprečevanje kriminalitete.
Seveda je najprej potrebno, da organi samoupravne lokalne skupnosti tudi formalno dobijo potrebne pristojnosti in
tudi formalno prevzamejo odgovornost za preprečevanje kriminalitete. Zelo pomembno je tudi, da odpravijo pretirano birokratsko-administrativno miselnost, ki onemogoča sodelovanje
in usklajevanje služb in skupnosti. Na drugi strani pa mora
policija poskrbeti za decentralizacijo. Centralizirano vodenje
in usmerjanje policije preprečuje samostojno načrtovanje in
razporejanje policistov na policijskih postajah. Če ljudje pojmujejo patruljiranje policistov kot najboljšo metodo preprečevanja
kriminalitete na lokalni ravni in če menijo, da povečanje števila
patrulj izboljšuje sodelovanje državljanov s policijo ter učinkoviteje preprečuje kriminal, potem jim mora policija prisluhniti.
Naloga države pa je, da sprejme takšno zakonodajo, ki bo
določala obvezno skupno delovanje policije, organov samoupravne lokalne skupnosti in drugih javnih služb na področju
preprečevanja kriminala in drugih oblik deviantnosti.
V preprečevanje kriminala na lokalni ravni pa je treba
vključiti tudi civilno družbo. Sodelovanje javnosti v lokalni demokraciji je dvosmeren proces, ki bogati ljudi in omogoča lokalni samoupravi, da se odziva na potrebe občanov in izboljšuje
svoje storitve. Ob sodelovanju javnosti se razvija medsebojno
zaupanje ter zvišuje kakovost življenja. Sodelovanje prebival-
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cev je temelj za vse programe v skupnosti. Lokalna samouprava si mora prizadevati za čim obsežnejše vključevanje javnosti
v načrtovanje in izvajanje različnih dejavnosti, prav tako tudi
specializiranih nevladnih organizacij, ki imajo velik pomen pri
izvajanju preventivnih dejavnosti zaradi svojih izkušenj, informacij, poznavanj drugih organizacij in zaradi svoje odprtosti.
Državni organi morajo v sodelovanju z organi samoupravne lokalne skupnosti okrepiti sodelovanje na področjih, kot je nadzorovanje sosesk, ki opogumlja državljane, da varujejo svoje premoženje in poskrbijo za lastno varnost ter se postavijo po robu
kriminalu. Njihova naloga naj bi bila tudi ta, da v sodelovanju z
odgovornimi za načrtovanje in oblikovanje okolja poskrbijo za
čiščenje in vzdrževanje sosesk in s tem zmanjšujejo priložnost
za vandalizem in različne vrste nereda. Lokalna samouprava
naj z javnomnenjskimi raziskavami ugotovi mnenje in potrebe
ljudi ter razvija tvorno komunikacijo s prebivalci.
Za preprečevanje in zmanjševanje kriminalitete je nujno
razvijati partnerstvo in pobude za sodelovanje z zasebnim
sektorjem. Poslovni in trgovski sektor sta ključnega pomena za
kakovost življenja vsake skupnosti. Območja z veliko kriminalitete niso zanimiva za poslovna vlaganja, zato zaznave javnosti
o razširjenosti kriminalitete vplivajo na gradnjo in poslovne
dejavnosti na določenih območjih. Partnerstvo z zasebnim
sektorjem pri preventivnih dejavnostih pomembno vpliva na
ustvarjanje varnega okolja, pa naj si bodo to nakupovalna ali
mestna središča. Pomemben vidik sodelovanja z zasebnim
sektorjem pri zmanjšanju kriminalitete in priložnosti za storitev
kaznivih dejanj je situacijsko preprečevanje kriminalitete. Najpogostejše metode situacijske preventive, ki jih uporabljajo v
Evropi, pa so uporaba videonadzornega sistema, zavarovanje
parkirišč in povečana varnost v poslovnih objektih. Na področju
javnih in zasebnih dejavnosti prav tako obstajajo različne oblike
partnerstva, kot na primer skupno investiranje v preventivne
dejavnosti na področju preprečevanja tatvin, vlomov, poškodovanj poslovnih objektov, izboljšanja varnosti v nakupovalnih
centrih, ustvarjanja bolj urejenih parkirišč in ulic.
Ekonomski razvoj prav gotovo vpliva na kriminaliteto.
Več ko je izdelkov na trgu, večja ko je dnevna poraba različnih
dobrin, večja je možnost tatvin. Tehnološke izboljšave v večini
primerov povzročijo večjo privlačnost izdelkov za kupce in tudi
tatove. Evropske države še niso sprejele enotne politike označevanja različnih izdelkov, na primer avdiovizualne opreme in
zabavne elektronike. Tudi v zasebnih in javnih institucijah se
ne izvajajo dovolj varnostni ukrepi in se ne uporabljajo dovolj
elektronski nadzorni sistemi za zagotavljanje varnejšega poslovanja. Pri načrtovanju mestnega razvoja je treba poleg arhitekturnih komponent upoštevati tudi varnostne vidike. Varnostne
standarde je treba upoštevati na območjih, kot so stanovanjska
okolja (parkirišča, garažne hiše, zasebne garaže), soseske (velikost, gostota in višina zgradb itd.), individualne gradnje (vrsta
vhodov, varnostne naprave) in poslovni objekti.
Omeniti je treba tudi t. i. čezmejno kriminaliteto, ki se
delno pojavlja kot posledica delitve Evrope na schengensko in
neschengensko območje. Trgovina in izmenjava predmetov, ki
izvirajo iz kriminalnih dejavnosti, kot so na primer droge, orožje,
avtomobili, alkoholne pijače, ogrožajo varnost državljanov. V
ta namen je treba krepiti čezmejno sodelovanje na lokalni in
regionalni ravni, zato je treba preseči miselnost in pravne ter
administrativne ovire, ki bi preprečevale lokalnim in regionalnim
enotam samostojno delovanje na tem področju. Promovirati je
treba dvostranske in večstranske pogodbe, na podlagi katerih
sodelujejo lokalne in regionalne uprave ter policija. Pri svoji
dejavnosti pa naj upoštevajo evropsko konvencijo o čezmejnem sodelovanju med teritorialnimi skupnostmi in upravami.
Poslužujejo naj se tudi izmenjave informacij in izkušenj ter
pobud evropskih čezmejnih organizacij, ki so članice Zveze
evropskih čezmejnih regij. Pri sodelovanju policij sosednjih
držav Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske so velikega
pomena sporazumi o čezmejnem policijskem sodelovanju.
Evropsko sodelovanje in mednarodno partnerstvo med
vladami, policijami in neodvisnimi agencijami je pri prepreče-
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vanju kriminala nujno potrebno. Sodelovanje pa mora temeljiti
na izmenjavi in dostopnosti inovativnih in uspešnih načinov
reševanja kriminalitete, informacij, uspešnih praks, ter izkušenj
različnih držav.
3 METODOLOGIJA IN PODLAGE ZA IZDELAVO RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU
Pri nastajanju gradiva je bila posebna pozornost namenjena objektivnosti pripravljenih vsebin, natančni določitvi obsega
obravnavanih problemov, ki se ugotavljajo na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete, in sistematičnemu pristopu, ki
za vsak identificiran problem navaja opis konkretnega problema, ugotavlja vzroke za takšno stanje in nakaže možne rešitve.
Predvidene rešitve so nadgrajene s postavitvijo cilja, ki ga
želimo doseči, iz njega so izpeljane konkretne strategije oziroma programi za uresničitev postavljenega cilja. V okviru vsake
strategije oziroma programa so določene ključne dejavnosti
in ukrepi, nosilec planiranih dejavnosti in vsi sodelujoči, roki
za izvedbo strategije oziroma programa in kar je izjemno pomembno, indikatorji za merjenje uspešnosti izvršenih nalog.
Za opredelitev ključnih problemov na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete se je pri pripravi osnutka
resolucije o nacionalnem programu uporabila zgodovinska primerjalna metoda. Že Resolucija o preprečevanju in zatiranju
kriminalitete je kot prilogo vsebovala Oceno stanja na področju
preprečevanja in zatiranja kriminalitete. Za podlago priprave
osnutka resolucije o nacionalnem programu je bila v sodelovanju ministrstev in drugih državnih organov izdelana Aktualna
ocena stanja in trendov, ki je analizirala statistično gibanje
kriminalitete v Sloveniji za zadnje desetletno obdobje. Nadalje
je bila pri pripravi osnutka resolucije o nacionalnem programu
uporabljena primerjalna metoda, s katero so bile proučene
ureditve štirih tujih nacionalnih strategij oziroma programov za
preprečevanje kriminalitete, in sicer španski, finski in švedski
nacionalni programi za preprečevanje kriminala ter nacionalna
strategija za preprečevanje kriminalitete iz Kanade. Glede na
ugotovljene podobnosti med usmeritvami iz Resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete in vsebino oziroma ukrepi
dveh tujih programov in dveh strategij za preprečevanje kriminalitete so se pri pripravi osnutka resolucije o nacionalnem
programu, upoštevale tudi izkušnje štirih držav tako z vidika
vsebinskega kot metodološkega pristopa. Podlago za pripravo
osnutka resolucije o nacionalnem programu so predstavljali tudi
področni resorni programi, načrti in drugi akti, ki so že določali
ukrepe in naloge, ki so posredno ali neposredno povezane in
lahko vplivajo na preprečevanje kriminalitete. Z uporabo metode funkcionalne analize je bila opravljena identifikacija tipičnih
skupin storilcev in žrtev kaznivih dejanj ter izdelan geografski
profil kriminalitete v Sloveniji. Izdelana je bila tudi ocena o
medinstitucionalnem sodelovanju na področju preprečevanja
in zatiranja kriminalitete ter izvrševanja kazenskih sankcij in
rehabilitacije storilcev kaznivih dejanj, in sicer po štirih skupinah
nosilcev sodelovanja. Prvo skupino tvorijo državni organi, ki so
pristojni za odkrivanje kriminalitete, organi pregona in sodni organi, drugo skupino predstavljajo ostali organi državne uprave,
tretjo skupino samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
četrto pa nevladne organizacije.
Kot podlaga za pripravo osnutka resolucije o nacionalnem
programu so bili uporabljeni tudi akti in dokumenti Organizacije
združenih narodov, Evropske unije in Sveta Evrope.
3.1 Predstavitev aktov OZN, EU in Sveta Evrope
Na kongresih Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN) o preprečevanju kriminala in obravnavanju storilcev
kaznivih dejanj je bilo večkrat poudarjeno, da na kriminal in
na storilce kaznivih dejanj ne moremo gledati izključno kot na
problem, povezan s kazensko politiko, ker je kriminal tesno
povezan z gospodarskimi in družbenimi razmerami v državi.
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Leta 1991 je Generalna skupščina (v nadaljevanju GS) OZN
z Resolucijo št. 46/152 določila mestni, mladoletniški in nasilni
kriminal za prednostne naloge na področju preprečevanja kriminala. Leta 1999 so strokovnjaki izdelali prvo različico smernic
OZN o preprečevanju kriminala, ki temelji na skupnosti. Leta
2002 je GS OZN z Resolucijo št. 56/261 še bolj poudarila
pomen povezovanja preprečevanja kriminala, ki ne dela razlik
glede spola in temelji na sodelovanju med vladnimi in civilnimi
organizacijami v boju proti diskriminaciji, izključenosti in nasilju.
Glavna ciljna skupina te resolucije so mladoletniki. Resolucija
Ekonomsko-socialnega odbora (ECOSOC) št. 2005/22 poziva
države, vladne in nevladne organizacije k nadaljnjemu razvoju
in uresničevanju učinkovitih strategij preprečevanja kriminala
na državni, regionalni in lokalni ravni.
Področje preprečevanja mednarodnega terorizma je zajeto v naslednjih konvencijah OZN:
– Konvencija o preprečevanju in kaznovanju kaznivih dejanj zoper osebe pod zaščito, vštevši diplomatske agente, New
York, 14. 12. 1973,
– Mednarodna konvencija proti jemanju talcev, New York,
17. 12. 1979,
– Mednarodna konvencija za zatiranje terorističnih bombnih napadov, New York, 15. 12. 1997,
– Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja terorizma, New York, 9. 12. 1999,
– Mednarodna konvencija o zatiranju dejanj jedrskega
terorizma (Ministrstvo za pravosodje je pobudo za podpis pripravilo 2005),
– Mednarodna konvencija o zatiranju mednarodnega terorizma (v nastajanju).
Ena izmed pomembnih nalog Sveta Evrope (v nadaljevanju SE) je harmonizacija ukrepov v boju proti kriminalu.
Pomembnejši akti SE za razvoj nacionalnih strategij so:
– resolucija št. (78) 62 o mladoletniški delinkvenci in socialnih spremembah,
– priporočilo št. (83) 7 o sodelovanju javnosti v kriminalitetni politiki,
– priporočilo št. (85) 4 o nasilju v družini,
– priporočilo št. (87) 19 o organiziranju preprečevanja
kriminalitete,
– priporočilo št. (87) 20 o odzivih družbe na mladoletniški
kriminal,
– priporočilo št. (87) 21 o pomoči žrtvam in preprečevanju,
da bi ljudje postali žrtve,
– priporočilo št. (90) 2 o socialnih ukrepih proti nasilju v
družini,
– priporočilo št. (93) 2 o medicinsko-socialnih vidikih zlorabe otrok,
– priporočilo št. (96) 8 o kriminalitetni politiki v Evropi, ki
je v tranziciji,
– priporočilo št. (2000) 20 o vlogi zgodnje psihosocialne
intervencije pri preprečevanju kriminalitete,
– konferenca ministrov SE, odgovornih za mladino v Budimpešti z naslovom »Mladi in nasilje« leto 2005.
Eden od številnih dokumentov Sveta Evrope v zvezi s
preprečevanjem kriminala je publikacija Preprečevanje kriminalitete v urbanih okoljih – Priročnik za lokalno samoupravo, ki
je nastal kot rezultat petih velikih konferenc, ki jih je organizirala Lokalna zbornica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti
(CLRAE) in so obravnavale različne vidike politike preprečevanja kriminalitete v lokalni skupnosti. Priročnik naj bi bil v pomoč
pri izvajanju integriranega projekta z naslovom Odzivi na nasilje
v vsakodnevnem življenju v demokratični družbi. Ta projekt se
je začel leta 2002 in naj bi prispeval k zmanjšanju zaskrbljenosti
zaradi nasilja in njegovih učinkov na evropsko družbo.
Pogodba o Evropski uniji (Amsterdamska pogodba) določa, da se preprečevanje kriminala izvaja v okviru policijskega in
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Kot izhaja iz
pogodbe, preprečevanje kriminala zajema organizirani kriminal
in ukrepe zoper druge oblike kriminalitete. V 29. členu pogodbe, ki je začela veljati 1. maja 1999, je kot cilj zastavljena visoka
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stopnja varnosti državljanov na področju svobode, varnosti in
pravice, ki bo uresničen s sodelovanjem na področju notranjih
zadev in pravosodja v kazenskih zadevah in s preprečevanjem
rasizma in ksenofobije ter bojem proti njima.
Evropski svet v Tampereju leta 1999 je med drugim določil, da je treba v boj proti kriminalu vključevati različne vidike
preprečevanja kriminala. Poudaril je potrebo po nadaljnjem
razvoju nacionalnih programov za preprečevanje kriminala,
izmenjavo najboljših praks, vključitev novih programov ter
vzpostavitev mreže nacionalnih organov za preprečevanje kriminala. Kot prioritete tega sodelovanja je izpostavil mladinski,
mestni in z drogami povezan kriminal.
Maja 2001 je Svet EU sprejel odločitev o ustanovitvi
Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN), kar je
okrepilo sodelovanje med državami članicami na tem področju. Namen mreže je razvijanje različnih orodij preprečevanja
kriminala ter podpora dejavnostim na lokalni in državni ravni.
Čeprav zajema vse oblike kriminala, posebno pozornost namenja področju mladinskega kriminala, kriminala v urbanih okoljih
in kriminala, povezanega z drogami. Vsaka država članica v
mrežo določi največ tri kontaktne točke, od katerih je ena nacionalna kontaktna točka, sestanki mreže morajo biti najmanj
enkrat vsakih šest mesecev.
Julija 2002 je Evropska komisija sprejela program za
sodelovanje med policijo in pravosodjem v kazenskih zadevah
(AGIS), ki je okvirni program za obdobje 2003–2007 in je združil in nadomestil prejšnje programe za zagotavljanje finančne
podpore. Njegov cilj je razvijanje območja svobode, varnosti
in pravice v Evropi, zlasti področja kazenskega pravosodja in
pregona, krepitev sodelovanja v kazenskih zadevah med sodstvi in med organi pregona, zaščita pravic žrtev, spodbujanje
pravice do obrambe, vzpostavljanje partnerstev in sodelovanja
med javnimi organi in zasebnim sektorjem, preprečevanje in
boj proti organiziranemu kriminalu in trgovanju s prepovedanimi drogami. Program namenja pozornost novim metodam
družbenega preprečevanja kriminala in možnostim za podporo
skupnosti.
Od Evropskega sveta v Tampereju se je politika EU na
področju pravosodja in notranjih zadev razvijala v okviru splošnega programa. Pet let kasneje je nastopil čas za nov načrt, ki
bi EU omogočil, da gradi na doseženem in se učinkovito sooča
z novimi izzivi. V ta namen je Evropski svet novembra 2004
sprejel nov večletni Haaški program za krepitev svobode, varnosti in pravice v EU. Ta odraža ambicije, kot so izražene v Pogodbi o Ustavi za Evropo, podpisani v Rimu 29. oktobra 2004,
in pripravlja EU na začetek njene veljavnosti. Cilj Haaškega
programa je izboljšati skupne zmogljivosti EU in njenih držav
članic med drugim tudi na področju preprečevanja kriminala,
boja proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in zatiranju
nevarnosti terorizma. Na področju preprečevanja kriminala je
treba Evropsko mrežo za preprečevanje kriminala profesionalizirati in okrepiti. Pomembno je, da se pred organiziranim
kriminalom z uporabo upravnih in drugih ukrepov zaščitijo javne
organizacije kot tudi zasebna podjetja. Bistvenega pomena je
sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem.
Če upoštevamo elemente strategije preprečevanja kriminala, Evropska komisija deli kriminalne dogodke v dve skupini.
Prvo predstavljajo klasična kazniva dejanja, nasilna dejanja
v družini, šoli in na športnih prireditvah ter druga antisocialna
obnašanja, ki kot takšna niso kazniva, vendar povzročajo napetost v skupnosti in zmanjšujejo občutek varnosti ljudi. Druga
skupina pa je organizirani kriminal, ki obsega tudi mednarodni
organizirani kriminal.
Z vidika Evropske komisije pomeni preprečevanje kriminala vsako obliko vzpostavljenega sodelovanja, kakor tudi ad
hoc pobud, ki prispevajo k zmanjševanju kriminala. Pri tem je
pomembno sodelovanje med posamezniki in organizacijami,
ki lahko vplivajo na znižanje kriminala, učinkov kriminala in
tveganja ljudi, da postanejo žrtve kriminala. Pri tem je ključnega pomena sodelovanje med predstavniki lokalnih skupnosti,
organi pregona in pravosodnimi organi, ustanovami socialnega
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varstva, organi vzgoje in izobraževanja, različnimi združenji in
društvi, industrijskim, bančnim in zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami, raziskovalnimi in znanstvenimi ustanovami, ključnimi osebami po javnem mnenju ter mediji. Sprejeti
ukrepi in napori komisije so usmerjeni na tri osnovna področja,
in sicer v:
– zmanjšanje priložnosti za kriminal,
– zmanjšanje socialno-ekonomskih dejavnikov, ki prispevajo k porastu kriminala, in
– osveščanje in zaščita žrtev, vključno s preprečevanjem,
da bi ljudje postali žrtve.
Evropska komisija meni, da morajo strategije EU za
preprečevanje kriminala enako delovati na ravni nacionalnih
preventivnih politik in na ravni EU. Ne morejo pa zamenjati
nacionalnih, regionalnih in lokalnih preventivnih politik.
Cilji EU na področju preprečevanja kriminala so:
– zmanjšati priložnosti za kazniva dejanja in povečati
verjetnost pregona storilcev kaznivih dejanj,
– zmanjšati priložnost za dobiček, ki izhaja iz kaznivih
dejanj,
– zmanjšati učinek dejavnikov okolja, ki povzročijo, da
ljudje zaidejo v svet kriminala oziroma da ponovijo kaznivo
dejanje,
– zmanjšati nevarnost, da ljudje postanejo žrtve kaznivega dejanja,
– spodbujati in razširjati kulturo spoštovanja zakonov in
preprečevanja nasilnih sporov,
– povečati občutek varnosti pri ljudeh,
– spodbujati načelo odgovornega vodenja države, še zlasti glede preprečevanja korupcije,
– preprečevati infiltracijo storilcev kaznivih dejanj v finančno, socialno in politično strukturo.
Upoštevajoč klasične oblike kriminala, so kot prioritete
evropske politike preprečevanja kriminala izpostavljene kriminaliteta v urbanih okoljih, otroška in mladoletniška kriminaliteta
ter kriminaliteta, povezana z drogami.
V boju proti organiziranemu kriminalu pa je treba izpostaviti tehnološki razvoj, ilegalno trgovino z drogami, trgovino
z ljudmi, izkoriščanje žensk, spolno nadlegovanje otrok, ponarejanje denarja ter finančni kriminal.
4 PODROČJA PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA KRIMINALITETE
4.1 Urbana kriminaliteta
4.1.1 Opis problema
Urbana kriminaliteta se pojavlja kot posledica značilnosti
urbanega okolja in njene dinamike. Kriminaliteta v urbanih
okoljih je vedno bolj zaskrbljujoča, saj statistični podatki kažejo, da je ravno v mestih največ kaznivih dejanj in drugih
varnostnih problemov. Splošno je sprejeto mnenje, da so glavni
vzroki kriminalitete v urbanih okoljih, ki povečujejo možnost za
kriminaliteto: zmanjšanje moči družbenega nadzora, socialna
prikrajšanost in izključevanje, neprimerna gradnja, družinski
problemi, kriza identitete, izguba povezanosti ljudi v soseskah
in še nekateri drugi vzroki. V širšem smislu pa na kriminaliteto
in varnostne probleme v urbanih okoljih vplivajo tudi določene
strukturalne in politične spremembe v zadnjih petnajstih letih,
tako v Sloveniji kot v Evropi, ki so povzročile povečano gibanje
kriminalitete. Tukaj mislimo predvsem na begunska in druga
populacijska gibanja, kazniva dejanja, povezana z drogo, ilegalni prevozi migrantov ter preprodaja orožja. Posledica tega
pa je dejstvo, da se slabša kakovost življenja v mestih, saj je
subjektivni občutek ogroženosti vedno večji. Nekateri varnostni
problemi, kot so vlomi v stanovanja, tatvine vozil, različne oblike
nasilja, ki so povezane z drogo in alkoholom, hrup, vandalizem,
problemi mladih, nasilje v družini idr., dosegajo že zaskrbljujoče razsežnosti. Zaradi tega je treba posvetiti večjo pozornost
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zlasti preprečevanju kriminalitete v urbanih okoljih. Pravica do
varnega življenja in dela v mestih je tudi ena od temeljnih pravic
v dokumentih o človekovih pravicah (Evropska konvencija o
človekovih pravicah, Svet Evrope, 1950), ki jo je vsekakor treba
zagotavljati. Evropske izkušnje kažejo, da smo lahko najbolj
učinkoviti pri tem s preprečevanjem, vendar preprečevanje
kriminalitete v urbanih okoljih spremljajo številni problemi, ki so
največkrat povezani z organiziranostjo, delitvijo odgovornosti
ter pristojnosti na državni, regionalni in lokalni ravni.

Št.

4.1.3 Rešitve
– delovanje državnih organov, ki izvajajo svoje naloge na
lokalni ravni, je treba približati lokalnim organom;
– zagotoviti partnersko sodelovanje na ravni mestnih občin, in sicer tako, da se ustanovi formalno telo, ki bo koordiniralo, nadziralo in spremljalo delo različnih subjektov (državnih
organov, agencij, podjetij, nevladnih organizacij, društev in
posameznikov) pri preprečevanju kriminalitete in zagotavljanju
varnosti v urbanih okoljih. V okviru ustanavljanja formalnih teles
pa je treba opredeliti naloge telesa ter izdelati sistem financiranja, nadziranja in spremljanja;
– večjo pozornost je treba nameniti analizam in študijam
o kriminalnih gibanjih v urbanih okoljih ter na podlagi rezultatov izdelati projekte ter načrte, ki bodo opredeljevali naravo in
vrsto kriminala, ki ga bodo preprečevali, ter cilje in predloge za
dejavnosti; projekti morajo biti dolgoročno naravnani, tako da
bodo presegali mandate lokalnih politikov. Prav tako morajo biti
proaktivni, kar pomeni, da morajo odpravljati vzroke in situacije,
ki vodijo k nastajanju kriminalitete in drugih varnostnih problemov, ne pa samo k reševanju problema, ki se je že pojavil v
vsej svoji razsežnosti;
– organi lokalne skupnosti morajo spodbujati vrnitev ljudi
v mestna središča, zagotavljati dejavnosti v zapuščenih ulicah,
preprečevati zbiranje prestopnikov na enem mestu in omogočati vključevanje vseh družbenih skupin v dinamiko mestnega
življenja;
– oblikovati je treba primerno politiko proti kulturi nasilja
in proti vsem vrstam neenakosti;
– krepiti je treba mehanizme neformalnega družbenega
nadzorstva;
– izvajati je treba takšno socialno in ekonomsko politiko v
urbanih okoljih, ki bo spodbujala družinsko življenje, razvijala
identiteto skupnosti, preprečevala odtujevanje in nesodelovanje med ljudmi, zmanjševala občutek vseh oblik negotovosti in
ogroženosti ter odpravljala brezposelnost;
– organi samoupravne lokalne skupnosti morajo poskrbeti
za zadostno število objektov za preživljanje prostega časa;
– organi lokalne skupnosti morajo izboljšati dostop do
športa in športnih objektov vsem, ne glede na socialni izvor,
ekonomski položaj in prihodke; v okviru tega je treba zagotoviti,
da bodo športni objekti vključeni v lokalno skupnost na ta način,
da se bodo ljudje z njimi poistovetili, pri čemer se bo razvijal
občutek za lastnino in tako zmanjšali vandalizem in druge vrste
prestopništva;
– organi samoupravne lokalne skupnosti morajo nameniti večjo pozornost mladim v soseskah, promovirati njihovo
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vključevanje v prosocialne dejavnosti in zagotoviti njihovo sodelovanje; v okviru tega naj vzpostavijo pristen dialog z njimi,
jih poslušajo in upoštevajo njihova mnenja pri odločitvah, ki se
nanašajo nanje, ter jih obravnavajo kot partnerje; zagotovijo
naj tudi finančno podporo za njihove pobude, kot so na primer
ustanavljanje lokalnih forumov, društev itd.
4.1.4 Cilji
Zmanjšanje kriminalitete v urbanih okoljih.

4.1.2 Vzroki
– neučinkovita socialna politika v mestih,
– neučinkovita politika ali odsotnost politike dela z mladimi
v urbanih okoljih,
– nefleksibilna organizacija policije za reševanje varnostnih problemov v urbanih okoljih,
– pomanjkanje partnerskega sodelovanja med različnimi
subjekti samoupravne lokalne skupnosti, kar je odraz neupoštevanja dejstev, da je reševanje varnostnih problemov v urbanih okoljih kompleksen proces, ki zahteva sodelovanje številnih
institucij in državljanov po načelu partnerskega sodelovanja,
– centralizirani državni organi.
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4.1.4.1 Strategija/program – skrb za varno okolje v prostorskih aktih
Pri pripravi prostorskih aktov je treba ustrezno pozornost
nameniti tudi skrbi za varnost.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov s področja prostorskega, urbanističnega in arhitektonskega načrtovanja, kakor tudi pri izvajanju nadzora nad prostorskimi
akti samoupravnih lokalnih skupnosti, je treba upoštevati tudi
varnostne kriterije,
b) spodbujanje sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti, lastnikov poslovnih prostorov in zasebnovarnostnih
družb za postavitev videonadzornega sistema na problematičnih območjih,
c) dejavno vključevanje organov samoupravne lokalne
skupnosti in drugih subjektov pri izvajanju tehničnih, gradbenih
in drugih ukrepih za varnost v že obstoječih stanovanjskih in
poslovnih zgradbah ter soseskah.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor
Sodelujoči: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za šolstvo in šport
Samoupravne lokalne skupnosti
Družbe za zasebno varovanje
Rok za izvedbo
2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) število urbanističnih ukrepov, povezanih z gradnjo varnih stanovanjskih in poslovnih sosesk,
b) število preventivnih in represivnih ukrepov, povezanih z
varnostjo obstoječih stanovanjskih in poslovnih sosesk,
c) zmanjšanje števila vseh kaznivih dejanj,
d) povečan občutek varnosti.
ljih

4.1.4.2 Strategija/program – socialno delo v urbanih oko-

Priprava programa socialnega dela v urbanih okoljih za
preprečevanje kriminala.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) analiza gibanja kriminalitete v urbanih okoljih v Sloveniji,
b) v okviru določb Zakona o državni upravi in podzakonskih predpisov izdelati predlog dekoncentracije vseh tistih ministrstev in organov v sestavi, katerih službe se na lokalni ravni
zaradi organiziranosti svojega dela ne morejo prilagajati interesom in potrebam prebivalcev samoupravne lokalne skupnosti.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za javno upravo
Sodelujoči: Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za kulturo
Raziskovalne institucije
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Rok za izvedbo
2008
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Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) zmanjšanje urbane kriminalitete,
b) analiza gibanja kriminalitete in padec števila kaznih
dejanj ali prekrškov,
c) število dekoncentracijskih ukrepov.
4.1.4.3 Strategija/program – kultura nenasilja
Izdelava programa promoviranja kulture nenasilja in enakosti v urbanih okoljih.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) analiza vzrokov za nasilno obnašanje ljudi v urbanih
okoljih,
b) izdelava načrta in identifikacija subjektov, ki bodo izvajali program na državni, regionalni in lokalni ravni.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Sodelujoči: Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za kulturo
Raziskovalne institucije
Rok za izvedbo
2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) analiza,
b) izdelan načrt izvajanja programov na regionalni in državni ravni.
4.2 Premoženjska kriminaliteta
4.2.1 Opis problema
Premoženjska kriminaliteta zajema različna kazniva dejanja zoper premoženje, kot so tatvine, vlomi, poškodovanja
tuje stvari, drzne in roparske tatvine, ropi, goljufije in tatvine
motornih vozil. Gre za največjo skupino kaznivih dejanj, ki jih
evidentira in obravnava policija (okoli 80%), zato vsaka sprememba v načinu beleženja, pripravljenosti prijavljanja (temno
polje) v kazenskopravni ureditvi in politiki pregona pomembno
vpliva na stanje in gibanje kriminalitete v celoti. Prav tako gre
za skupino kaznivih dejanj, katerih preiskanost, kot eden izmed temeljnih pokazateljev uspešnosti dela policije, je nizka,
in v največji meri vpliva na oceno uspešnosti delovanja policije
in posredno tudi na oceno uspešnosti državnih tožilstev in sodišč. Hkrati pa so to dejanja, ki poleg nasilnih in spolnih deliktov najbolj prizadenejo državljane in jim zmanjšujejo občutek
varnosti. Premoženjska kriminaliteta in kriminaliteta nasploh
sta problem urbanih naselij. V urbanih naseljih je bilo v zadnjih petih letih evidentranih 75,4% vse kriminalitete. Zadnjih
deset let (razen leta 2005) se je delež premoženjskih kaznivih
dejanj povečeval. Ne glede na zmanjšanje premoženjske kriminalitete v letu 2005, se bo, upoštevajoč geografski položaj
Republike Slovenije, socialno-ekonomsko stanje v naši državi
in predvsem v državah, ki so nastale ob razpadu nekdanjih
Jugoslavije in Sovjetske zveze, razmahu migracijskih tokov,
širitvi EU, ogroženost s tovrstno kriminaliteto še povečevala.
Zaskrbljujoče je dejstvo, da so storilci premoženjskih kaznivih
dejanj vse bolj nasilni (uporaba orožja in drugih nevarnih predmetov pri izvršitvi kaznivih dejanj) in da za dosego svojih ciljev
ne izbirajo sredstev. Poleg uslužbencev v bankah, poštah,
menjalnicah in prodajalnah so potencialne žrtve lahko tudi
stranke, mimoidoči, uslužbenci podjetij za zasebno varovanje
in nenazadnje tudi policisti. Republika Slovenija je postala s
prevzemom skupne evropske valute zanimiva destinacija tudi
za organizirane kriminalne združbe, predvsem za izvrševanje
ropov v denarnih ustanovah (banke, pošte, hranilnice), ogrožanje prevozov gotovine ter prevare na bančnih avtomatih.
Za storilce premoženjskih kaznivih dejanj je značilna velika mobilnost, kar ima večji učinek zaradi velikosti naše države.
To je opazno predvsem pri tatvinah motornih vozil, saj tatovi
ukradena vozila lahko v kratkem času »izvozijo« iz države.
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4.2.2 Vzroki
Vzroki za povečevanje premoženjske kriminalitete so naslednji:
– brezposelnost kot posledica spremembe družbenoekonomskega sistema in uveljavljanja trga kot regulatorja ponudbe
in povpraševanja, odprtost trga, zmanjševanje stroškov dela in
posledično povečevanja števila brezposelnih;
– negotova prihodnost mlajših generacij pri iskanju prve
zaposlitve in večja konkurenca med iskalci zaposlitve, to bo
zlasti izrazito po popolnem odprtju trga dela;
– povečevanje deleža evidentiranih in neevidentiranih
odvisnikov od prepovedanih drog kot storilcev premoženjskih
kaznivih dejanj;
– lahka dostopnost do prepovedanih drog;
– premajhna skrb fizičnih in pravnih oseb za premoženje,
ker še vedno prevladuje zakoreninjena miselnost, da so zgolj
država in njeni organi odgovorni za varovanje premoženja;
– postopno odpravljanje mejne kontrole v okviru EU in
možnost, da storilci premoženjske kriminalitete zaradi majhnosti naše države v najkrajšem času zapustijo ozemlje;
– dolgotrajnost sodnih postopkov, previsoki dokazni standardi za kazniva dejanja z majhno premoženjsko škodo in s
tem izničenje generalne prevencije, saj prepozen odziv države
in državnih organov ustvarja miselnost, da se izvrševanje premoženjskih kaznivih dejanj izplača;
– premajhna strokovnost gospodarskih družb za varovanje premoženja.
4.2.3 Rešitve
– opraviti je treba temeljito analizo premoženjske kriminalitete za ugotovitev najpogostejših vzrokov za njeno povečanje,
dejavnikov, ki najbolj vplivajo na nenehno povečevanje te kriminalitete in ukrepov za njeno postopno omejevanje;
– v vzgojnih institucijah (osnovne in srednje šole) je treba
učence, dijake in njihove starše na primeren način poučiti, da je
varnost dobrina, ki jo sicer zagotavlja država s svojimi organi,
vendar lahko vsak posameznik pomembno prispeva, da ne bo
postal žrtev premoženjske kriminalitete;
– z zmanjševanjem ponudbe prepovedanih drog bi zmanjšali število odvisnikov – potencialnih izvrševalcev premoženjske kriminalitete;
– pomemben delež osumljenih storilcev predstavljajo
mladoletniki in otroci, ki za svoja dejanja niso kazenskopravno odgovorni; s pravočasnim seznanjanjem s posledicami in
vključevanjem centrov za socialno delo, šolskih svetovalnih
služb in obveščanjem staršev bi zmanjšali delež otrok in mladoletnikov kot storilcev kaznivih dejanj in s tem tudi skupno
število kaznivih dejanj;
– vloga lokalnih skupnosti pri odpravljanju kriminogenih
dejavnikov mora biti dejavnejša, prisotnost ter vidnost policije
na kritičnih mestih pa pogostejša;
– povečati je treba odgovornost in strokovnost gospodarskih družb za varovanje premoženja in animirati gospodarske
družbe, da za varnost premoženja in zaposlenih namenjajo
več sredstev;
– kazniva dejanja, kjer je posledica majhna premoženjska
korist, se morajo reševati v skrajšanem postopku oziroma jih
prekvalificirati v prekršek, kot družbi in posamezniku manj
nevarno obliko kaznivega ravnanja; s tem bi se znižali dokazni
standardi, sodno varstvo pa bi bilo vseeno zagotovljeno;
– dosledno izvrševanje Programa boja proti revščini in
socialni izključenosti ter Nacionalnega akcijskega načrta o
socialnem vključevanju.
4.2.4 Cilji
Postopno zmanjševanje števila premoženjskih kaznivih
dejanj, povečanje občutka varnosti in zadovoljstva državljanov
z delom policije in drugih državnih organov, zmanjševanje prilo-
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žnosti za izvrševanje premoženjske kriminalitete in zmanjšanje
škode ter povečevanje možnosti za prvo zaposlitev, predvsem
iskalcev prve zaposlitve.
4.2.4.1 Strategija/program – omejevanje premoženjske
kriminalitete
Izdelava strategije za omejevanje premoženjske kriminalitete.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Izdelati je treba analizo premoženjske kriminalitete, s katero se bodo ugotovili najpogostejši dejavniki, ki najbolj vplivajo
na stalno povečevanje te kriminalitete, in s sprejeto strategijo
predvideti ukrepe za omejevanje.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Sodelujoči: Raziskovalne institucije
Rok za izvedbo
2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) izdelana strategija,
b) zmanjševanje števila kaznivih dejanj premoženjske
kriminalitete.
4.2.4.2 Strategija/program – standardi varovanja
Izdelava standardov za varovanje v gospodarskih družbah ter državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Ustvarjanje okoliščin za večjo uporabo oblik fizičnega in
tehničnega varovanja v gospodarskih družbah ter državnih
organih in organih lokalnih skupnosti.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve
Sodelujoči: Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za javno upravo
Slovensko zavarovalno združenje
Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje
Rok za izvedbo
2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Povečanje števila objektov, ki uporabljajo fizično in tehnično varovanje.
4.3 Gospodarska kriminaliteta
4.3.1 Opis problema
Gospodarska kriminaliteta je pojav, ki se stalno kvantitativno in kvalitativno spreminja. Njene pojavne oblike so
odvisne od družbenega in gospodarskega sistema, v katerem
se pojavljajo, veljavne zakonodaje, razvoja novih tehnologij
in drugih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje. Značilnost gospodarske kriminalitete je ne glede na okolje, v katerem se
pojavlja, precejšnje t. i. temno polje, saj posledice tovrstnih
kaznivih dejanj največkrat niso neposredno vidne, še zlasti
pri kaznivih dejanjih, pri katerih oškodovanec ni fizična ali
pravna oseba, ampak država. Zaradi njene specifičnosti je
gospodarsko kriminaliteto težko odkriti, preiskovati in sankcionirati. Obseg odkrite gospodarske kriminalitete je tako odvisen
od sposobnosti in zmožnosti organov odkrivanja, zakonodaje,
pripravljenosti oškodovancev in drugih za prijavljanje kaznivih
dejanj, interesov nosilcev oblasti itd. Delež škode, povzročene
z gospodarsko kriminaliteto, dosega v povprečju 50–60% vse
škode, povzročene s kaznivimi dejanji.
Dokončanje lastninjenja družbenega in državnega premoženja, spreminjanje vloge države na gospodarskem področju in
začetek delovanja integralnega in globalnega trga bo prinesel
nove možnosti za razraščanje sodobne gospodarske kriminalitete. Poleg porasta t.i. tradicionalnih gospodarskih kaznivih
dejanj pričakujemo tudi porast organizirane gospodarske kriminalitete in kaznivih dejanj na škodo proračunskih in subvencijskih sredstev.
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Delež pravnomočno obsojenih za gospodarska kazniva
dejanja je zelo majhen, pa še v teh redkih primerih sodišča
izrekajo večinoma pogojne kazni, čeprav bi bila za gospodarska kazniva dejanja bolj učinkovita denarna ali zaporna kazen.
Mnogo kazenskih postopkov se zaradi različnih razlogov ne
zaključi ali pa potekajo nerazumljivo dolgo.
Tudi korupcijska kazniva dejanja spadajo med gospodarsko kriminaliteto. V Republiki Sloveniji je bila na področju
preprečevanja korupcije in ozaveščanja javnosti sprejeta Resolucija o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 85/04).
Uradni statistični podatki kažejo, da korupcijska kazniva
dejanja pri nas niso posebej pereč problem, saj je policija v
zadnjih petih letih na leto podala na tožilstva kazenske ovadbe
za povprečno 37 kaznivih dejanj s področja korupcije, vendar
javnomnenjske raziskave in tuje raziskave kažejo, da je temu
problemu treba nameniti več pozornosti.
Na področju gospodarske kriminalitete je bila sprejeta
Strategija obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki
Sloveniji, v kateri so določeni strateški cilji in programi za uspešno in učinkovito obvladovanje gospodarske kriminalitete.
4.3.2 Vzroki
V Republiki Sloveniji je bilo v zadnjem obdobju ustanovljenih več institucij in organov za nadzor gospodarskega
poslovanja. S tem je prišlo do razpršenosti pooblastil in informacijske blokade med organi. Problem je tudi premalo ali
neustreznost pooblastil nekaterih organov. Že nekaj let se v
enotah za preiskovanje gospodarske kriminalitete v policiji
pojavlja visoka kadrovska fluktuacija, katere posledica je slabšanje kadrovske strukture z vidika izkušenosti in usposobljenosti za preiskovanje kompleksne gospodarske kriminalitete.
Povprečna stopnja fluktuacije gospodarskih kriminalistov je
bila v obdobju od 1992 do 1997 12,6%. Leta 1998 je ta znašala 13,3%, leta 1999 16,8%, leta 2000 15,0% in leta 2001
18,6%. V letu 2006 je zasedenost delovnih mest v enotah za
preiskovanje gospodarske kriminalitete 83,8%. Od 167 sistemiziranih delovnih mest je zasedenih 140. Problem se kaže v
pomanjkljivih delovnih izkušnjah, saj ima od 140 kriminalistov
le 65 kriminalistov pet ali več let delovnih izkušenj na področju
preiskovanja gospodarske kriminalitete. Gospodarski kriminalisti se vsako leto usposabljajo na dnevih gospodarskih
kriminalistov. V obdobju od 2001 do 2006 sta bili letno izvedeni povprečno po dve enodnevni usposabljanji za različno
problematiko. Poseben problem je pomanjkanje ekonomskih
znanj pri tožilcih in sodnikih, zaradi česar se gospodarskih
zadev ne lotevajo radi.
4.3.3 Rešitve
Izboljšati je treba medsebojno koordinacijo med institucijami, katerih delovno področje je gospodarska kriminaliteta.
Z zakonodajo je treba zagotoviti ustrezna pooblastila predvsem carinski in davčni službi za učinkovitejše odkrivanje in
preiskovanje gospodarske kriminalitete. Na tožilstvih je treba
vključevati strokovne sodelavce, ki imajo ekonomska znanja,
in specializirati delo sodnikov z ustanavljanjem gospodarskih
kazenskih oddelkov na večjih sodiščih. Zmanjšati je treba kadrovsko fluktuacijo v policiji in zagotoviti večjo strokovnost.
4.3.4 Cilji
Povečanje medsebojnega sodelovanja pri odkrivanju in
sankcioniranju gospodarskih kaznivih dejanj, izboljšanje učinkovitosti odkrivanja, pregona in sankcioniranja gospodarske
kriminalitete ter pospešitev kazenskih postopkov.
4.3.4.1 Strategija/program – sprememba zakonodaje
Pripravijo se zakonske spremembe za širitev pooblastil
za preiskovanje gospodarske kriminalitete na druge nadzorne
institucije.
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Ključne dejavnosti/ukrepi
Z dopolnitvijo kazenske zakonodaje se zagotovijo ustrezna pooblastila carinski in davčni službi za učinkovitejše odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
Sodelujoči: MF – Carinska uprava RS,
MF – Davčna uprava RS,
Vrhovno državno tožilstvo RS, MNZ – Policija,
MF – Urad RS za preprečevanje pranja denarja,
MF – Urad za nadzor proračuna in druge institucije,
Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Rok za izvedbo
2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Spremenjena zakonodaja
4.3.4.2 Strategija/program – multidisciplinarne skupine
Pripraviti je treba standarde za ustanavljanje multidisciplinarnih skupin.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Standardizirati ustanavljanje multidisciplinarnih skupin za
odkrivanje in preiskovanje obsežnejših in zahtevnejših kaznivih
dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Sodelujoči: Vrhovno državno tožilstvo RS,
MF – Carinska uprava RS,
MF – Davčna uprava RS,
MF – Urad RS za preprečevanje pranja denarja,
MF – Urad za nadzor proračuna in druge institucije,
Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Rok za izvedbo
2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) pripravljeni standardi,
b) število ustanovljenih multidisciplinarnih skupin.
ture

4.3.4.3 Strategija/program – izboljšanje kadrovske struk-

V policiji je treba znižati kadrovsko fluktuacijo in izboljšati
kadrovsko strukturo.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Sprememba sistemizacije, motivacijski dejavniki.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Policija
Sodelujoči: Ministrstvo za notranje zadeve
Rok za izvedbo
2007
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Zmanjšana kadrovska fluktuacija in večje delovne izkušnje.
4.3.4.4 Strategija/program – izvedba usposabljanja
Carinsko in davčno službo se usposobi za učinkovito
izvajanje novih nalog in pooblastil.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Izvedba usposabljanja za delavce carinske in davčne
službe.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: MF – Carinska uprava RS in MF – Davčna uprava RS
Sodelujoči: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
Državno tožilstvo RS.
Rok za izvedbo
2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Število izvedenih usposabljanj in število usposobljenih
delavcev.
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4.4 Organizirani kriminal
4.4.1 Opis problema
Dogajanja v okviru čezmejne organizirane kriminalitete
v Sloveniji zaznamuje predvsem njen geografski položaj z
neposredno izpostavljenostjo tako imenovani »balkanski poti«,
vzdolž katere domače in tuje organizirane kriminalne združbe
izvršujejo kazniva dejanja predvsem v povezavi z nedovoljeno
trgovino s prepovedanimi drogami, trgovino z ljudmi, tihotapstvom ljudi, orožja in visoko obdavčljivega blaga. Poleg tradicionalnih kaznivih dejanj čezmejne organizirane kriminalitete
ugotavljamo tudi pojavne oblike organiziranega gospodarskega
(pranje denarja, korupcija), splošnega in računalniškega kriminala. Pomembno obliko boja proti organiziranemu kriminalu, drugim hujšim kaznivim dejanjem in terorizmu predstavlja
kriminalistična obveščevalna dejavnost. Gre za proces zbiranja, vrednotenja, primerjanja, analiziranja in posredovanja
podatkov, na podlagi katerega poteka odločanje in načrtovanje
policijskih dejavnosti. Skupina strokovnjakov Sveta EU, ki je v
začetku leta 2006 ocenjevala Slovenijo na področju izmenjave
informacij in kriminalističnih obveščevalnih podatkov z Europolom in državami članicami oziroma med državami članicami, je
ugotovila, da slovenska policija nima vzpostavljenega koncepta policijskega dela na podlagi kriminalističnih obveščevalnih
podatkov, ki bi omogočal proaktiven pristop ter načrtovanje in
določanje prednostnih nalog v boju proti kriminalu (Poročilo o
Sloveniji SN 1378/1/06 REV 1, Bruselj, 13. 3. 2006).
4.4.2 Vzroki
– prenizka stopnja zavedanja o vlogi in pomenu kriminalistične obveščevalne dejavnosti,
– premajhna povezanost državne in regionalne ravni na
področju kriminalistične obveščevalne analitike,
– pomanjkanje ustreznih analitičnih orodij,
– kadrovska problematika.
4.4.3 Rešitve
Centralizirati kriminalistični obveščevalni proces, ki bo
zagotovil identifikacijo organiziranih kriminalnih združb, njenih
članov ter omogočil določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev
na področju boja proti hujšim in organiziranim oblikam organizirane kriminalitete.
4.4.4 Cilji
Z načrtnim in sistematičnim zbiranjem, vrednotenjem,
analiziranjem in posredovanjem kriminalističnih obveščevalnih
podatkov o delovanju hudodelskih združb in njihovih članov
v Sloveniji in vzdolž »balkanske poti«, zagotoviti možnosti za
uspešno odkrivanje in pregon čezmejne organizirane kriminalitete in drugih hujših kaznivih dejanj v Sloveniji, državah EU in
zahodnega Balkana.
4.4.4.1 Strategija/program – okrepitev kriminalistične obveščevalne dejavnosti
Razviti koncept policijskega dela, ki bo temeljil na kriminalistični obveščevalni dejavnosti in okrepiti zmogljivosti kriminalistične obveščevalne analitike v okviru policije.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) centralizacija kriminalističnega obveščevalnega procesa,
b) vzpostavitev centralnega podatkovnega skladišča, v
katerem bodo podatki o obstoju in delovanju organiziranih
kriminalnih združb v skladu z Europolovo opredelitvijo organizirane kriminalitete; v kombinaciji z ustreznimi analitičnimi orodji
bo služilo za podporo policijskemu odločanju,
c) na podlagi kriminalističnega obveščevalnega procesa
identificirati tiste kriminalne združbe, ki zahtevajo prioritetno
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in kompleksno obravnavo ne glede na vrsto kaznivih dejanj
– subjektni princip.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Sodelujoči: Ministrstvo za finance
Vrhovno državno tožilstvo
SOVA
Ministrstvo za obrambo – OVS
Rok za izvedbo
a) 2008
b) 2008
c) 2007–2011
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) vzpostavljen koncept policijskega dela na podlagi kriminalistične obveščevalne dejavnosti,
b) izdelane strateške in operativne analize, ki omogočajo določitev prioritet ter načrtovanje in usmerjanje policijskih
preiskav,
c) število identificiranih organiziranih kriminalnih združb,
število ovadenih članov združb in število uvedenih prikritih
preiskovalnih metod.
4.5 Prepovedane droge
4.5.1 Opis problema
Prepovedane droge so zelo kompleksen družbeni
problem, saj generirajo druge oblike socialne patologije in
kriminalitete (nasilje v družini, klasična kriminaliteta, prometna varnost, varnost javnega reda in miru itd.). Raziskave
in podatki kažejo, da problematika prepovedanih drog v
slovenskem prostoru narašča, in sicer se povečuje število
uporabnikov in število kaznivih dejanj, ki jih storijo uživalci.
Delež evidentiranih uživalcev prepovedanih drog v centrih
za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih
drog, ki so bili ovadeni zaradi premoženjskega kaznivega
dejanja, znaša približno 40%. (Analizo je opravil Inštitut za
varovanje zdravja v decembru 2005.) Povečala se je ponudba prepovedanih drog mladoletnikom v neposredni bližini
vzgojno-izobraževalnih ustanov in drugih objektov, kjer se
zadržujejo pretežno mladoletniki.
4.5.2 Vzroki
Neustrezna kazenska zakonodaja za storilce premoženjskih kaznivih dejanj, ki so hkrati uživalci/uporabniki prepovedanih drog. Z izvrševanjem premoženjskih kaznivih dejanj si
namreč zagotavljajo finančna in materialna sredstva za nabavo
prepovedanih drog.
4.5.3 Rešitve
– preučiti možnosti za alternativne oblike kaznovanja –
uvedba nadomestnih kazni zapora za pravnomočno obsojene
storilce premoženjskih kaznivih dejanj, ki so hkrati tudi uporabniki prepovedanih drog in so si z izvrševanjem premoženjskih
kaznivih dejanj zagotavljali finančna sredstva za nabavo prepovedanih drog,
– odpraviti vzroke za sekundarno kriminaliteto (izvrševanje premoženjskih kaznivih dejanj), tako da se uživalce/uporabnike prepovedanih drog, ki so hkrati storilci takih sekundarnih
kaznivih dejanj, obvezno vključi v ustrezne programe obravnave oziroma zdravljenja v kombinaciji z javnimi deli namesto
klasične zaporne kazni,
– preučiti možnosti za določitev strožjih kazni za storilce
kaznivih dejanj, ki ponujajo v prodajo prepovedane droge mladoletnikom in v okolici vzgojno-izobraževalnih ustanov,
– preučiti možnosti za spremembo Zakona o proizvodnji
in prometu s prepovedanimi drogami zaradi določitve mejne
količine prepovedane droge za lastno uporabo in količine prepovedane droge, ki se ne more več šteti za lastno uporabo.
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4.5.4 Cilji
Zmanjšati število uživalcev prepovedanih drog in zmanjšati število kaznivih dejanj, ki jih storijo uživalci prepovedanih
drog. Zmanjšati ponudbo prepovedanih drog mladoletnikom.
Povečati število obravnavanih uporabnikov prepovedanih
drog v zdravstvenih ustanovah, terapevtskih skupnostih in komunah ter drugih socialnih programih.
4.5.4.1 Strategija/program – sprememba zakonodaje
Preučiti možnosti rehabilitacije uživalcev prepovedanih
drog z njihovo vključitvijo v obvezne programe zdravljenja oziroma programe zdravljenja v kombinaciji z javnimi deli namesto
običajne zaporne kazni za izvršena kazniva dejanja, s katerimi
si uživalci prepovedanih drog zagotavljajo finančna sredstva
za nakup prepovedanih drog. Uvedba strožjih kazni za storilce
kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in omogočanja njihovega uživanja.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) sprememba Kazenskega zakonika,
b) sprememba Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij,
c) sprememba Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami v smislu določitve mejnih količin prepovedanih drog za lastno uporabo.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec pri a: Ministrstvo za pravosodje
Nosilec pri b: Ministrstvo za pravosodje
Nosilec pri c: Ministrstvo za zdravje
Sodelujoči: a, b, c: Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Nevladne organizacije
Rok za izvedbo
a) 2010
b) 2010
c) 2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) spremenjen KZ R Slovenije,
b) spremenjen Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
c) spremenjen Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,
d) zmanjšanje števila uživalcev prepovedanih drog,
e) zmanjšanje sekundarne (oskrbovalne) kriminalitete,
f) zmanjšanje ponudbe prepovedanih drog.
4.6 Mladoletniško nasilje
4.6.1 Opis problema
Uradne statistike ne kažejo naraščanja mladoletniškega
nasilja, ki je dolgoročno v vsaki družbi pomemben dejavnik
občutka ogroženosti vseh struktur prebivalstva, posebno pa
mladoletnikov. Viktimizacijske študije so pokazale, da je neprijavljenih kaznivih dejanj zelo veliko, tako ostane kar 80%
kaznivih dejanj z elementi nasilja neprijavljenih. To gotovo velja
tudi za področje mladoletniškega nasilja, ki smo mu priča v
šolah, v prostem času in tudi v okviru družine.
4.6.2 Vzroki
Družina kot osnovna socialna skupina, šola in socialno
okolje naredijo premalo pri posredovanju ustreznih vedenjskih
vzorcev ter moralnih in družbenih vrednot mladoletnikom v
času odraščanja. Zaradi razpršenih pristojnosti med različnimi
organi na področju zagotavljanja dobrobiti mladoletnikov, predvsem pri preprečevanju, odkrivanju in razreševanju mladoletniškega nasilja dejavnost ni dovolj pregledna, koordinirana in
je zato premalo učinkovita. Skrb za otrokove koristi, predvsem
v primerih, ko družinsko okolje ni primerno za njegovo rast in
razvoj, je v pristojnosti socialnovarstvenih ustanov, ki pa ne
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delujejo zadovoljivo in v smeri celostnega reševanja problema
nasilja. Preživljanje prostega časa mladoletnikov je sistemsko
še vedno nezadovoljivo organizirano in kakovostno neusmerjeno, zato so mladostniki pogosto prepuščeni ulici in sami iščejo
poti svojega razvoja in uveljavljanja.
4.6.3 Rešitve
Veščine nenasilne komunikacije in nenasilnega reševanja problemov in konfliktov morajo predstavljati vsebino vseživljenjskega institucionaliziranega izobraževalnega procesa.
Posamezne primere nasilnih ravnanj mladoletnikov je treba
reševati z vidika koristi mladoletnika in celotne družine, pri
čemer se morajo v proces reševanja vključevati vse pristojne
ustanove. Mladoletnikom je treba zagotoviti dejavno preživljanje prostega časa ter prost dostop do kapacitet za športne in
družabne aktivnosti.
4.6.4 Cilji
Zmanjšanje števila nasilnih dejanj mladoletnikov. Prepoznavanje in nična toleranca do nasilnih dejanj v družini,
šoli, socialnem okolju in njihovo skupno reševanje. Usklajeno
delovanje različnih institucij pri izobraževanju zaposlenih v
izobraževalnih ustanovah in staršev ter mladoletnikov za prepoznavanje in reševanje nasilnih dejanj.
4.6.4.1 Strategija/program – izobraževanje zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju
Priprava in izvajanje programov v okviru nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev in drugih
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Priprava ter vključevanje programov v letni program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev
in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za šolstvo in šport
Sodelujoči: Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Nevladne organizacije
Rok za izvedbo
Priprava programa, konec 2008
Izvajanje 2008–2011
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Število izvedenih programov in število vključenih strokovnih delavcev in drugih zaposlenih.
4.6.4.2 Strategija/program – usposabljanje staršev
Priprava programov usposabljanja za starše učencev in
dijakov za prepoznavanje nasilja in nenasilnega reševanja
konfliktov.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Priprava in izvajanje programov usposabljanja staršev
učencev in dijakov.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za šolstvo in šport
Sodelujoči: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Nevladne organizacije
Rok za izvedbo
Priprava programa, konec 2008
Izvajanje 2008–2011
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Število izvedenih programov, število staršev, vključenih
v programe.
kov

4.6.4.3 Strategija/program – usposabljanje mladoletni-

Vključevanje vsebin in dejavnosti, ki prispevajo k prosocialnemu vedenju otrok in mladostnikov v kurikule osnovnih in
srednjih šol za nenasilno reševanje problemov in konfliktov.
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Ključne dejavnosti/ukrepi
Pregled kurikulov in priprava predlogov vključevanja vsebin in dejavnosti.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za šolstvo in šport
Sodelujoči: Strokovni svet za splošno izobraževanje
Strokovni svet za strokovno in poklicno izobraževanje
Strokovni svet za izobraževanje odraslih
Rok za izvedbo
konec 2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) vključenost vsebin v kurikule osnovnih in srednjih šol,
b) število pregledanih programov.
4.6.4.4 Strategija/program – preživljanje prostega časa
mladoletnikov
Priprava programa aktivnega preživljanja prostega časa
mladoletnikov in zagotavljanje kapacitet.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) priprava in izvajanje programa aktivnega preživljanja
prostega časa,
b) zagotavljanje brezplačnega dostopa do kapacitet za
aktivno preživljanje prostega časa.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za mladino
Sodelujoči: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za gospodarstvo
Nevladne organizacije
Rok za izvedbo
a) priprava programa, 2007,
izvajanje programa, 2008–2011,
b) zagotavljanje kapacitet, 2008–2011.
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) izdelan program in število izvedenih dejavnosti,
b) število razpoložljivih objektov in kapacitet.
4.7 Nasilje v družini
4.7.1 Opis problema
Družina je lahko najnevarnejši kraj, saj so posamezni
člani lahko žrtve najhujših nasilnih ravnanj, ki so posledica
nekonstruktivnega reševanja konfliktov in obremenjenih odnosov, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Statistični
podatki kažejo, da število odkritih kaznivih dejanj in prekrškov
z elementi nasilja v družini v zadnjih letih, kljub rahlemu padcu
v letu 2005, narašča. Zavedati se moramo tudi dejstva, da je
predvsem tovrstno nasilje izrazito neraziskano, saj se žrtve
redko odločajo za prijavo, zato o realni sliki pojavnosti nasilja
v družini ni mogoče govoriti. Po nekaterih ocenah nevladnih
organizacij naj bi bilo nasilje prisotno v vsaki četrti družini.
Obstajajo le posredne ocene nasilja na podlagi podatkov o
žrtvah. Na temelju zbranih podatkov policije in tožilstva je o
številu dejanj mogoče sklepati le posredno, saj so skrita v
ozadju drugih kaznivih dejanj in prekrškov. Tudi sodišča ne
zbirajo podatkov o številu obravnavanih in rešenih primerih z
obeležjem nasilja v družini, to je po kriteriju odnosov, v katerih
se nasilje dogaja. Najpogosteje so žrtve nasilja otroci, ženske
in starejši, ki so praviloma nenehno in dalj časa izpostavljeni
fizičnemu, psihičnemu in tudi spolnemu nasilju. Zadnje čase se
ugotavlja tudi ekonomsko in strukturno nasilje. Številni primeri
kažejo, da kazniva dejanja med družinskimi člani preidejo tudi v
najhujše oblike kaznivih dejanj, saj več kot 70% umorov spada
med t. i. družinske umore. Pogosto se nasilje v družini opazi
šele, ko to že dalj časa traja in razmere postanejo nevzdržne
ter prepoznavne in opazne tudi okolici. V nasprotnem primeru
v javnosti odmevajo mnoge zgodbe, ki kažejo na nedelo državnih ustanov oziroma so znani primeri, ko je šele otrokova smrt
predramila odgovorne k ukrepanju. Nasilje se praviloma dogaja
v ožjem krogu, v zasebnih prostorih med štirimi stenami, kar

Uradni list Republike Slovenije
pa zunanjemu okolju ni zaznavno. Prizadeta je celotna družina,
ne glede na izpostavljenega posameznika kot žrtve. Nasilje pa
ima tudi ekonomske posledice (izpad dohodka zaradi bolniških
odsotnosti, zmanjšana delovna storilnost, stroški zdravstva,
sociale, pravosodja itd.).
Za zaščito žrtev nasilja v družini se je kot učinkovita izkazala uvedba ukrepa »prepoved približevanja določenemu kraju
oziroma osebi«, ki ga policisti odrejajo ob posredovanju zaradi
nasilja v družini. V letu 2005 je bilo izrečeno 152 ukrepov, v letu
2006 pa 281 ukrepov.
4.7.2 Vzroki
Nasilje v družini je v takšni ali drugačni pojavni obliki
prisotno v vseh sodobnih družbah. Nekateri možni vzroki za
pojav, obstoj in mnogokrat neučinkovito reševanje problematike
nasilja v družini so v:
– družbeno-ekonomskih razmerah, ki se odražajo v
ekonomskih, socialnih, zdravstvenih in psiholoških stiskah in
problemih (brezposelnost, slabši družbeno-ekonomski položaj
staršev in otrok, alkoholizem, uživanje prepovedanih drog,
bolezen),
– krizi medosebnih odnosov, kar je odraz pomanjkanja
vrednot, hitrega življenjskega dogajanja, neustrezne ali pomanjkljive komunikacije,
– delno neustrezni in neučinkoviti zakonodaji za zaščito
žrtev,
– pomanjkanju strategije reševanja tega problema, v kateri bi svoje naloge opravljale vse ustanove, ki kakorkoli prihajajo
v stik z otroki, ženskami in moškimi – kot starši, pri čemer vsaka
opravlja svoje delo v okviru svoje stroke in nujno povezano z
ostalimi ustanovami,
– še vedno premajhni prepoznavnosti in opaznosti vseh
pojavnih oblik nasilja v okolici,
– prepočasni in premalo učinkoviti odzivnosti pristojnih institucij, strokovnih služb in tudi medijev, ko so dejanja odkrita,
– še vedno preveliki družbeni toleranci do tovrstnih dejanj
in ravnanj,
– neučinkovitosti pristojnih institucij pri odpravi vzrokov
vseh oblik nasilja v družini, vključno s pomanjkanjem kakovostnih preventivnih programov (treningi nenasilnega reševanja
konfliktov, preventivno delo z družino itd.),
– premajhni prisotnosti in učinkovitosti dela centrov za
socialno delo neposredno na terenu, kjer problemi nastajajo,
– pomanjkanju protokolov ravnanj institucij (npr. šolstvo,
zdravstvo),
– pomanjkanju sistematičnih izobraževanj ter strokovnih
usposabljanj za strokovni kader, ki se pri delu srečuje s problematiko nasilja v družini (centri za socialno delo, pravosodje,
šolstvo, zdravstvo),
– pomanjkanju programov za storilce,
– pomanjkanju preventivnih programov za otroke in mlade.
4.7.3 Rešitve
– izboljšanje družbeno-ekonomskega položaja in kakovosti življenja posameznika in družine kot celote. To so predvsem večja možnost zaposlitve, šolanja in kakovostne izrabe
prostega časa;
– izdelava in izvedba preventivnih programov v zvezi s
prekomernim uživanjem alkohola in uživanjem prepovedanih
drog, ki so pogosto v vlogi primarnega ali pa sekundarnega
vzroka nasilja v družini, ter kakovostne izrabe prostega časa
za starše in otroke. V programe je treba vključiti vse pristojne
državne organe in organizacije, samoupravne lokalne skupnosti in nevladne organizacije, ter za te programe prerazporediti
potrebna finančna sredstva. Cilj je, da se v največji možni meri
odpravijo primarni vzroki, ki povzročajo nasilna dejanja;
– v medijih seznanjati ljudi, da ima vsakdo pravico do
življenja brez nasilja, pravico do osebne integritete in dostojanstva ter spodbujati prijavljanje nasilnih ravnanj;
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– prizadevati si doseči nično toleranco do nasilja in vsakršnega telesnega kaznovanja otrok;
– zagotoviti strokovno in učinkovito delo pristojnih organov in organizacij ter njihovo medsebojno povezanost in
sodelovanje na vseh ravneh, vključno z vključitvijo nevladnih
organizacij in lokalnih skupnosti, ter tako uvesti t. i. sistemski
pristop pri reševanju tega družbenega problema;
– proučiti in če je treba tudi spremeniti ter dopolniti zakonodajo, da postane učinkovita v zaščiti žrtev nasilja in pregonu
storilcev;
– sprejem sistemskega zakona o preprečevanju nasilja v
družini, ki bo podlaga za celovito in učinkovito zaščito družinskih članov pred nasiljem v družini. Postaviti mora temelje da
se družini, zlasti pa njenim najbolj ranljivim članom (ženskam,
otrokom, ostarelim in invalidnim osebam), zagotovi največje
možno pravno varstvo. Zagotovil bo dolžnost nudenja podpore
in pomoči žrtvam ter opredelil njihove pravice v postopkih;
– zagotoviti je treba učinkovito in strokovno delo centrov
za socialno delo, šolstva, zdravstva, policije in pravosodja, neposredno na terenu oziroma v okoljih, kjer se družinsko nasilje
dogaja (zagotoviti stalno dežurno službo centra za socialno
delo, ki bi bila v stalnem stiku s policijo za učinkovito reševanje
kriznih problemov);
– v največji možni meri uporabljati že uveljavljeni zakonski
institut »prepoved približevanja določenemu kraju oziroma osebi«,
ki naj ne pomeni le izvajanja ukrepa kot takega, ampak vključiti v
reševanje posameznega primera ostale pristojne, predvsem socialnoskrbstvene organe, šole, vrtce, zdravstvene ustanove;
– izvajanje treningov nenasilnega reševanja konfliktov,
treningov nenasilne komunikacije, treningov socialnih veščin
za storilce, treningov asertivnosti za žrtve ter drugih programov
za pomoč družini;
– pri pripravi rešitev se upošteva tudi Resolucija o temeljih
oblikovanja družinske politike v Republiki Slovenije (Uradni list
RS, št. 40/93 z dne 17. 7. 1993) in Program za otroke in mladino 2006–2016, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije
dne 5. 10. 2006. Cilj programa je izboljšati kakovost življenja
otrok in mladine, posebno pozornost pa je treba nameniti
programskim področjem politike zaščite pred zanemarjanjem,
nasiljem in zlorabami, politiki zaščite pred drogami in politiki
prostočasnih aktivnosti, in zdravstveni politiki.
4.7.4 Cilji
Zmanjšati število nasilnih dejanj v družini. Povečati število
ukrepov in dejavnosti za učinkovito pomoč žrtvam in povzročiteljem nasilja s poudarkom na nerepresivnem delovanju.
4.7.4.1 Strategija/program – pomoč in zaščita družine
Zagotoviti je treba učinkovito pomoč družinam, v katerih
se dogaja nasilje, ter zaščititi žrtve nasilja in tvorno delovati za
spremembo obnašanja povzročiteljev nasilja.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) izdelava analize vzrokov in posledic nasilja v družini,
vključno z izvedenimi dejavnostmi pristojnih institucij,
b) izvedba javnomnenjske raziskave za ugotovitev ključnih vzrokov in posledic nasilja v družini ter učinkovitosti organov pregona in centrov za socialno delo, pravosodja, zdravstva
in šolstva,
c) sprejem sistemskega zakona o preprečevanju nasilja
v družini,
d) izdelava programa pomoči in potrebnih zaščitnih ukrepov.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sodelujoči: Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Ministrstvo za pravosodje
Organi samoupravnih lokalnih skupnosti in samoupravne
lokalne skupnosti
Nevladne organizacije
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Rok za izvedbo
a) 2007
b) 2007
c) 2007
d) 2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) opravljena analiza,
b) javnomnenjska raziskava,
c) sprejet sistemski zakon o preprečevanju nasilja v drud) izdelan program.
4.7.4.2 Strategija/program – omejitev porabe alkoholnih

Tradicionalno velika razširjenost in tolerantnost do pitja
alkoholnih pijač v Sloveniji je vzrok za številne negativnosti.
Prekomerno pitje alkohola lahko vodi v tvegano pitje in odvisnost. S tem se povečuje možnost obolevanja in prezgodnje
smrti. Preveliko pitje alkohola je povezano tudi s povečanim
tveganjem za poškodbe, prometne nesreče, nasilje, samomorilnost in protipravna dejanja.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) analiza storjenih protipravnih dejanj v povezavi z alkoholom,
b) strožje in doslednejše izvajanje Zakona o omejevanju
porabe alkohola,
c) izdelava programa za preprečevanje škodljivih posledic
uživanja alkoholnih pijač.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za zdravje
Sodelujoči: Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Ministrstvo za šolstvo in šport
Organi samoupravnih lokalnih skupnosti in samoupravne
lokalne skupnosti
Nevladne organizacije
Rok za izvedbo
a) 2007
b) 2008
c) 2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) opravljena analiza,
b) število ukrepov po Zakonu o omejevanju alkohola na
letni ravni,
c) izdelan program za preprečevanje škodljivih posledic
uživanja alkoholnih pijač.
4.8 Varovanje okolja
4.8.1 Opis problema
Zdravo življenjsko okolje je temeljni pogoj za preživetje ekosistemov, človeka in družbe nasploh. Pojem varstva
okolja v najširšem pomenu zajema varovanje ljudi, živali,
rastlin, naravnih in drugih virov. Zaradi industrijskega načina
proizvodnje, izključno profitne ekonomske usmerjenosti in
množične potrošnje, so naravne dobrine, ki omogočajo življenje na planetu, ogrožene. Zaradi velikih stroškov, ki nastajajo
kot posledica varovanja okolja, je vse več gospodarskih subjektov in posameznikov pripravljenih zavestno obremenjevati in uničevati okolje ter s tem kršiti zakonodajo. Ključni
problemi na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji so
obsežno temno polje odkrivanja kršiteljev, realna (ne)moč
kazni za kršitelje, kadrovske težave institucij, splošna raven
ozaveščenosti o varovanju okolja in predvsem neusklajeno
oziroma neustrezno delovanje pristojnih institucij ob različnih
onesnaženjih okolja.
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4.8.2 Vzroki
– ravnanje, hramba in uničevanje nevarnih odpadkov terja
ustrezno opremljenost, usposobljenost in finančno-materialna
sredstva, ki pa jih proizvajalci odpadkov in drugih nevarnih
snovi zaradi razmeroma nizke stopnje tveganja ne zagotavljajo
v zadostni meri,
– odsotnost sistematičnega in proaktivnega odkrivanja ter
preprečevanja kaznivih dejanj in drugih ravnanj, ki predstavljajo
nevarnost za okolje, prostor in naravne dobrine.
4.8.3 Rešitve
– vzpostaviti načrtno, usklajeno in dosledno ukrepanje ter
delovanje pristojnih institucij ter ustrezen pretok informacij med
inšpekcijskimi organi ter organi pregona,
– izdelava načrta za preprečevanje in odkrivanje inkriminiranih ravnanj, ki ogrožajo okolje, prostor in naravne dobrine.
4.8.4 Cilji
Izboljšati učinkovitost dela državnih organov in ustanov
na področju varstva okolja.
4.8.4.1 Strategija/program – usklajeno delovanje
Vzpostaviti načrtno, usklajeno in dosledno ukrepanje ter
delovanje pristojnih institucij in državnih organov ter ustrezen
pretok informacij med inšpekcijskimi organi ter organi pregona.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) izdelava analize odkritih kaznivih dejanj s področja
varstva okolja, povzročene škode in izdelava geografskega
profila okoljevarstvene kriminalitete,
b) izdelava načrta za preprečevanje in odkrivanje inkriminiranih ravnanj, ki ogrožajo okolje, prostor in naravne dobrine.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Sodelujoči: Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za pravosodje
Samoupravne lokalne skupnosti
Raziskovalne institucije
Rok za izvedbo
a) 2008
b) 2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) izdelana analiza,
b) izdelan načrt.
4.9 Strah pred kriminaliteto
4.9.1 Opis problema
Kriminaliteta je nesporno del vseh sodobnih družb. Narašča ne glede na to, ali za njeno merjenje uporabljamo uradne
policijske podatke ali podatke iz nacionalnih preglednih (viktimizacijskih) študij. Veliko ljudi se zaradi naraščanja kriminalitete
in občutkov ogroženosti ter strahu pred kriminaliteto zateka po
pomoč k državi. Država je ustanovila institucije, ki se ukvarjajo
s kriminaliteto in skušajo reševati problem kriminalitete, kolikor
je to v njihovi moči. Mnenja strokovnjakov in laikov o uspešnosti
in učinkovitosti policije, tožilstva, sodišč in institucij za izvrševanje kazenskih sankcij so deljena. Kritiki institucionalnega
nadzora kriminalitete menijo, da je stanje kriminalitete v družbi
doseglo zgornjo mejo tolerance in da so institucije formalnega
državnega nadzorstva v krizi. Institucijam očitajo tudi zanemarjanje preprečevalnih ukrepov in neuspešnost pri preprečevanju
kriminalitete, saj je njihova pozornost usmerjena predvsem na
zatiranje kriminalitete z odkrivanjem in kazenskim pregonom
ter onemogočanjem storilcev kaznivih dejanj z izrekanjem in
izvrševanjem zaporne kazni.
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Strah pred kriminaliteto vpliva na kakovost življenja. Ljudje se nagibajo k temu, da prilagodijo svoje obnašanje strahu
pred kriminaliteto (npr. izogibajo se določenim krajem in dejavnostim, varujejo sami sebe in svojo lastnino). Strah pred kriminaliteto vpliva tudi na osebno učinkovitost oziroma uspešnost
in produktivnost v vsakdanjem življenju.
4.9.2 Vzroki
– dejavniki, ki vplivajo na strah pred kriminaliteto, so specifične socialne okoliščine ljudi: revščina, socialni nered, slaba
nastanitev, migracije, diskriminacija ipd., osebna vpletenost v
nasilna ravnanja, predvsem v primerih nasilja v družini,
– mediji posvečajo veliko pozornosti storjenim kaznivim
dejanjem,
– število prijavljenih kaznivih dejanj se stalno povečuje,
– kazniva dejanja izvršujejo vse bolj organizirane kriminalne združbe, ki so vedno bolj nasilne.
4.9.3 Rešitve
– študije kažejo, da več bogastva, zdravja in boljša kakovost življenja zmanjšujejo strah pred kriminaliteto,
– v medijih je treba predstaviti možne načine za zmanjšanje tveganja, da posameznik postane žrtev kaznivega dejanja,
– žrtvam kaznivih dejanj je treba omogočiti čim več pomoči državnih organov in nevladnih organizacij, glede na okoliščine oškodovanja in posledic pri oškodovancu,
– za odkrivanje in spremljanje organiziranih kriminalnih
združb je nujno predvideti dodatne kadrovske okrepitve, povečano mednarodno sodelovanje in proučiti učinkovitost sedanjih
pooblastil pristojnih organov.
4.9.4 Cilji
Zmanjšati strah občanov pred kriminaliteto.
4.9.4.1 Strategija/program – zmanjšati strah pred kriminaliteto
Pripraviti je treba strategijo za zmanjševanje strahu pred
kriminaliteto, povezano s programi za žrtve kaznivih dejanj.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) preko ustrezne institucije opraviti evropsko primerljivo
raziskavo o varnosti, občutkih ogroženosti in strahu pred kriminaliteto v Sloveniji,
b) pripraviti programe, ki bodo glede na ugotovljene vzroke za strah pred kriminalom zmanjševali občutek strahu tako
pri osebah, ki so bile žrtve oziroma oškodovane s kriminalnim
dejanjem, kot tudi za osebe, ki še niso bile oškodovane, čutijo
pa strah pred kriminaliteto,
c) izvedba programov.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve
Sodelujoči: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Samoupravne lokalne skupnosti
Reprezentativni združenji občin
Raziskovalne institucije
Rok za izvedbo
a) 2007
b) 2008
c) 2009–2011
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) opravljena raziskava in predstavitev rezultatov,
b) pripravljeni in sprejeti programi,
c) manjši odstotek prebivalcev, ki čuti strah pred kriminaliteto.
Strategija/program – obveščanje preko medijev
Pripraviti je treba strategijo za nastop v medijih, kjer se
predstavi prispevke o možnih načinih zmanjšanja tveganja, da
posameznik postane žrtev kaznivega dejanja.
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Ključne dejavnosti/ukrepi
a) izdelava strategije s konkretnimi cilji po posameznih
skupinah kaznivih dejanj in oškodovancev in glede na to predvideti konkretne medijske dejavnosti,
b) izvajanje dodatnih medijskih akcij.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve
Sodelujoči: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za kulturo
Rok za izvedbo
a) 2008
b) 2007–2011
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) izdelana strategija,
b) število prispevkov v medijih.
4.9.4.2 Strategija/program – izboljšanje organizacije in
kadrovske zasedbe
Pripraviti je treba strategijo za doseganje čim bolj optimalne organiziranosti in kadrovske zasedenosti policijske
organizacije, tožilstva, sodišč, drugih državnih organov, ki se
ukvarjajo s preprečevanjem in zatiranjem kriminalitete.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) oceniti organiziranost in kadrovsko zasedenost policijske organizacije, tožilstva, sodišč, drugih državnih organov, ki
se ukvarjajo s preprečevanjem in zatiranjem kriminalitete,
b) na podlagi analize in ocene izvesti potrebne spremembe.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za finance
Samoupravne lokalne skupnosti
Sodelujoči: Ministrstvo za javno upravo
Rok za izvedbo
a) 2008
b) 2009–2012
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) izdelana ocena organiziranosti in kadrovske zasedenosti,
b) optimalna organiziranost.
4.10 Pomoč žrtvam kaznivih dejanj
4.10.1 Opis problema
Varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja je
naloga državnih organov, zlasti policije. Pri izvajanju te naloge
so policija in drugi državni organi dolžni zagotavljati ustrezno
obravnavo žrtvam različnih kaznivih dejanj, še zlasti žrtvam kaznivih dejanj z elementi nasilja in kaznivih dejanj zoper spolno
nedotakljivost, saj ta kazniva dejanja najhuje prizadenejo posameznikovo integriteto. Zaradi tega lahko pri žrtvah nastanejo,
brez njihove krivde, različne posledice – najpogostejše so telesne, čustvene, socialno-vedenjske in tudi materialne. Posledice
kaznivih dejanj z elementi nasilja se pogosto manifestirajo kot
motnje v čustvovanju, mišljenju, sporazumevanju, v spremembi
vedenja in medosebnih odnosih in zdravju. Pri žrtvah kaznivih
dejanj je porušen občutek varnosti in zaupanja. Neustrezna
obravnava žrtev kaznivih dejanj lahko že od prijave kaznivega
dejanja povzroči sekundarno viktimizacijo, ki lahko žrtvi kaznivega dejanja nakoplje dodatne psihične težave in posledice,
kar pa se v nadaljnjih postopkih samo še stopnjuje. Raziskava,
ki je bila v Republiki Sloveniji opravljena v letu 2000, je pokazala, da državljani ne prijavljajo vseh kaznivih dejanj, katerih žrtve
so. Zaskrbljujoča je zlasti ugotovitev, da skoraj 50% kaznivih
dejanj zoper spolno nedotakljivost ostane neprijavljenih. Tudi
različna kazniva dejanja ogrožanja in telesnih poškodb predstavljajo velik delež med neprijavljenimi kaznivimi dejanji. Gre
za veliko skupino ljudi, ki se brez ustrezne pomoči spopadajo
z vsemi posledicami in bremeni.
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4.10.2 Vzroki
– obstaja velika verjetnost, da žrtve kaznivih dejanj niso
ustrezno obravnavane v policijskih in sodnih postopkih zaradi
pomanjkanja potrebnih znanj uradnih oseb,
– po storjenem kaznivem dejanju se policija, državna tožilstva in sodišča ukvarjajo zgolj s storilcem kaznivega dejanja,
žrtev kaznivega dejanja pa je prepuščena sama sebi, zato izgublja zaupanje v delovanje pravne države in učinkovitost tistih, ki
bi ji morali v teh, zanjo težkih trenutkih, pomagati.
4.10.3 Rešitve
– uslužbenci, ki izvajajo svoje naloge v predkazenskem
in kazenskem postopku, morajo pridobiti dodatna znanja o
vrstah in oblikah težav, ki lahko nastopijo pri žrtvi po storjenem
kaznivem dejanju,
– že ob prijavi kaznivega dejanja je treba žrtev seznaniti z njenimi pravicami in možnostmi za odpravo posledic
ter ponuditi pomoč specializiranih državnih služb in nevladnih
organizacij,
– skrajšati je treba čas med storitvijo kaznivega dejanja in
pravnomočnostjo sodne odločbe,
– na glavni obravnavi je treba praviloma odločati o vseh
zahtevkih za povrnitev škode, ki jo je utrpela žrtev kaznivega
dejanja,
– v vseh fazah postopka je treba skrbeti za primerno
obravnavo, ki bo zagotavljala diskretnost, varstvo zasebnosti
in učinkovito varstvo žrtvinih pravic.
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odraža pa se tudi v pravnem varstvu oškodovancev ter zagotavljanju splošne varnosti. Število evidentiranih kaznivih
dejanj, še posebej kaznivih dejanj zoper premoženje, zlasti
v urbanih okoljih, narašča, relativno število odkritih storilcev
pa se v zadnjih letih stalno zmanjšuje. Na drugi strani je med
odkritimi storilci v stalnem porastu število kaznivih dejanj, ki
jih izvršujejo pravi in nepravi povratniki, kar pomeni, da kljub
uveljavljenemu načelu individualizacije kazni ter uporabi različnih alternativnih oblik kaznovanja, sankcije in ukrepi države
niso dovolj uspešni. Pravica do varnosti iz 34. člena in pravica do sodnega varstva iz 23. člena naše ustave narekujeta
državnim organom, da si nenehno prizadevajo svoje delo in
naloge opravljati tako, da je pravica do varnosti in sodnega
varstva vsakomur zagotovljena v čim krajšem času in v največji možni meri.
4.11.2 Vzroki
– organizacija dela in neizkoriščenost razpoložljivih resursov,
– odločanje pristojnih organov v nerealnem času,
– slaba izkoriščenost že obstoječih postopkovnih možnosti in institutov,
– neprilagojenost postopkovne kazenske zakonodaje in
neustreznost vrednotenja zagovorništva oziroma nagrajevanja
odvetnikov,
– slab pretok informacij med organi odkrivanja, organi
pregona in sodnimi organi,
– ne/informatizacija sodnega poslovanja.

4.10.4 Cilji
Zmanjšati delež neprijavljenih kaznivih dejanj, predvsem
kaznivih dejanj z elementi nasilja in izboljšati standarde obravnave žrtev kaznivih dejanj.
4.10.4.1 Strategija/program – pomoč žrtvam
Izdelava programov za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) dopolnitev programov usposabljanja in izpopolnjevanja
vseh, ki sodelujejo v predkazenskem in kazenskem postopku,
b) povečanje obsega sredstev za delovanje nevladnih
organizacij, ki zagotavljajo pomoč žrtvam kaznivih dejanj.
Nosilec in sodelujoči
a) Nosilec:  Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve
b) Nosilec:  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sodelujoči: Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za finance
Nevladne organizacije
Samoupravne lokalne skupnosti
Predvidevamo dodatna sredstva v višini 190.000 EUR.
Rok za izvedbo
2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) število dopolnjenih in izvedenih programov usposabljanja in izpopolnjevanja,
b) višina porabljenih finančnih sredstev.
4.11 Zakonodaja in postopanje državnih organov v razumnem roku
4.11.1 Opis problema
Praksa odkrivanja kaznivih dejanj, priprave obtožnih aktov in sodnih postopkov zoper storilce kaznivih dejanj kaže,
da so postopki dolgotrajni in zaradi tega manj učinkoviti.
Manjša učinkovitost se kaže pri postopkih državnih organov,

4.11.3 Rešitve
– izboljšava organizacije dela in povečanje obsega uporabe učinkovitejših metod dela,
– odločanje organov pregona v realnem času,
– povečanje uporabe instituta neposredne obtožbe, adhezijskega postopka in možnosti zavarovanja zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi z začasnim odvzemom
premoženja,
– spremembe kazenske zakonodaje in zakona o odvetništvu,
– izboljšanje informacijskega pretoka med organi odkrivanja, organi pregona in sodnimi organi,
– informatizacija sodnega poslovanja.
4.11.4 Cilji
Skrajšati čas odkrivanja storilcev in sprejemanje pravosodnih odločitev v realnem oziroma razumnem času.
dela

4.11.4.1 Strategija/program – organizacija in metode

Izboljšava organizacije dela in povečanje obsega uporabe
učinkovitejših metod dela.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) proučitev možnosti uvedbe podaljšanega poslovnega
časa za popoldansko delo na sodiščih (z ukrepom se zagotavlja večja izkoriščenost prostorskih in drugih kapacitet sodišč
ter fleksibilnost tudi zaradi potreb strank pri določanju terminov
za naroke oziroma obravnave),
b) intenziviranje izvedbe projekta vzpostavitve dodatne
linije »DNK« v biološkem laboratoriju policijskega centra za
forenzične preiskave, odprava zaostankov analiziranja zavarovanega biološkega materiala in uvedba sodobne tehnologije
ter tehničnih pripomočkov za odkrivanje in zavarovanje prstnih
sledi,
c) povečati delež neposrednih obtožnic in zmanjšati obseg predlogov posameznih preiskovalnih dejanj pred vložitvijo
obtožnega predloga, četudi preiskava še ne bo ukinjena ali pa
bo ukinjena le deloma – za določena kazniva dejanja.
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Nosilec in sodelujoči
a) Nosilec: Okrožna sodišča
b) Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
c) Nosilec: Vrhovno državno tožilstvo
Sodelujoči: Okrožna državna tožilstva
Rok za izvedbo
a) 2007
b) 2008
c) 2007
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) izdelane ocene učinkov uvedbe podaljšanega popoldanskega časa sodnega poslovanja s strankami,
b) delovanje dodatne linije DNK,
c) povečano število neposrednih obtožnic in zmanjšano
število predlogov preiskovalnih dejanj pred vložitvijo obtožnega
predloga.
4.11.4.2 Strategija/program – odločanje v realnem času
Odločanje organov pregona v realnem času.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Intenzivirati oblike ter načine sodelovanja policije in državnega tožilstva, ki državnemu tožilcu omogočajo takojšnje
in sprotno odločanje o uporabi alternativnih ukrepov, kaznovalnem nalogu ali predlogu za uvedbo kazenskega postopka.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Vrhovno državno tožilstvo
Sodelujoči: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Rok za izvedbo
2007 (Stalna naloga)
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Skrajšan povprečni čas med ugotovitvijo kaznivega dejanja in uporabo alternativnega ukrepa oziroma vložitvijo obtožnega akta.
4.11.4.3 Strategija/program – adhezijski postopek
Kakovostnejša uporaba instituta adhezijskega postopka,
ki bi zagotavljala večje število meritornih odločitev o predlogu
za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v okviru kazenskega postopka.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) sprotno in dosledno obveščanje ter informacijska pomoč oškodovancem kaznivih dejanj o pravici do vloge oziroma
uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka v predkazenskem postopku,
b) intenziviranje usposabljanja kazenskih sodnikov.
Nosilec in sodelujoči
a) Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
b) Nosilec: Vrhovno sodišče RS
Sodelujoči: Ministrstvo za pravosodje
Rok za izvedbo
a) 2007
b) 2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) povečano število vloženih premoženjskopravnih zahtevkov v predkazenskem postopku,
b) večje število meritornih odločitev kazenskega sodišča
o premoženjskopravnem zahtevku.
4.11.4.4 Strategija/program – sprememba zakonodaje
Spremembe in dopolnitve kazenske zakonodaje ter zakona o odvetništvu.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) ukinitev preiskave in sprememba funkcije ter pristojnosti preiskovalnega sodnika, hkrati pa se poveča pristojnost
odločanja državnemu tožilcu (če še ne popolnoma, pa vsaj
ukinitev preiskave za kazniva dejanja, za katera je predpisana
kazen do npr. 8 let zapora),
b) poenostavitev in skrajšanje predkazenskega oziroma
kazenskega postopka, ko je storilec zaloten pri dejanju in/ali
organom pregona prostovoljno prizna storitev kaznivega dejanja,
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c) proučitev možnosti uzakonitve poenostavitve in skrajšanja predkazenskega oziroma kazenskega postopka s povečanjem pristojnosti odločanja državnega tožilstva, ko gre za
storilce oziroma kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen
(na primer) do pet let zapora,
d) proučitev možnosti za spremembo zakonske ureditve
predlagalnega delikta tako, da bo policija obveščala in podajala
ovadbe oziroma poročila v dopolnitev sprejete ovadbe državnemu tožilstvu le v primeru odkritega, torej znanega storilca,
e) proučitev možnosti za uzakonitev podlage za vzpostavitev sodnega seznama oseb, ki bi lahko sodelovale v
predkazenskem postopku kot priče pri izvedbi hišne ali osebne
preiskave,
f) tarifiranje odvetniških storitev v kazenskih postopkih
glede na vrsto in težo kaznivega dejanja,
g) proučitev in ponovna opredelitev zakonskih razlogov
oziroma pogojev za uporabo rednih in izrednih pravnih sredstev
v kazenskem postopku.
Nosilec in sodelujoči
a) Nosilec:  Ministrstvo za pravosodje
Sodelujoči: Vrhovno državno tožilstvo
b) Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
c) Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
d) Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
Sodelujoči: Vrhovno državno tožilstvo, MNZ – Policija
e) Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
f) Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
g) Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
Rok za izvedbo
a) 2009
b) 2009
c) 2007
d) 2008
e) 2007
f) 2007
g) 2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) ukinjena preiskava in povečane pristojnosti odločanja
DT,
b) uzakonitev skrajšanega postopka,
c) izdelana ocena možnosti poenostavitve postopka,
d) izdelana ocena in predlog za spremembo zakonodaje,
e) izdelana ocena in predlog za dopolnitev zakona,
f) uvedba tarif,
g) – ocena zakonskih razlogov oziroma pogojev za uporabo rednih in izrednih pravnih sredstev,
– spremenjeni zakonski razlogi oziroma pogoji za uporabo
rednih in izrednih pravnih sredstev.
4.11.4.5 Strategija/program – pretok informacij
Izboljšanje pretoka informacij med organi odkrivanja, organi pregona in sodnimi organi.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) vzpostavitev neposrednega dostopa sodiščem in državnim tožilstvom oziroma sodnikom in državnim tožilcem v
centralni register prebivalstva vključno z zgodovinskimi podatki
iz registra,
b) vzpostavitev neposrednega dostopa carinski in davčni
službi do centralnega registra prebivalstva, evidence izdanih
potnih listin in vizumov ter evidence registriranih motornih
vozil.
Nosilec in sodelujoči
a) Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
Sodelujoči: Ministrstvo za notranje zadeve
Vrhovno sodišče RS
Vrhovno državno tožilstvo RS
b) Nosilec: MF – Carinska uprava RS in MF – Davčna
uprava RS
Sodelujoči: Ministrstvo za notranje zadeve
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Rok za izvedbo
a) 2007
b) 2007
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) vzpostavljena neposredna on-line dostopnost,
b) vzpostavljena neposredna on-line dostopnost.
4.11.4.6 Strategija/program – informatizacija sodnega
poslovanja
Pospešitev izvedbe projekta popolne informatizacije sodnega poslovanja.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Intenziviranje ukrepov in načrtovanih dejavnosti programa
informatizacije sodnega postopka.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Vrhovno sodišče
Sodelujoči: Okrožna sodišča
Ministrstvo za pravosodje
Rok za izvedbo
2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Vzpostavljen informatiziran sistem sodnega poslovanja.
4.11.4.7 Strategija/program – izdelava enotne metodologije evidentiranja
Pripravi naj se enotna metodologija evidentiranja kriminalitete od odkritja do pravnomočne sodbe in povezava evidenc
policije, tožilstev, sodišč in zaporov.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Na osnovi enake metodologije oziroma računalniške aplikacije, evidentirati kriminaliteto in povezati evidence.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za javno upravo
Sodelujoči: MNZ – Policija
Ministrstvo za pravosodje
Vrhovno državno tožilstvo RS
Vrhovno sodišče RS
MF – Carinska uprava RS
MF – Davčna uprava RS
MF – Urad RS za preprečevanje pranja denarja
MF – Urad za nadzor proračuna in druge institucije
Statistični urad RS
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Rok za izvedbo
2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Uporaba enotne metodologije evidentiranja in povezanost
evidenc.
4.12 Medinstitucionalno sodelovanje
4.12.1 Opis problema
Zavedanje načrtnega in usklajenega medinstitucionalnega sodelovanja kot pomembne oblike in metode dela za zatiranje, predvsem pa za preprečevanje kriminala, usposabljanje
za ponovno vključitev storilcev ter obsojencev v domače, širše
socialno in delovno okolje je premalo prisotno ali pa je v posameznih skupinah državnih organov in ustanov celo popolnoma
odsotno. Upoštevajoč umestitev posameznih institucij v sistemu državne uprave, lokalne samouprave, njihove ustanovitelje,
funkcijo in namen, smo državne organe in ustanove razdelili
v štiri skupine. V prvi skupini so državni organi za odkrivanje
kriminalitete, organi pregona in sodni organi, v drugi pa ostali
državni organi in organi državne uprave,v tretji so samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi, v četrti pa nevladne organizacije. Organi in ustanove navedenih štirih skupin so torej
tiste ustanove, ki naj bi bile ključne nosilke nalog in dejavnosti
za preprečevanje in zatiranje kriminalitete ter rehabilitacijo
storilcev kaznivih dejanj, dejansko pa je načrtovanih konkretnih dejavnosti in ukrepov premalo ali pa jih sploh ni. Poleg
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tega večina ustanov nima določene odgovorne osebe, ki bi se
sistematično ukvarjala s tem delovnim področjem.
4.12.2 Vzroki
– medinstitucionalno sodelovanje na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter rehabilitacije oziroma reintegracije storilcev kaznivih dejanj med organi in ustanovami ni
enotno urejeno in protokolirano,
– premalo je začrtanih dejavnosti ter ukrepov, ki bi bili
medinstitucionalno dogovorjeni in usklajeni,
– organi in ustanove druge in tretje skupine se premalo
zavedajo svoje vloge pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete
ter rehabilitaciji storilcev kaznivih dejanj,
– konkretnih dejavnosti in ukrepov za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo storilcev v organih druge in tretje
skupine je občutno premalo,
– razen uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v ministrstvu za pravosodje nobena od institucij, niti centri za socialno
delo, ne prepoznajo in ne vidijo svoje vloge pri rehabilitaciji
storilcev kaznivih dejanj,
– odsotnost načrtnega, sistematičnega, konkretnega in
medinstitucionalno usklajenega ukvarjanja s storilci po prestani
kazni oziroma odpustu s prestajanja kazni, ki rezultira tudi v
visokem, skoraj 50-odstotnem deležu ponavljavcev kaznivih
dejanj med odkritimi storilci.
4.12.3 Rešitve
– sprejeti skupno strategijo medinstitucionalnega sodelovanja,
– opredeliti in konkretizirati vlogo posameznih skupin državnih organov in ustanov,
– posebej je treba okrepiti in opredeliti vlogo ter oblike
delovanja centrov za socialno delo pri preprečevanju kriminala,
rehabilitaciji storilcev in žrtev kaznivih dejanj,
– načrtovati dejavnosti lokalnih skupnosti in organov ter
ustanov na regionalni oziroma lokalni ravni,
– povečati državne finančne pomoči lokalnim skupnostim
ter nevladnim organizacijam za uresničevanje načrtovanih programov.
4.12.4 Cilji
Postaviti temelje za medinstitucionalno sodelovanje, kar je
edini učinkovit način dela pri zatiranju vseh vrst kriminalitete.
4.12.4.1 Strategija/program – medinstitucionalno sodelovanje
Vzpostaviti sistematično, načrtno in usklajeno medinstitucionalno sodelovanje.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) ustanovitev stalnega koordinacijskega telesa na državni ravni,
b) oblikovanje in sprejem načrta skupnih in usklajenih
institucionalnih nalog/dejavnosti ter ukrepov za zatiranje in
preprečevanje kriminalitete ter rehabilitacijo storilcev (načrt
mora jasno opredeljevati vlogo, pričakovane dejavnosti posameznih institucij in načine medsebojnega sodelovanja tudi na
področju zdravstvene, socialne in družinske politike, šolske in
izobraževalne politike, kulturne, okoljevarstvene politike, politike zaščite otrok in mladostnikov ter etničnih skupin, kot so na
primer Romi).
Nosilec in sodelujoči
a) Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve
Sodelujoči: Ministrstvo za pravosodje
b) Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve
Sodelujoči: Ministrstvo za finance
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za okolje in prostor
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Reprezentativna združenja občin in občine
Nevladne organizacije
Rok za izvedbo
a) 2008
b) 2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) delovanje koordinacijskega telesa,
b) sprejet načrt.
4.12.4.2 Strategija/program – opredelitev nalog organov
socialnega skrbstva
Okrepiti in zakonsko opredeliti vlogo ter oblike delovanja organov socialnega skrbstva pri preprečevanju kriminala,
rehabilitaciji oziroma reintegraciji storilcev in podpori žrtvam
kaznivih dejanj.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Normativno določiti in opredeliti naloge organov socialnega skrbstva pri preprečevanju kriminalitete in rehabilitaciji
žrtev in storilcev.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sodelujoči: Ministrstvo za pravosodje
Državno tožilstvo
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Rok za izvedbo
2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) zakonsko opredeljene naloge in oblike delovanja organov socialnega skrbstva,
b) delovanje organov socialnega skrbstva po dopolnjeni
zakonodaji.
4.12.4.3 Strategija/program – opredelitev pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti
Okrepitev načrtnih dejavnosti samoupravnih lokalnih skupnosti in ustanov na lokalni ravni pri preprečevanju kriminalitete.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Izdelava in sprejem srednjeročnih in kratkoročnih načrtov
za uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete na lokalni ravni.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Sodelujoči: Samoupravne lokalne skupnosti
Lokalne ustanove
Ministrstvo za okolje in prostor
Rok za izvedbo
2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Sprejeti načrti.
4.12.4.4 Strategija/program – finančna pomoč
Povečanje državne finančne pomoči lokalnim skupnostim
in nevladnim organizacijam, pri čemer naj bi dejavneje pomagala in prispevala tudi resorna ministrstva.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) pristojna ministrstva iz svojega proračunskega deleža
financirajo programe samoupravnih lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij, katerih ukrepi po svoji vsebini sodijo v njihovo
delovno področje,
b) ustanovitev državne fundacije za spodbujanje ustvarjanja programov in podporo pri uresničevanju programov za
preprečevanje kriminala in rehabilitacijo žrtev in storilcev kaznivih dejanj.
Nosilec in sodelujoči
a) Nosilec: Ministrstvo za finance
Sodelujoči: Posamezna ministrstva
b) Nosilec: Komisija za preprečevanje in zatiranje kriminalitete
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Rok za izvedbo
a) 2008–2011
b) 2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) financiranje in uresničevanje programov,
b) delovanje fundacije.
Predvidevamo dodatna sredstva v višini 20.000 EUR.
4.13 Odvzem premoženjske koristi
4.13.1 Opis problema
Glavni motiv podjetniško organizirane kriminalne dejavnosti je finančni dobiček oziroma pridobivanje premoženjske
koristi. Ta spodbuja storilce k nadaljnjim kaznivim dejanjem, da
bi dosegli še večji dobiček, katerega izvor prikrivajo s pranjem
denarja. Odkrivanje, predvsem pa odvzem premoženjske koristi oziroma premoženja, ki ustreza takšni koristi, je najučinkovitejše sredstvo za omejevanje najhujših in organiziranih oblik
kriminalitete.
4.13.2 Vzroki
– neusklajeno delovanje državnih organov (policija, tožilstvo, pravosodje, davčna uprava, urad za preprečevanje pranja
denarja, inšpekcijske službe in agencije),
– nepoznavanje in nerazumevanje pomena zakonsko
predvidenih ukrepov za odkrivanje, začasno zavarovanje in
odvzem premoženjske koristi v predkazenskem in kazenskem
postopku.
4.13.3 Rešitve
Vzpostaviti usklajen in učinkovit sistem za odvzem premoženjske koristi z ustanovitvijo medresorske delovne skupine,
pristojne za koordinacijo ukrepov, usmerjenih v odkrivanje,
začasno zavarovanje in odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.
4.13.4 Cilji
Z usklajenim delovanjem državnih organov zagotoviti dosledno izvajanje obstoječe zakonodaje za odkrivanje, začasno
zavarovanje in odvzem premoženjske koristi v kazenskih postopkih ter na ta način zvišati stopnjo tveganja za izvrševanje
kaznivih dejanj.
pine

4.13.4.1 Strategija/program – ustanovitev delovne sku-

Zagotoviti tesno sodelovanje med pristojnimi državnimi
organi z ustanovitvijo medresorske delovne skupine, pristojne
za koordinacijo ukrepov, usmerjenih v odkrivanje, začasno zavarovanje in odvzem premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih
dejanj.
Ključne dejavnosti/ukrepi
a) ustanovitev medresorske delovne skupine za koordinacijo ukrepov za odkrivanje, začasno zavarovanje in odvzem
premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj,
b) zagotoviti usposabljanje in izpopolnjevanje o odvzemu
premoženjske koristi za vse državne organe, ki so dolžni zbirati
dokaze in raziskovati okoliščine, pomembne za ugotavljanje
premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Vrhovno državno tožilstvo
Sodelujoči: Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Ministrstvo za finance
Rok za izvedbo
a) 2007
b) 2007–2009
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Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) ustanovitev medresorske delovne skupine,
b) število izvedenih izpopolnjevanj in usposabljanj za odvzem premoženjske koristi, odvzeta premoženjska korist in
število izdanih sodnih odločb za odvzem premoženjske koristi,
sklepov za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi ter pobud oziroma predlogov za izdajo takšnih
sklepov.
4.14 Kaznovalna politika – izvrševanje kazenskih sankcij
4.14.1 Opis problema
V zadnjih letih je opazna tendenca izrekanja daljših zapornih kazni. Ker je med storilci nekaterih vrst kaznivih dejanj
zelo visok odstotek povratnikov, je mogoče trditi, da sistem
resocializacije storilcev ni uspešen. Izrekanje kratkih zapornih
kazni ali celo pogojnih za storilce gospodarskih kaznivih dejanj
nima želenega učinka.
4.14.2 Vzroki
Pomanjkanje sistemske ureditve resocializacije storilcev
med prestajanjem kazni, pogojnim odpustom in po prestani
kazni ne omogoča njihove učinkovite vključitve v splošno družbeno okolje.
4.14.3 Rešitve
Proučitev možnosti:
– uvedbe probacije kot instrumenta resocializacije storilcev kaznivih dejanj,
– spodbujanja dela med prestajanjem zaporne kazni, ki
bi bila stimulirana z ugodnostmi med prestajanjem kazni, za
dosego samovzdrževanja obsojencev,
– sistemske ureditve iskanja zaposlitve po prestani kazni,
– finančnih, davčnih in drugih spodbud pravnim subjektom, ki bodo zaposlovali obsojence,
– pogostejšega izrekanja denarnih kazni predvsem storilcem gospodarskih kaznivih dejanj.
4.14.4 Cilji
Učinkovita priprava obsojenca za vključitev v normalno
življenje po prestani kazni in uvedba probacijske službe. Izrekanje visokih denarnih kazni storilcem gospodarskih kaznivih
dejanj in odvzem finančnih koristi ob že uzakonjenem odvzemu
protipravno pridobljene premoženjske koristi.
4.14.4.1 Strategija/program – usposabljanje in delo obsojencev
Priprava strategije dela in izobraževanje ter usposabljanje
obsojencev.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Zagotovitev ustreznih kapacitet za delo in izobraževanje
ter usposabljanje obsojencev, priprava sistemskih ugodnosti za
obsojence, ki se usposabljajo in delajo.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
Sodelujoči: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za gospodarstvo
Rok za izvedbo
a) Priprava strategije, konec leta 2007
b) Izvajanje 2008–2011
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) število obsojencev, ki redno delajo in se izobražujejo,
b) število obsojencev, ki se po prestani kazni zaposlijo.
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4.14.4.2 Strategija/program – izrekanje kazni
Priprava programa za usposabljanje sodnikov in tožilcev
na področju izrekanja in predlaganja visokih denarnih kazni.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Usposabljanje sodnikov in tožilcev.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
Sodelujoči: Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Vrhovno državno tožilstvo
Rok za izvedbo
2008
Indikatorji za merjenje uspešnosti
a) število in višina izrečenih denarnih kazni,
b) število usposabljanj sodnikov in tožilcev.
4.14.4.3 Strategija/program – probacijska služba
Priprava zakonodaje za uvedbo probacijske službe.
Ključne dejavnosti/ukrepi
Ustanovitev probacijske službe v Ministrstvu za pravosodje.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje
Sodelujoči: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Rok za izvedbo
2009
Indikatorji za merjenje uspešnosti
Uspešno delovanje probacijske službe.
5 POSVETOVALNO KOORDINACIJSKO TELO – NADZOR NAD IZVAJANJEM
Izvajanje Resolucije o nacionalnem programu nadzira
Vlada Republike Slovenije, ki zagotovi stalno medsebojno sodelovanje med ministrstvi in organi v njihovi sestavi.
Za izvajanje neposrednih nalog nadzora nad izvajanjem
resolucije o nacionalnem programu Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po sprejemu resolucije
o nacionalnem programu v Državnem zboru RS, v okviru
Ministrstva za notranje zadeve, v Direktoratu za policijo in
druge varnostne naloge, kot temeljnemu nosilcu za izvedbo
resolucije o nacionalnem programu, ustanovi Komisijo za
preprečevanje in zatiranje kriminalitete, kot medresorsko
delovno telo. Komisija je sestavljena iz enajstih predstavnikov, in sicer predsednika, podpredsednika in treh članov iz
vrst javnih uslužbencev ministrstev in organov v sestavi, od
ostalih šest članov sta po dva člana iz vrst nevladnih organizacij, strokovne javnosti in predstavnikov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga predlagajo reprezentativna združenja
samoupravnih lokalnih skupnosti. Navedeno komisijo Vlada
RS imenuje na predlog ministrstev in organov v sestavi ter
na predlog prej navedenih organov, organizacij in zainteresiranih skupin, za dobo petih let.
Predsednik komisije vodi komisijo in je odgovoren za
njeno delo. Usklajuje, usmerja in koordinira delo nosilcev in
sodelujočih pri pripravi in izvajanju strategij in programov.
Komisija je kot organ v aktivni vlogi v implementaciji resolucije o nacionalnem programu ter sproti spremlja izvajanje
strategij in programov ter njihovo učinkovitost. Skrbi za promocijo resolucije o nacionalnem programu in s svojo dejavnostjo
zagotavlja širšo družbeno podporo. Vlada Republike Slovenije
najmanj enkrat letno obravnava poročilo o izvajanju resolucije
o nacionalnem programu z vidika izvajanja strategij, programov
in akcijskih načrtov.
Vlada Republike Slovenije predloži letno poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu Državnemu zboru
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VLADA

Republike Slovenije najkasneje do 1. julija v tekočem letu za
preteklo leto.

Za izvedbo resolucije o nacionalnem programu kot strateškega dokumenta in doseganje opredeljenih ciljev so potrebna
finančna sredstva, ki bodo natančno opredeljena v področnih
strategijah, programih in akcijskih načrtih nosilcev ter ostalih
sodelujočih.
Viri financiranja so domači in tuji. Med domače finančne
vire je treba poleg javnih sredstev šteti tudi sredstva nevladnih
organizacij in zasebna sredstva zainteresiranih pravnih oseb ter
posameznikov (ekonomski interes kot npr. zavarovalnice ipd.).
Tuja finančna sredstva pa so sredstva finančne perspektive
EU za obdobje 2007–2013 s področja pravosodja in notranjih
zadev, ki so posebej določena v letnih proračunih EU, sredstva
mednarodnih organizacij in Sveta Evrope ter tuje donacije.
Temeljni vir financiranja resolucije o nacionalnem programu je že dosežen delež rednih proračunskih sredstev, upoštevajoč letno povečanje za stopnjo rasti bruto domačega
produkta. Določen je v deležih po vsebini in višini za posamezna področja pri proračunskih uporabnikih, ki so nosilci ali pa
sodelujoči pri izvedbi posameznih strategij, programov ali akcijskih načrtov. Upoštevati morajo prioritete, ki so opredeljene v
Resoluciji o preprečevanju in zatiranju kriminalitete ter resoluciji
o nacionalnem programu.
Na predlog nosilcev in sodelujočih organov se potrebna
finančna sredstva na podlagi konkretno ovrednotene strategije,
programa ali akcijskega načrta kot prioritete predvidijo že v fazi
sprejemanja državnega proračuna.
Za leta 2007 in 2008 velja, da je zagotavljanje zadostnih
finančnih virov za izvajanje področnih strategij in programov,
ki so oblikovani na osnovi resolucije o nacionalnem programu, dolžnost in odgovornost pripravljavca posameznega programa. Nosilci in sodelujoči so pristojni in odgovorni, da pri
pripravi in izvajanju letnih proračunov upoštevajo v resoluciji
o nacionalnem programu predvidene obveznosti, ki izhajajo
iz predvidenih strategij, programov ali akcijskih načrtov. V ta
namen morajo v skladu s predvidenimi roki za izvedbo ključnih
dejavnosti planirati potreben obseg finančnih sredstev v svojih
finančnih načrtih in zagotoviti v okviru razpoložljivih finančnih
sredstev ustrezno prioriteto izvajanju, saj je to dolžnost in odgovornost pripravljavcev posameznih strategij, programov ali
akcijskih načrtov.
V resoluciji o nacionalnem programu so v letu 2009, in
vsako nadaljnje leto v času veljavnosti resolucije o nacionalnem programu do leta 2011, predvidena dodatna finančna
sredstva v skupni višini 210.000 EUR letno, in sicer za financiranje programov nevladnih organizacij, ki zagotavljajo pomoč
žrtvam kaznivih dejanj v višini 190.000 EUR in za ustanovitev
ter začetek delovanja državne fundacije za spodbujanje ustvarjanja programov in podporo pri uresničevanju programov za
preprečevanje kriminala in rehabilitacijo oziroma reintegracijo
žrtev in storilcev kaznivih dejanj v višini 20.000 EUR.
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Odločba o napredovanju Nastje Franko na
mesto vrhovne državne tožilke na kazensko
pravnem področju Vrhovnega državnega
tožilstva Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 17. člena in petega odstavka
23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 34/07
– uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje, št. 110-14/2007 z dne 11. 4.
2007, na 118. seji dne 19. 4. 2007 izdala naslednjo

ODLOČBO
Nastja FRANKO, rojena 6. 8. 1954, višja državna tožilka
na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, napreduje na višje mesto, in sicer na mesto vrhovne državne tožilke
na kazensko pravnem področju Vrhovnega državnega tožilstva
Republike Slovenije.
Št. 70101-14/2007/5
Ljubljana, dne 19. aprila 2007
EVA 2007-2011-0059
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2176.

Odločba o imenovanju Miše Markovič
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog
ministra za pravosodje, št. 110-32/2007 z dne 16. 4. 2007, na
118. seji dne 19. 4. 2007 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Miša MARKOVIČ, rojena 16. 9. 1951, se z dnem 23. 4.
2007 imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
Št. 70201-19/2007/6
Ljubljana, dne 19. aprila 2007
EVA 2007-2011-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran
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MINISTRSTVA
2177.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vodenju registra izvajalcev
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Na podlagi 10. in 32. člena Zakona o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vodenju registra izvajalcev
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra izvajalcev postopkov za
ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
(Uradni list RS, št. 26/01, 77/03, 107/05 in 118/06) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
V register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju: register)
se lahko vpišejo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno
veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in
kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s
posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov
za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).
Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center
izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij na podlagi javnega razpisa. Šteje se, da pogoji iz
prejšnjega odstavka niso zagotovljeni, če Državni izpitni center
v roku 30 dni po objavi kataloga standardov strokovnih znanj
in spretnosti v Uradnem listu Republike Slovenije ne prejme
vloge za vpis v register.
Državni izpitni center vpiše izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »Državni izpitni center«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta beseda »ministrstvu«
in doda besedilo »Državnem izpitnem centru ali na podlagi
dokončnega izbora na javnem razpisu, ki ga objavi Državni
izpitni center.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se napovedni stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Predlog za vpis vsebuje:«
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– potrdilo o usposobljenosti za svetovalca za portfolio,«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– izjavo, da bodo kandidatom za pridobitev poklicne
kvalifikacije zagotavljali svetovanje za portofolio,«.
Dosedanja osma alineja se črta.
Dosedanje četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo
peta, šesta, sedma in osma alineja.
Za osmo alinejo se dodata novi deveta in deseta alineja,
ki se glasita:
»– izjavo, da bo evidenco o izdanih certifikatih vodil v
skladu s predpisi in navodili Nacionalnega informacijskega
središča in ki je sestavni del tega pravilnika,

Uradni list Republike Slovenije
– navedbo odgovorne osebe za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Določbe prejšnjega odstavka veljajo le v primeru, ko
izvajanja postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalne
poklicne kvalifikacije v okviru države ni mogoče izpeljati brez
sklenitve pogodb o zagotovitvi materialnih pogojev.«.
Četrti odstavek ki postane peti odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna
ocena potreb po izdanih certifikatih mora imeti žig in podpis
odgovorne osebe vlagatelja.«.
Za petim odstavkom se doda se nov šesti odstavek, ki
se glasi:
»Izpisek iz sodnega registra pridobi Državni izpitni center.«
5. člen
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija ima predsednika in dva člana.«.
6. člen
7.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»7.a člen
Državni izpitni center mora pri ugotavljanju izpolnjevanja predpisanih pogojev za izvajanje postopkov ugotavljanja
in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij kot odločujoč
kriterij upoštevati lastne prostore in opremo izvajalca v skladu
s poklicnim standardom in katalogom standardov strokovnih
znanj in spretnosti.«.
7. člen
9. člen se črta.
8. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izbris iz registra se izvede:
– na zahtevo izvajalca,
– če izvajalec preneha obstajati zaradi prenehanja dejavnosti,
– na podlagi odločbe inšpektorja,
– če izvajalec, kljub pozivu Državnega izpitnega centra
dve leti zaporedoma ne predloži Državnemu izpitnemu centru
letnih poročil.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Register se vodi kot centralna informatizirana baza tako,
da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v register.«.
10. člen
V napovednem stavku 14. člena se besedi »glavna knjiga« nadomestita z besedo »register«.
11. člen
V prilogi 1 »Predlog za vpis v register« se besedilo »Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana« nadomesti z besedilom »Državni izpitni center, Ob
železnici 16, 1000 LJUBLJANA«, beseda »Predlagatelj:« pa se
nadomesti z besedilom »Navedba odgovorne osebe:«.
V prilogi »Izjava vlagatelja, da se materialni pogoji za
preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije po
vpisu v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ne bodo poslabšali« se
besedilo »ministrstvo, pristojno za vodenje registra« nadomesti
z besedilom »Državni izpitni center«.
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V prilogi »Vzorec pogodbe« se besedilo »ministrstvu,
pristojnem za delo« nadomesti z besedilom »Državnem izpitnem centru«.
12. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se končajo po določbah tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-76/2005
Ljubljana, dne 23. aprila 2007
EVA 2007-2611-0048
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

2178.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcu za priglasitev
dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu
sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih
pred prvim dajanjem v promet

Na podlagi 9. in 13. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04
– ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcu za priglasitev dobaviteljev
kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja
o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim
dajanjem v promet
1. člen
V Pravilniku o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih
proizvodih pred prvim dajanjem v promet (Uradni list RS, št.
114/03) se v 3. členu črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
Priloga I se nadomesti s Prilogo I, ki je v Prilogi tega
pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-9/2006-UK
Ljubljana, dne 25. aprila 2007
EVA 2006-2711-0237
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Priloga

»Priloga I
OBRAZEC
za priglasitev dejavnosti

Izpolni Urad Republike Slovenije za kemikalije
Referenþna številka:
Datum in podpis:
VRSTA PRIGLASITVE (ustrezno prekrižaj)
prva priglasitev
priglasitev sprememb in dopolnitev podatkov
priglasitev izbrisa oziroma prenehanje delovanja
PODATKI O DOBAVITELJU
1 Referenþna številka:
(samo pri sporoþanju sprememb; v tem primeru se v toþke 2–6 vnesejo samo tisti podatki, ki so spremenjeni
glede na prejšnjo priglasitev)
2. Ime, naziv ali firma in naslov:
3. Matiþna številka iz sodnega registra ali poslovnega registra:
4. Tel. in fax. številka:
5. Elektronski naslov:
6. Kontaktna oseba:
7. Naslov, kjer so dosegljivi podatki posebnega pomena:
(navedejo se poštni naslov, telefonska in telefax številka, ter elektronski naslov kontaktne toþke, kjer so
uporabnikom dosegljivi podatki, ki imajo poseben pomen za obvešþenost uporabnikov v skladu s þetrtim
odstavkom uvoda priloge Pravilnika o sestavi kozmetiþnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05,
26/06, 92/06 in 131/06).
8. Dejavnosti, ki jih opravlja dobavitelj:
proizvaja kozmetiþne proizvode
se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na kozmetiþnih proizvodih
predstavlja kot njihov proizvajalec
kakorkoli spremeni sestavo kozmetiþnih proizvodov ali vsebino oznaþb
je proizvajalþev zastopnik oziroma uvoznik
drugo (zastopnik ali distributer kozmetiþnih proizvodov iz Evropske unije-navesti):

V/na

, dne

Obrazec izpolnil:

Podpis:

Ime in priimek odgovorne osebe dobavitelja

Podpis:

Peþat

(Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno preþišþeno besedilo, 131/06 – ZPCP-2 in
14/07) znaša 50 toþk.)«

Priloga

Uradni list Republike Slovenije
2179.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o zahtevah za energijsko učinkovitost
električnih gospodinjskih hladilnikov in
zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij

Na podlagi 68. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
okolje in prostor

Št.

2. člen
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 96/57/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 3. septembra 1996 o zahtevah po
energetski učinkovitosti za gospodinjske električne hladilnike,
zamrzovalnike in njihove kombinacije (UL L št. 236 z dne 18. 9.
1996, str. 36), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo
izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta
92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 22. 7. 2005, str. 29)
določa zahteve po energetski učinkovitosti novih gospodinjskih
hladilnikov, omar za shranjevanje zamrznjene hrane, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij, ki so napajani iz električnega
omrežja (v nadaljnjem besedilu: hladilni aparati).
Ta pravilnik se ne nanaša na hladilne aparate, ki lahko
uporabljajo druge vire energije (na primer baterije), ter gospodinjske hladilne aparate, delujoče na absorbcijskem principu
in aparate, proizvedene po posebnem naročilu, oziroma po
posebnih specifikacijah.«.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se beseda »električne« nadomesti z besedo »hladilne«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
»Vsaka odločitev, ki vsebuje omejitev dajanja hladilnega
aparata v promet oziroma trgovanje s tovrstnimi izdelki ali
zahteva njihov umik s trga in je sprejeta na podlagi določb tega
pravilnika, mora biti natančno utemeljena.«.

Stran
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5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-218/2006
Ljubljana, dne 26. aprila 2007
EVA 2006-2511-0058
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih
gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov
ter njihovih kombinacij
1. člen
V Odredbi o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih
kombinacij (Uradni list RS, št. 107/01) se v naslovu, členih in
prilogah beseda »odredba« v različnih sklonih nadomesti z
besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.
V naslovu se črta zvezdica in opomba pod črto.
V členih se besedilo »minister pristojen za energetiko«
nadomesti z besedilom »minister, pristojen za okolje« v ustreznem sklonu.
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USTAVNO SODIŠČE
2180.

Odločba o ugotovitvi, da je 20. člen Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku v neskladju z Ustavo in
način njegove izvršitve

Številka: U-I-24/04-24
Datum: 20. 4. 2007

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-24/04 z dne 22. 2. 2007, in v postopku za
preizkus pobude Vide Svetek iz Ljubljane, na seji 20. aprila
2007

o d l o č i l o:
1. Člen 20 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 101/05) je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladje odpraviti
v roku šestih mesecev.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja iz 1. točke izreka
te odločbe smejo upravičenci iz 559. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94), ne glede na rok iz
tretjega odstavka 421. člena Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000,
111/01, 56/03, 116/03 – ur. p. b., 43/04, 96/04 – ur. p. b., 101/05,
8/06 – ur. p. b. in 14/07), zoper sodne odločbe, ki so postale
pravnomočne pred 1. 1. 1995, to je pred uveljavitvijo Zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94), in zoper sodni
postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, vložiti
zahtevo za varstvo zakonitosti.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
2. člena sklepa Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v Slovenski narodni osvobodilni
odbor z dne 16. 9. 1941 (Slovenski poročevalec z dne 20. 9.
1941, leto II, št. 18), Odloka slovenskega narodnoosvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja
za osvoboditev in združitev (Slovenski poročevalec z dne 1. 10.
1941, leto II, št. 19) in Pravilnika za organizacijo, poslovanje
in postopek brigadnih in odrednih vojaških sodišč z dne 5. 8.
1943 se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica vlaga pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena Sklepa Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v Slovenski
narodni osvobodilni odbor z dne 16. 9. 1941 (v nadaljevanju
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Sklep Vrhovnega plenuma OF), Odloka slovenskega narodnoosvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in
njegovega gibanja za osvoboditev in združitev (v nadaljevanju
Odlok SNOO) in Pravilnika za organizacijo, poslovanje in postopek brigadnih in odrednih vojaških sodišč z dne 5. 8. 1943
(v nadaljevanju Pravilnik).
2. V pobudi navaja, da je bil njen oče na podlagi izpodbijanih predpisov na »Kočevskem procesu« v dneh od 9. do 11. 10.
1943 obsojen na smrtno kazen z ustrelitvijo, ki je bila tudi izvršena. Zatrjuje, da so določbe Sklepa Vrhovnega plenuma OF in
Odloka SNOO v nasprotju s splošnimi, od civiliziranih narodov
priznanimi pravnimi načeli, in z Ustavo. Neskladje utemeljuje
z navedbami, da je bil postopek pred sodišči nagel, usten in
tajen, da zaslišanje krivca ni bilo potrebno in se je izvedlo le,
če je bila dana možnost brez škode za narodno in osvobodilno
gibanje, ter da proti razsodbi sodišča ni bilo pritožbe. Temeljni
elementi kaznivega dejanja naj bi ne bili določeni, upoštevana
naj ne bi bila razlika med naklepom in malomarnostjo, odnos
do prepovedane posledice naj bi bil le enostransko opredeljen.
Katero dejanje je protipravno in po katerih kazenskih določbah
takrat veljavne zakonodaje se je ravnal tožilec ter katere kazenske določbe je uporabilo sodišče, ko je sodilo na »Kočevskem
procesu«, naj bi ne bilo znano. Tudi sodišča, ki so bila ustanovljena z Odlokom o postavitvi brigadnih in odrednih vojaških
sodišč z dne 5. 8. 1943 (Slovenski poročevalec z dne 15. 8.
1943, leto IV, št. 15) in s Pravilnikom, naj bi bila ustanovljena
v nasprotju z načeli, ki so jih priznavali civilizirani narodi, in v
nasprotju z Ustavo. V utemeljitev navede, da jih je ustanovil
vojaški glavni štab in ne zakonodajni organ. Tudi postopek
pred sodišči naj bi bil voden v nasprotju s pravili kazenskega
prava, ki so jih takrat priznavali civilizirani narodi, in z Ustavo.
Pobudnica meni, da je bil njen oče vojni ujetnik, zato bi moralo
sodišče pri odločanju upoštevati pravila mednarodnega prava
o ravnanju z ujetniki.
3. Pobudnica navaja, da njenemu očetu pisni odpravek
sodbe, s katero je bil na »Kočevskem procesu« obsojen na
smrtno kazen, ni bil nikoli odpravljen in vročen. Kopijo obtožnice in podpisanega izreka sodbe naj bi pobudnica dobila
pri Arhivu Republike Slovenije. Nadalje navaja, da sama sicer
zahteve za varstvo zakonitosti ni vložila, vendar je Vrhovnemu
državnemu tožilstvu dvakrat predlagala, naj jo vloži. Slednje pa
naj bi ugotovilo, da pogoji za vložitev tega izrednega pravnega
sredstva niso podani.
4. Pobudnica sicer izpodbija akte, navedene v 4. točki
izreka tega sklepa, vendar iz njenih navedb izhaja, da zatrjuje
predvsem kršitve v konkretnem postopku. Po prehodni določbi
559. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št.
63/94 – v nadaljevanju ZKP/94) je imela pobudnica možnost,
da bi v roku dveh let po njegovi uveljavitvi zoper domnevno
sporno sodno odločbo vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.
Ta rok se je že iztekel. Zakonodajalec je z novo prehodno določbo, to je z 20. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP-G), med
drugim določil, da se sme zahteva za varstvo zakonitosti do
31. 12. 2008 ponovno vložiti le v taksativno določenih primerih
(drugi odstavek 20. člena ZKP-G). Enako omejitev je določil
tudi za vse tiste primere, ko so bile zahteve za varstvo zakonitosti zavržene zaradi poteka roka iz 559. člena ZKP/94 (četrti
odstavek 20. člena ZKP-G).
5. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ocenilo, da je
za odločitev o zadevi, zlasti z vidika tistih navedb pobudnice,
s katerimi zatrjuje kršitve v konkretnem kazenskem postopku,
treba oceniti ustavnost prehodne določbe ZKP-G o dopustnosti
vložitve zahteve za varstvo zakonitosti. Zato je na seji 22. 2.
2007 na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) začelo postopek za
oceno ustavnosti 20. člena ZKP-G. Sklep o začetku postopka
za oceno ustavnosti 20. člena ZKP-G je skupaj s priloženo pobudo poslalo v odgovor Državnemu zboru, ki ni odgovoril.
6. Ustavno sodišče je vpogledalo tudi v spis Vrhovnega
državnega tožilstva v Ljubljani št. Ktz 73/03.

Uradni list Republike Slovenije
B. – I.
7. Zahtevo po tem, da mora zakonodajalec omogočiti
odpravo vseh v procesnem in v vsebinskem smislu krivičnih odločb, izdanih tudi na podlagi predpisov revolucionarne
medvojne in povojne oblasti, in odpravo posledic teh odločb z
izrednimi pravnimi sredstvi je Ustavno sodišče postavilo že v
odločbi št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994 (Uradni list RS, št. 23/94 in
OdlUS III, 33). Z določbo 559. člena ZKP/94 je zakonodajalec
tudi za tovrstne primere kazenskih obsodb določil dveletno,
časovno omejeno, izredno možnost vložitve zahteve za varstvo
zakonitosti, ki je bilo takrat v kazenski procesni zakonodaji na
novo uvedeno izredno pravno sredstvo v rokah obsojenca. Da
pa bi bilo dveletni rok iz določbe 559. člena ZKP/94 treba podaljšati, je Ustavno sodišče ugotovilo že v 21. točki obrazložitve
odločbe št. U-I-247/96 z dne 22. 10. 1998 (Uradni list RS, št.
76/98 in OdlUS VII, 195) in zakonodajalca pozvalo, naj ga čim
prej podaljša.
B. – II.
8. Zakonodajalec je z ZKP-G, ki je začel veljati 26. 11.
2005, med drugim uveljavil tudi novo prehodno določbo, in
 Ustavno sodišče je v 1. točki izreka te odločbe navedlo,
»da se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo tiste določbe Uredbe
o vojaških sodiščih z dne 24. maja 1944, ki so bile že v času nastanka in uporabe Uredbe v nasprotju s splošnimi, od civiliziranih
narodov priznanimi pravnimi načeli in so tudi v nasprotju z Ustavo
Republike Slovenije …« V 3. točki izreka odločbe št. U-I-6/93 je
Ustavno sodišče navedlo: »Veljavna zakonska ureditev kazenskega postopka je v nasprotju z Ustavo, ker ne omogoča odprave vseh
v procesnem in v vsebinskem smislu krivičnih odločb, izdanih na
podlagi predpisov revolucionarne medvojne in povojne oblasti, in
odprave posledic teh določb z izrednimi pravnimi sredstvi. Ustavno
sodišče poziva Državni zbor, da v najkrajšem možnem roku ugotovljeno neustavnost odpravi.« V obrazložitvi te odločbe (5. točka
III. dela obrazložitve) pa je med drugim zapisalo še naslednje:
»Da tudi zoper morebitne druge predpise iz tistega obdobja, ki
prav tako niso bili v skladu s splošno priznanimi pravnimi načeli
civiliziranih narodov in so zato takratni oblasti omogočali po teh
načelih nedopustno zlorabo kazenske represije v politične namene,
ne bi bil spet potreben postopek abstraktne presoje teh predpisov
pred Ustavnim sodiščem, preden bi bilo vsem žrtvam omogočeno
izpodbijanje sodb na podlagi takih predpisov, Ustavno sodišče
poziva zakonodajalca, da v najkrajšem možnem roku z ustreznimi zakonskimi določbami ustvari bodisi posebno izredno pravno
sredstvo bodisi omogoči uporabo doslej obstoječih izrednih pravnih
sredstev v ta namen.«
 Določba 559. člena ZKP/94 se je glasila: »Ne glede na
rok iz tretjega dostavka 421. člena tega zakona smejo obsojenec,
zagovornik in osebe iz drugega odstavka 367. člena tega zakona
zoper sodno odločbo, ki je postala pravnomočna pred uveljavitvijo
tega zakona, in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo, vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti v roku dveh
let po uveljavitvi zakona.«
 V 21. točki obrazložitve te odločbe je Ustavno sodišče med
drugim navedlo: »Kolikor je šlo v tedanjih postopkih za zlorabo
kazenskega prava v politične namene, to ne predstavlja razloga za
ugotovitev neskladnosti zakonskih določb, ampak razlog, zaradi katerega mora zakonodajalec omogočiti odpravo krivic, povzročenih
s takšnimi zlorabami. Po odločitvi Ustavnega sodišča v zadevi št.
U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994 (Uradni list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 33)
je zakonodajalec sicer določil dve pravni sredstvi, s katerima naj bi
bil prizadetim, ki so bile žrtve opisanih zlorab prava, omogočil, da
dosežejo rehabilitacijo. Tako je bila z določbo 559. člena ZKP prizadetim dana možnost, da pravnomočne kazenske sodbe, izdane
pred uveljavitvijo tega zakona, v dveh letih po njegovi uveljavitvi
izpodbijajo z zahtevo za varstvo zakonitosti. Ta rok je iztekel 31.
12. 1996… V času izdaje te odločbe pa je že iztekel tudi rok za
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti po ZKP. Glede na to, da je
prav na podlagi ZKND prišlo do množičnih in hudih zlorab prava,
Ustavno sodišče poziva zakonodajalca, da rok iz 559. člena ZKP
čim prej podaljša. Dokler zakonodajalec temu pozivu ne bo sledil,
bo ustavnost te določbe v smislu razlogov, navedenih v tej odločbi, Ustavno sodišče presojalo v postopkih odločanja o ustavnih
pritožbah, kolikor bodo zahteve zaradi preteka roka iz 559. člena
ZKP zavržene.«

Uradni list Republike Slovenije
sicer 20. člen ZKP-G. S slednjo je ponovno uzakonil možnost
vložitve zahteve za varstvo zakonitosti. Določba 20. člena ZKPG se v celoti glasi:
»(1) Ne glede na rok iz tretjega odstavka 421. člena zakona smejo obsojenec, zagovornik, osebe iz drugega odstavka
367. člena zakona in krvni sorodniki v stranski vrsti do vključenega tretjega kolena zoper sodno odločbo, ki je postala pravnomočna do 2. 7. 1990 in o kateri ni bilo pravnomočno odločeno
na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti po 559. členu Zakona
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94), ter zoper
sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo,
vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti do 31. 12. 2008.
(2) Zahteva za varstvo zakonitosti po prejšnjem odstavku
se lahko vloži zoper sodne odločbe za kazniva dejanja:
1. Zakona o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Uradni list DFJ, št. 66/45 in Uradni list FLRJ, št. 59/46);
2. Zakona o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list DFJ št. 26/45, 32/45 in 53/45);
3. Zakona o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list FLRJ,
št. 56/46, 66/46, 74/46, 105/46, 44/47 in 104/47);
4. Zakona o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko premoženje ter premoženje zadružnih in drugih družbenih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 87/48);
5. Zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper
slovensko narodno čast (Uradni list SNOS in NVS, št. 7/45);
6. Uredbe o vojaških sodiščih (Vestnik, službeno glasilo glavnega štaba NOV in PO Slovenije, št. 6 z dne 20. 10.
1994);
7. Zakona o konfiskaciji imovine in izvrševanju konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45);
8. Zakona o zaplembi premoženja in izvrševanju zaplembe (Uradni list FLRJ, št. 61/46);
9. Zakona o vojaških kaznivih dejanjih (Uradni list FLRJ,
št. 107/48):
– 16. člen (sovražno govorjenje o vojski),
– 34. člen (izmikanje vojaški službi zaradi verskega ali
drugega osebnega prepričanja);
10. Temeljnega zakona o kmetijskih zadrugah (Uradni list
FLRJ, št. 49/49):
– 112. člen,
– 113. člen;
11. Kazenskega zakonika (Uradni list FLRJ, št. 13/51,
30/59, 11/62 ter Uradni list SFRJ, št. 15/65, 15/67, 20/69 in
6/73):
– 109. člen (sodelovanje pri sovražnem delovanju proti
FLRJ),
– 117. člen (združevanje zoper ljudstvo in državo),
– 118. člen (sovražna propaganda),
– 236. člen (neizpolnitev obvezne oddaje kmetijskih pridelkov),
– 237. člen (dajanje krivih podatkov, ki so v zvezi z oddajo
in umetno povečanje teže oddanih pridelkov),
– 238. člen (zanemarjanje obdelane zemlje in vzreje živine),
– 239. člen (škodljivstvo v kmetijstvu),
– 240. člen (izpodkopavanje zadruge),
– 241. člen (kršitev prostovoljnosti članstva v zadrugah),
– 292.a člen (širjenje lažnih vesti);
12. Kazenskega zakona SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76,
34/84, 74/84, 57/98, 3/90 in 38/90):
– 131. člen (sodelovanje pri sovražnem delovanju),
– 133. člen (sovražna propaganda),
– 201. člen (neizpolnitev ukaza ali odrekanje pokornosti),
– 202. člen (odklonitev sprejema ali uporabe orožja),
– 214. člen (nepokorščina pri vpoklicu v vojaško službo in
izmikanje vojaški službi);
13. Kazenskega zakona SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90):
– 228. člen (širjenje lažnih vesti),
– 236. člen (zloraba vere in cerkve).
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(3) V zvezi s sodnimi odločbami in sodnimi postopki iz
prejšnjih odstavkov zoper duhovnike in duhovnice oziroma
redovnike in redovnice registriranih verskih skupnosti lahko
zahtevo za varstvo zakonitosti po tem členu vložijo tudi zakoniti
zastopniki njihovih registriranih verskih skupnosti.
(4) Zahteve za varstvo zakonitosti zoper sodne odločbe
in sodne postopke iz prejšnjih odstavkov, ki so bile zavržene
kot prepozne zaradi izteka roka iz 559. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94), se lahko v skladu s
prejšnjimi odstavki ponovno vložijo.
(5) Krvni sorodniki v stranski vrsti do vključno tretjega
kolena in zakoniti zastopniki registriranih verskih skupnosti
smejo vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti iz tega člena po
obsojenčevi smrti in v njegovo korist.«
9. Iz zakonodajnega gradiva, ki je bilo na voljo v postopku sprejemanja ZKP-G, izhaja: »da je v prehodni določbi
20. člena ZKP-G vsebinsko predlagana ponovna uveljavitev
559. člena osnovnega Zakona o kazenskem postopku. V skladu z določbo 559. člena Zakona o kazenskem postopku se
je izredni rok za vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti zoper
sodne odločbe, ki so postale pravnomočne pred 1. 1. 1995,
iztekel 31. 12. 1997, v skladu s predlagano prehodno določbo
20. člena pa bo navedeno ponovno omogočeno do 31. 12.
2008.« Nadalje pa predlagatelj navaja, da je dopustnost vložitve zahteve za varstvo zakonitosti omejil, kar obrazloži z naslednjim. »Hkrati so sodne odločbe, zoper katere bo po tem členu
dopuščeno vlaganje zahtev za varstvo zakonitosti, omejene
le na tiste iz drugega odstavka predlaganega člena. Gre za
povzetek zakonov iz 3. člena Zakona o popravi krivic (Uradni
list RS, št. 47/03 in št. 53/05 ur. p. b. 1 – ZPkri), ki je razširjen
toliko, da prvih štirih zakonov ne omejuje le na določene člene
in da so na seznamu dodani še Zakon o kaznovanju zločinov in
prestopkov zoper slovensko narodno čast (Uradni list SNOS in
NVS, št. 7/45), Uredba o vojaških sodiščih (Vestnik, službeno
glasilo glavnega štaba NOV in PO Slovenije, št. 6 z dne 20. 10.
1994), Zakon o konfiskaciji imovine in izvrševanju konfiskacije
(Uradni list DFJ, št. 40/45), Zakon o zaplembi premoženja in
izvrševanju zaplembe (Uradni list FLRJ, št. 61/46), na podlagi
katerih je bilo prav tako izrečenih večje število sodb. V zvezi s
Kazenskim zakonom SFRJ pa so dodana še tri kazniva dejanja. Gre za kazniva dejanja po 201. členu (neizpolnitev ukaza
ali odrekanje pokornosti), 202. členu (odklonitev sprejema ali
uporabe orožja) in po 214. členu (nepokorščina pri vpoklicu v
vojaško službo in izmikanje vojaški službi) Kazenskega zakona. Glede na navedeno ni možno neposredno sklicevanje na
3. člen Zakona o popravi krivic.«
10. Prehodna določba 20. člena ZKP-G pomeni v primerjavi s 559. členom ZKP/94 njegovo delno spremembo in deloma dopolnitev. Najprej pomeni dopolnitev oziroma razširitev
kroga upravičencev, ki so aktivno legitimirani za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Nadalje določa nov rok za njeno
vložitev, tj. do 31. 12. 2008, in drugače, kot 559. člen ZKP/94
 Poročevalec Državnega zbora št. 55/05 z dne 22. 7. 2005,
str. 7 do 30.
 Pravilno 31. 12. 1996 oziroma zaradi prazničnih dni 3. 1.
1997.
 Isto, str. 27.
 Isto, str. 16.
 Poleg obsojenca, zagovornika in oseb iz drugega odstavka
367. člena ZKP omogoča vložitev zahteve za varstvo zakonitosti
tudi krvnim sorodnikom v stranski vrsti do vključenega tretjega kolena (prvi odstavek 20. člena ZKP-G). Prav tako navedena določba
omogoča, da lahko ob izpolnjenih pogojih iz te določbe v zvezi s
sodnimi odločbami in sodnimi postopki zoper duhovnike in duhovnice oziroma redovnike in redovnice registriranih verskih skupnosti,
zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vložijo tudi zakoniti zastopniki
njihovih registriranih verskih skupnosti (tretji odstavek 20. člena
ZKP-G). Po petem odstavku 20. člena ZKP-G smejo krvni sorodniki
v stranski vrsti do vključno tretjega kolena in zakoniti zastopniki
registriranih verskih skupnosti vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti
iz tega člena po obsojenčevi smrti in v njegovo korist.
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določa tudi rok, na katerega veže pravnomočnost odločbe,
ki jo je dopustno izpodbijati z zahtevo za varstvo zakonitosti,
tj. do 2. 7. 1990. Z drugim odstavkom 20. člena ZKP-G pa je
zakonodajalec v primerjavi z določbo 559. člena ZKP/94 vsebinsko tudi zožil in omejil dopustnost vložitve zahteve za varstvo zakonitosti. Taksativno je namreč določil zakone oziroma
posamezna kazniva dejanja, na podlagi katerih in glede katerih
so bile v kazenskem postopku izdane sodne odločbe. Le zoper
slednje smejo upravičenci vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti.
Ponovno pa se lahko, le v skladu s prejšnjimi odstavki 20. člena
ZKP-G, vložijo tudi zahteve za varstvo zakonitosti zoper sodne
odločbe in sodne postopke iz prejšnjih odstavkov te določbe, ki
so bile zavržene kot prepozne zaradi izteka roka iz 559. člena
ZKP/94 (četrti odstavek 20. člena ZKP-G).
11. Ustavno sodišče najprej poudarja, da predmet presoje v tej zadevi ni ustavnost ureditve nove prehodne določbe
20. člena ZKP-G same po sebi. Prav tako Ustavno sodišče ni
pristojno presojati vprašanja, ali je ureditev prehodne določbe
20. člena ZKP-G, kot jo je sprejel zakonodajalec, primerna. Iz
ustaljene ustavnosodne presoje izhaja med drugim tudi stališče, da sodi odločitev zakonodajalca o tem, kako širokemu krogu oseb bo po obsojenčevi smrti omogočeno neposredno, brez
sodelovanja državnega tožilca, vlagati izredna pravna sredstva
z namenom rehabilitacije obsojenca, v polje njegove proste
presoje. Nadaljnja odločitev, in sicer odločitev, kako širokemu
krogu oseb bo v primerih, določenih z zakonom, dopustno
vložiti izredno pravno sredstvo, prav tako sodi v polje proste
presoje zakonodajalca. Presoja Ustavnega sodišča mora biti
na tem področju zato nujno zadržana.
12. Predmet presoje v tej zadevi je, ali je zakonodajalec z
novo prehodno določbo 20. člena ZKP-G uredil določeno vprašanje, ki bi ga moral urediti, tj., ali je podaljšal rok za vložitev
zahteve za varstvo zakonitosti po 559. členu ZKP/94. Da je
Ustavno sodišče zakonodajalca enkrat že pozvalo k podaljšanju tega dveletnega roka iz 559. člena ZKP/94, je bilo v obrazložitvi te odločbe že navedeno. Zakonodajalec ima sicer tudi
pri določanju dolžine roka široko polje presoje. Vendar lahko
prekluzivni rok, ki je neprimerno kratek, povzroči tako učinkovanje zakona oziroma taka stanja, ki so v nasprotju z namenom
zakona oziroma njegovega posameznega instituta. Temeljni
namen zakona, ki ureja kazenski postopek, je zagotoviti, da se
nikogar, ki je nedolžen, ne bi obsodilo in da bi se vsakomur, ki
je obdolžen kaznivega dejanja, omogočilo pošteno sojenje. Tej
oceni in v konkretnem primeru zlasti sodni rehabilitaciji oziroma
ponovni presoji predvsem medvojnih obsodb in obsodb, izdanih
v političnih procesih med drugo svetovno vojno in po njej, je
namenjen postopek s tovrstnimi pravnimi sredstvi, kot je v konkretnem primeru postopek z zahtevo za varstvo zakonitosti.
13. Ustavno sodišče ugotavlja, da zakonodajalec, glede
na vsebino nove prehodne določbe 20. člena ZKP-G, roka iz
559. člena ZKP/94 še vedno ni podaljšal na način, kot izhaja
iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-247/96. To pomeni,
da upravičencem iz 559. člena ZKP/94 ni v celoti ponovno
zagotovil možnosti, da bi zoper sodne odločbe, ki so postale
pravnomočne pred uveljavitvijo ZKP/94 (tj. pred 1. 1. 1995),
in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno
odločbo, vložili zahtevo za varstvo zakonitosti. S tem je povzročil protiustavno pravno praznino in posledično takšno učinkovanje zakona, da nekaterim, ki jim je s 559. členom ZKP/94
najprej hotel omogočiti sodno rehabilitacijo, slednje zaradi
zamude (neprimerno kratkega) roka, ne bodo deležni kljub
svoji upravičenosti. Pri presoji primernosti roka in odločitvi o
njegovem podaljšanju je treba upoštevati tudi druge časovne
razsežnosti: dogodki, iz katerih izhajajo tovrstne obsodbe
(oziroma obsodbe in sodni postopki iz določbe 559. člena
ZKP/94), so večji del odmaknjeni (vsaj) za pol stoletja, obsojenci in drugi upravičenci so večinoma že starejši, ki žive v
 Da je rok iz 559. člena ZKP/94 iztekel in kot tak ni bil podaljšan, šteje tudi sodna praksa. Glej npr. sklep Vrhovnega sodišča št.
I Ips 351/2005 z dne 2. 2. 2006.
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različnih okoliščinah, nekateri med njimi tudi v tujini in daleč
od pretoka pravnih informacij.
14. Navedeno bi moral zakonodajalec upoštevati pri pripravi nove prehodne določbe, s katero je uveljavil ponovno
možnost za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Odločitev
zakonodajalca, da roka iz 559. člena ZKP/94 ne podaljša,
povzroča namreč ob uveljavitvi vsebine prehodne določbe
20. člena ZKP-G upoštevno število primerov, ki za prizadete
pomenijo po eni strani nastanek pravne praznine ter s tem
kršitev načela enakosti vseh pred zakonom (drugi odstavek
14. člena Ustave) in po drugi strani ogrožajo njihovo zaupanje
v pravo, kar je v neskladju z načeli pravne države (2. člen
Ustave). Glede na navedeno Ustavno sodišče ocenjuje, da
je veljavna zakonska ureditev upoštevnega dela kazenskega
postopka v nasprotju z 2. členom Ustave. Slednja namreč še
vedno ne omogoča odprave vseh v procesnem in v vsebinskem
smislu krivičnih odločb, izdanih na podlagi predpisov medvojne
in povojne oblasti, in odprave teh odločb v postopku z izrednimi
pravnimi sredstvi, v konkretnem primeru v postopku z zahtevo
za varstvo zakonitosti.
15. Ustavno sodišče se v tej zadevi torej ni spuščalo v
presojo, ali je veljavna prehodna določba 20. člena ZKP-G
sama po sebi v neskladju z Ustavo. Ugotovilo pa je, da je
prehodna določba 20. člena ZKP-G v neskladju z Ustavo zato,
ker ne ureja podaljšanja roka iz 559. člena ZKP/94 na način,
kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-247/96. Ker
gre za položaj iz 48. člena ZUstS, je Ustavno sodišče ugotovilo
protiustavnost izpodbijane zakonske ureditve (1. točka izreka).
Ustavno sodišče je glede na zahtevnost predmeta urejanja
določilo rok šestih mesecev, v katerem je zakonodajalec dolžan
odpraviti ugotovljeno neskladje (2. točka izreka). Glede na to,
da zakonodajalec po navedeni odločbi Ustavnega sodišča ni
sprejel ureditve v skladu z drugim odstavkom 14. člena Ustave, je Ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe
(drugi odstavek 40. člena ZUstS), kot izhaja iz 3. točke izreka
te odločbe. Način izvršitve, kot je naveden v 3. točki izreka te
odločbe, pomeni tudi to, da smejo zahtevo za varstvo zakonitosti ponovno vložiti tudi tisti upravičenci, katerih zahteve za
varstvo zakonitosti so bile vložene zoper sodne odločbe, ki so
postale pravnomočne pred uveljavitvijo ZKP/94, in zoper sodne
postopke, ki so tekli pred tako pravnomočno odločbo, pa so bile
že zavržene zaradi izteka roka iz 559. člena ZKP/94.
B. – III.
16. Pobudnica sicer izpodbija akte, navedene v 4. točki
izreka te odločbe, vendar iz njenih navedb izhaja, da zatrjuje
predvsem kršitve, do katerih naj bi prišlo v konkretnem postopku. Kolikor je šlo v tedanjih postopkih za zlorabo kazenskega
prava v politične in druge namene, to namreč (samo po sebi) ne
more biti razlog za ugotovitev neskladnosti izpodbijanih aktov,
temveč je lahko le razlog za to, da zakonodajalec omogoči odpravo krivic, povzročenih s takšnimi zlorabami. V konkretnem
primeru pomeni to, da zoper tovrstne sodne odločbe zagotovi
zahtevo za varstvo zakonitosti v funkciji učinkovitega pravnega
sredstva z namenom sodne rehabilitacije.
17. Po prehodni določbi 559. člena ZKP/94 je imela pobudnica možnost, da bi v roku dveh let po njegovi uveljavitvi
zoper domnevno sporno sodno odločbo vložila zahtevo za
varstvo zakonitosti. Ta rok se je že iztekel. Zakonodajalec je z
novo prehodno določbo, to je z 20. členom ZKP-G, med drugim
določil, da je mogoče zahtevo za varstvo zakonitosti ponovno
vložiti do 31. 12. 2008 le v taksativno določenih primerih (drugi
odstavek 20. člena ZKP-G). Enako omejitev je določil tudi za
vse tiste primere, ko so bile zahteve za varstvo zakonitosti
zavržene zaradi poteka roka iz 559. člena ZKP/94 (četrti odstavek 20. člena ZKP-G). Glede na navedeno vsebino prehodne
določbe 20. člena ZKP-G je Ustavno sodišče ugotovilo, da je
takšna ureditev v neskladju z 2. členom Ustave. Ker je Ustavno sodišče določilo način izvršitve ugotovljenega neskladja,
kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe, lahko tudi pobudnica
ponovno vloži zahtevo za varstvo zakonitosti. Zato pravnega
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interesa za presojo izpodbijanih aktov ne izkazuje in je bilo
treba njeno pobudo za začetek postopka za oceno njihove
ustavnosti zavreči (4. točka izreka te odločbe).
C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 25.
in 30. člena, drugega odstavka 40. in 48. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Franc
Grad, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka
Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2181.

Spremembe in dopolnitve Pravil delovanja
Ekonomsko-socialnega sveta

Na podlagi šestega odstavka 9. točke Dogovora o politiki
plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, št. 23/94)
predstavniki delojemalcev, delodajalcev in Vlade Republike
Slovenije soglasno sprejemamo

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE PRAVIL
delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
1. člen
V Pravilih delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni
list RS, št. 59/94, 64/94 – popr. in 32/95) se v vseh členih besedna zveza »socialni partnerji«, uporabljena v različnih sklonih,
nadomesti z besedo »partnerji« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se za besedilom »organ socialnih partnerjev«
doda besedilo »in Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: partnerji)«, ter črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
3. člen
V drugem odstavku 2. člena se v osmi alinei za vejico
doda naslednje besedilo: »ter sorodnimi institucijami v Evropski
uniji in v državah članicah Evropske unije«.
4. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak od partnerjev imenuje svoje predstavnike v ESS.
Vsak partner ima največ 8 članov. Vsak član ima lahko namestnika.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Predstavnike delojemalcev imenujejo reprezentativne
zveze in konfederacije sindikatov za območje države, in sicer
vsaka reprezentativna zveza ali konfederacija najmanj enega
člana, predstavnike delodajalcev pa združenja delodajalcev in
zbornice, ki delujejo na območju države.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek se črta.
5. člen
Črta se tretji odstavek 5. člena.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »višjega upravnega delavca« nadomesti z besedo »uradnika«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje za zasedbo delovnega mesta sekretarja ESS
sprejme ESS v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.«.
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V ESS se odločitve sprejemajo soglasno. Ne glede na
število članov ima vsak partner en glas.«.
8. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil delovanja Ekonomskosocialnega sveta začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10502-1/2006/3
Ljubljana, dne 24. aprila 2007
Vlada Republike Slovenije
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
Delodajalci
Združenje delodajalcev Slovenije
Borut Meh l.r.
Gospodarska zbornica Slovenija
mag. Samo Hribar Milič l.r.
Obrtna zbornica Slovenije
Miroslav Klun l.r.
Delojemalci
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
mag. Dušan Semolič l.r.
Konfederacija sindikatov
Pergam Slovenije
Dušan Rebolj l.r.
Konfederacija sindikatov
90 Slovenije
Boris Mazalin l.r.
Neodvisnost KNSS
Konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Drago Lombar l.r.
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Navodilo o spremembah Navodila za
izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne
zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije naslednje

NAVODILO
o spremembah Navodila za izvajanje statističnih
raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih
sadovnjakov
1. člen
V Navodilu za izvajanje statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti intenzivnih sadovnjakov (Uradni list RS, št.
20/06) se 1. člen spremeni, tako da se glasi:
»To navodilo v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2001/109/ES z dne 19. decembra 2001 o statističnih
raziskovanjih, ki jih izvedejo države članice, da ugotovijo pridelovalno zmogljivost intenzivnih sadovnjakov nekaterih vrst
sadnega drevja (UL L št. 13 z dne 16. 1. 2002, str. 21), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/110/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 95/57/ES in 2001/109/ES
na področju statistike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
(UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 418) (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2006/110/ES) določa, da Statistični urad
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Urad) popisuje s
tem navodilom določene enote statističnega raziskovanja in o
rezultatih obvešča Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu:
Komisija).«.
2. člen
V 3. členu Navodila se besedilo »v Prilogi I Direktive
2001/109/ES« nadomesti z besedilom »v Prilogi Direktive
2001/109/ES«.
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2006/9
Ljubljana, dne 20. aprila 2007
EVA 2007-1522-0003
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
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2183.

Navodilo o spremembi Navodila o statističnih
raziskovanjih s področja turizma

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije naslednje

NAVODILO
o spremembi Navodila o statističnih
raziskovanjih s področja turizma
1. člen
V Navodilu o statističnih raziskovanjih s področja turizma
(Uradni list RS, št. 56/06) se 1. člen spremeni, tako da se
glasi:
»To navodilo v skladu z Direktivo Sveta št. 95/57/ES z
dne 23. novembra 1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 32), zadnjič
spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/110/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 95/57/ES in 2001/109/ES
na področju statistike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
(UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 418) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/57/ES) določa način in področja zbiranja
podatkov o turističnem povpraševanju in ponudbi za območje
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: podatki), ki jih zbira
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
urad), in ureja njihovo združevanje in obdelovanje ter posredovanje usklajenih statističnih podatkov Evropski komisiji (v
nadaljnjem besedilu: Komisija).«.
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2006/7
Ljubljana, dne 20. aprila 2007
EVA 2007-1522-0002

mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BELTINCI
2184.

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora
Občine Beltinci

Na podlagi 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS,
Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 118/00, 67/01, 11/03, 46/06) je Občinski svet
Občine Beltinci na 1. izredni seji dne 16. 2. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Nadzornega odbora
Občine Beltinci
I.
V Nadzorni odbor Občine Beltinci se imenujejo:
1. Jožef Balažic, Beltinci, Panonska 4/b.
2. Vlado Baša, Ižakovci 146/a.
3. Jožef Kavaš, Beltinci, Panonska 113.
4. Dejan Klemenčič, Dokležovje, Glavna 107.
5. Igor Lebar, Lipovci 59.

4. ZADRAVEC Elizabeta, Mladinska ul. 11 – namestnica
prve članice
5. HORVAT Cvetko, Poljska pot 9/c, Beltinci – drugi član
6. HORVAT Ivanka, Murska ul. 24, Dokležovje – namestnica drugega člana
7. ŠKRABAN Suzana, Nova ul. 16, Dokležovje – tretja
članica
8. MEOLIC Simon, Dokležovje, Murska ul. 22 – namestnik
tretjega člana.
II.
Mandatna doba članov Posebne občinske volilne komisije
Občine Beltinci traja štiri leta.
III.
Sedež Posebne občinske volilne komisije Občine Beltinci
je v upravni zgradbi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231
Beltinci.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2007-03-28/IV
Beltinci, dne 3. aprila 2007

II.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta in
začne teči s 1. konstitutivno sejo odbora, preneha pa s potekom
mandata članov Občinskega sveta Občine Beltinci oziroma z
dnem razrešitve.

tinci.

Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

III.
Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan Občine Bel-

BOVEC

IV.
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika
nadzornega odbora.
Št. 032-01/2007-01izr.-16/IV
Beltinci, dne 16. februarja 2007
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

2185.

Sklep o imenovanju v Posebno občinsko
volilno komisijo

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPBS 2) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06)
je Občinski svet Občine Beltinci na 3. redni seji dne 3. 4. 2007
sprejel naslednji

SKLEP
I.
V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Beltinci se
imenujejo:
1. MAKOVECKI Karel, Mladinska ul. 2/c, Beltinci, univ.
dipl. pravnik – predsednik
2. MES FORJAN Valerija, Pot ob Črncu 5, Beltinci, univ.
dipl. pravnica – namestnica predsednika
3. ZVER Marija, Dokležovje, Nova ul. 8 – prva članica

2186.

Sklep o začetku priprave občinskega
prostorskega načrta (OPN) Bovec

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bovec
(Uradni list RS, št. 72/06) je župan Občine Bovec sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Bovec
črta

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega na-

Občina Bovec mora v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) do konca leta 2009
sprejeti nove prostorske akte.
1.1. Ocena stanja
OPN Občine Bovec bo predstavljal nov temeljni strateški
in izvedbeni prostorski dokument občine. Dosedanji sistem
prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih
izvedbenih aktov – prostorskih ureditvenih pogojev in prostorskih izvedbenih načrtov. Ti prostorski izvedbeni akti izhajajo iz
obdobja družbenega planiranja in z njimi sedaj ni več mogoče
zadovoljivo uresničevati sodobnih načel usklajevanja razvojnih
potreb z varstvenimi zahtevami, varovanja javnih koristi ter
načel trajnostnega razvoja.
1.2. Razlogi za pripravo prostorskega reda Občine Bovec
Razlog za pripravo OPN Občine Bovec je v spremembi
sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07). Zakon v 95. členu določa, da morajo občine v
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24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN.
2. Območje prostorskega načrta
Območje OPN Bovec obsega celotno območje občine
Bovec.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPN temeljijo na osnovi
izdelanih strokovnih podlag – Strokovne podlage za poselitev
Občine Bovec (Koling, d.o.o., december 2005), Strokovne podlage za območje krajine občine Bovec (Koling, d.o.o., december 2006), Analiza in implementacija strategije razvoja turizma
Občine Bovec v prostor (Mlekuž consulting, december 2006),
dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah
nosilcev urejanja prostora pridobljenih v letu 2005, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja.
Pripravljavec bo pridobil še dodatne strokovne preveritve
in rešitve, če se bo v postopku priprave OLN Občine Bovec izkazalo, da je treba na nivoju OLN nekatere strateška izhodišča,
cilje in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja
podrobneje preveriti.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in
njegovih posameznih faz
Faza
Sklep o pričetku postopka in
objava v Uradnem listu RS
Izdelava osnutka

Nosilec
župan, občina

Rok
7 dni

izvajalec

90 dni

Pridobivanje smernic

MOP na podlagi
vloge občine
izvajalec
MOP, občina,
izvajalec
občina

30 dni

načrtovalec,
občina, župan
župan,
občinski svet
MOP na podlagi
vloge Občine
Bovec
Vlada RS
občina

7 dni

Dopolnitev osnutka
Dopolnitev osnutka s smernic
Javna razgrnitev in javna
obravnava
Stališča do pripomb
Izdelava predloga
Pridobivanje mnenj in
sklep ministra za prostor o
skladnosti OPN
Sklep vlade
Sprejem odloka in objava
v uradnem glasilu skupaj z
datumom in številko sklepa
vlade

15 dni
15 dni
30 dni

15 dni
75 dni

Zavod za gozdove RS, Območna enota Tolmin
Ministrstvo za promet
– Direktorat za letalstvo
– Direkcija RS za ceste
Uprava RS za civilno letalstvo
Ministrstvo za gospodarstvo
– Direktorat za energijo infrastrukture,
– Direktorat za turizem
– Direktorat za elektronske komunikacije
Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj
Ministrstvo za visoko šolo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino
Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za notranje zadeve
Uprava RS za zaščito in reševanje
5.2. Nosilci na lokalni ravni podajo smernice:
– Komunala Tolmin
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. Ljubljana
– Elektro Primorska, PE Tolmin
– Javni stanovanjski sklad Občine Bovec.
5.3. Občinska uprava
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom
OPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v
30 dneh od prejema vloge MOP.
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta
Bovec se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter
sosednjim občinam.
Št. 3500-04/2007
Bovec, dne 24. aprila 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

30 dni
30 dni

5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice
za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Bovec, so ministrstva in organi
v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri
pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
5.1. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna
obvezna izhodišča za pripravo OPN Občine Bovec in podajo
smernice, so:
Ministrstvo za okolje in prostor,
– Direktorat za prostor
– Urad za prostorski razvoj
– Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
– Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave
– Sektor za rudarstvo in mineralne surovine
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna
enota Nova Gorica
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Direktorat za kmetijstvo
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

BREŽICE
2187.

Pravilnik o sofinanciranju programov
aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini
Brežice

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju turizma (Uradni
list RS št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice
na 5. redni seji dne 16. 4. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov aktivnosti
turističnih društev in zvez v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev sredstev za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez, ki

Uradni list Republike Slovenije
delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na območju
Občine Brežice.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo z Odlokom o
proračunu Občine Brežice za tekoče leto.
2. člen
Društva in zveza, ki delujejo na področju spodbujanja
razvoja turizma po tem pravilniku, so združenja, ustanovljena
po Zakonu o društvih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno
turistično dejavnost, in to so:
– turistična društva,
– turistična zveza,
(v nadaljevanju besedila: društva in zveze).
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misije o izpolnjevanju pogojev za prijavo na razpis, komisija
pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov v skladu z merili,
ki jih določa ta pravilnik. V primeru, da je katera od pravočasnih
vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge.
Rok za dopolnitev vloge je 5 (pet) dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena,
se kot nepopolna zavrže.
Komisija v roku 30 dni od dne, ko se je iztekel rok za
prijavo na razpis, pripravi predlog za razdelitev namenskih
sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave Občine
Brežice sprejme sklep o dodelitvi sredstev. Zoper odločitev iz
prejšnjega odstavka lahko vloži pritožbo na župana v roku 8 dni
od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

3. člen
Upravičenci do sredstev so zgoraj navedena društva in
zveza, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Brežice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika,
– da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo
leto.

9. člen
Z društvom oziroma zvezo sklene občina pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva ali zveze,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa aktivnosti.

4. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, merila in postopki
za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih društvom in
zvezi. Sredstva za investicije v prostore društev in zveze niso
predmet tega pravilnika.

10. člen
Predmet sofinanciranja programa aktivnosti društev in
zvez na območju Občine Brežice so praviloma aktivnosti z
naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega
pomena: predstavite na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in
vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije in podobno,
spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega
pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev: seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe
kraja.

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Višina sredstev za sofinanciranje programa aktivnosti društev in zveze na območju Občine Brežice se določi v proračunu
občine. Sredstva se dodeljujejo od začetka veljavnosti odloka
o proračunu Občine Brežice, na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Upravičenci lahko
pridobijo sredstva le na podlagi popolne vloge za prijavo na
javni razpis.

pis,

6. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na raz-

– okvirno višino finančnih sredstev,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k
prijavi,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.
7. člen
Komisijo za obravnavo prispelih vlog imenuje župan Občine Brežice. Komisija oblikuje predlog dodatnih pogojev in meril,
ki jih župan potrdi s sklepom o objavi razpisa.
8. člen
Komisija pregleda vse prijave, ki so pravočasno prispele
na razpis. O delu komisije se vodi zapisnik. Po ugotovitvi ko-

III. VSEBINSKA DOLOČILA

IV. MERILA
11. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja
meril, ki obravnavajo:
1. programe društev in zvez,
2. projekte društev in zvez.
Pod programi društev se štejejo redne programske aktivnosti, ki se že izvajajo najmanj 2 leti. Posamezno društvo ali
zveza lahko prijavi poleg programa največ 3 projekte.
Višina sofinanciranja posameznega programa ali projekta
je največ 50%.
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12. člen
Merila bodo določena v razpisu v točkah. Vrednost točke
se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti.
13. člen
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
– do 60% na podlagi predloženega letnega programa po
naslednjih področjih:
1. ohranjanje naravne in kulturne dediščine
2. organizacija in izvedba čistilnih akcij
3. organizacija in izvedba prireditev
4. promocijske aktivnosti
5. izobraževanje
6. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje aktivnosti vzpodbujanju razvoja turizma.
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe
– do 20% na podlagi projektov
– do 10% na podlagi članstva
– do 10% za ostala merila, ki jih določi komisija na podlagi
letnih usmeritev na področju razvoja turizma.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
14. člen
Upravičenci so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in določili iz pogodbe.
Upravičenci so dolžni za izvedene aktivnosti oddati poročilo za tekoče leto najkasneje do 15. novembra tekočega leta.
15. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev spremlja komisija
za obravnavo vlog, ki jo imenuje župan. V primeru ugotovljene
kršitve komisija za obravnavo vlog obvesti občinsko upravo.
16. člen
Če občinska uprava ugotovi, da društvo ali zveza ne
izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih
sredstev.
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi
namensko ali če je društvo za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo
in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila prvega in drugega odstavka tega
člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna
na naslednjem javnem razpisu Občine Brežice.
Društva ali zveze ne smejo kandidirati z istim programom
ali projektom na druga sredstva iz občinskega proračuna.
V primeru prenehanja društva ali zveze v času trajanja
pogodbe se neporabljena sredstva, ki so bila dodeljena temu
društvu ali zvezi in sredstva, ki niso bila porabljena v skladu
z namenom, za katerega so bila dodeljena oz. v skladu s pogodbo, ima Občina Brežice pravico zahtevati njihovo vrnitev v
skladu z določbami Zakona o društvih.

Uradni list Republike Slovenije
ČRNOMELJ
2188.

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
– popravek in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet Občine Črnomelj
na 5. redni seji dne 25. 4. 2007 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), 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 določitev nekaterih novih meril in pogojev za
oblikovanje objektov in drugih ureditev na območjih državnega
pomena, kjer velja odlok o PUP.
2. člen
V 11. členu se besedilo desetega odstavka v celoti zamenja z naslednjim besedilom:
»Na obstoječih območjih državnega pomena »OB« se
dovoli umestitev dejavnosti policije in ohranitev obstoječih dejavnosti. Za potrebe dejavnosti policije so dovoljene gradnje
novih, nadomestnih in pomožnih objektov, rekonstrukcije in
odstranitve objektov ter vzdrževalna dela. V primeru večjih
sprememb na območju Otovca je potrebna priprava izvedbenega prostorskega akta (lokacijskega načrta).«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-04/2006
Črnomelj, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

GORJE

VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
sofinanciranje dejavnosti društev in zveze v letu 2007.
Št. 322-2/2007
Brežice, dne 16. aprila 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

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

2189.

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list
RS, št. 3/07) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet Občine Gorje na
4. redni seji dne 12. 4. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov v Občini Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plače in plačila občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Gorje.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih
v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91,
2/91-I, 4/93), določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 110/06) ter Odloka o plačah funkcionarjev
(Uradni list RS, št. 14/06, 1/07).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno in do plačila,
če funkcijo opravljajo nepoklicno, in sicer na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo
nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega
pravilnika smiselno z določbami zakonov iz prvega odstavka
tega člena.
3. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan
in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan
lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom
tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
4. člen
Osnovna plača župana in podžupana je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija
oziroma s plačnim razredom, ki ga je funkcionar pridobil z
napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v skladu z
zakonom.
5. člen
Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija
župana Občine Gorje razvrsti v 49. plačni razred.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
Skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev se funkcija
podžupana Občine Gorje razvrsti v 34.–41. plačni razred.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju
mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Če je imenovanih več podžupanov, pripada vsakemu
od njih glede na obsega dela sorazmerni del plače, ki bi sicer
pripadala enemu podžupanu.
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7. člen
Letni znesek plačil za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska
se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije
glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana
ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 75 € neto
– udeležbo na seji občinskega sveta 65 € neto;
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 43 € neto;
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
54 € neto;
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
43 € neto.
V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje drugi dan so
člani občinskega sveta upravičeni zgolj do plačila za udeležbo
na eni seji. Za dopisno sejo se ne prejme dela plače.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti člana občinskega sveta na sejah, ki jih vodi občinska uprava. V primeru,
ko član občinskega sveta ali delovnega telesa ni v celoti prisoten
na seji, se mu plačilo obračuna v sorazmerju s prisotnostjo.
8. člen
Plača poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi sklepa o določitvi plače.  Prejemki nepoklicnih funkcionarjev se izplačujejo na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata
ali sklepa o imenovanju oziroma pogodbe.
S sklepom o določitvi plače župana se izvršijo določbe
zakona. S sklepom o določitvi plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z nalogom za izplačilo na podlagi sklepa o potrditvi mandata ali sklepa o imenovanju se opredelijo
osnove za ugotovitev trimesečnega izplačila članu občinskega
sveta, članu delovnega telesa občinskega sveta in članu drugih
organov občine.
III. NAGRADE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela določi nagrada v obliki
sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o
imenovanju.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, pripada sejnina za udeležbo na posamezni
seji v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana. Nagrade
ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje seji: 54 € neto
– udeležbo na seji: 43 € neto.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava.
11. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo
za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in
volitev pravico do nagrade v skladu z zakonom.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki veljajo za
zaposlene v občinski upravi.
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Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Gorje. Stroški prevoza se povrnejo v
skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno
potovanje v skladu s predpisi. Občinski funkcionar ima pravico
do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni
poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog
za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno
potovanje župana, izda nalog župan, sopodpisnika naloga pa
sta podžupan ali direktor občinske uprave.
Za vsako službeno potovanje mora potujoči k potnemu
nalogu podati poročilo, v katerem se na kratko navede namen
potovanja.
14. člen
Plače in druga plačila se funkcionarjem izplačujejo trimesečno, tako da se nakazila izvedejo najkasneje do 15. aprila,
15. julija, 15. oktobra in 31. decembra.
Prejemki, določeni v 12. členu, se funkcionarjem izplačajo
pri izplačilu plače oziroma plačila.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij
in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba
za civilno zaščito, svetov krajevnih skupnosti ter članom drugih
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski
svet ali župan, vendar v višini 70% zneska, ki ga prejmejo člani
komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta.
Osebam, ki vodijo organe iz prvega odstavka tega člena,
pripada nagrada v višini 70% zneska, ki ga prejme predsedujoči komisije ali odbora občinskega sveta.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od potrditve
mandatov članov sedanjega občinskega sveta Občine Gorje.
Št. 352/2007-D
Gorje, dne 12. aprila 2007

Uradni list Republike Slovenije
je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. redni seji dne 25. 4.
2007 sprejel

SKLEP
o soglasju k višini cene socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2007
I.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
ki jo izvaja Dom starejših občanov Grosuplje, znaša:
– za vodenje in koordinacijo 1.663,68 EUR mesečno,
– za neposredno socialno oskrbo: 5.181,25 EUR mesečno, od tega za upravičence do storitve, ki so se dogovorili samo
za dostavo kosil 1.870,60 EUR mesečno.
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša
12,98 EUR/ efektivno uro in velja od 1. 5. 2007.
Ekonomska cena dostave enega obroka znaša 3,71 EUR
in velja od 1. 5. 2007.
II.
Občina Grosuplje subvencionira:
– ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
v višini 65%,
– ceno dostave enega toplega obroka v višini 55%,
– stroške izvajanja socialno varstvene storitve, ki nastanejo zaradi specifičnosti storitve v občini (stroški prevoza socialnih oskrbovalk in nadomeščanja socialnih oskrbovalk za čas
dopusta in bolniške) v višini realiziranih stroškov, ki presegajo
višino določeno z metodologijo za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (predvidena višina 14.798 EUR),
– del stroškov dela socialne oskrbovalke zaposlene preko
javnih del v skladu s pogodbo o izvajanju javnih del v višini
3.238 EUR.
Cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike znaša 4,54 EUR/efektivno uro in velja od 1. 5. 2007.
Cena dostave kosila v okviru storitve pomoči družini na
domu za uporabnike znaša 1,67 EUR in velja od 1. 5. 2007.
III.
Zaradi povečanega obsega uporabnikov vključenih v storitev pomoč družini na domu se v okviru razpoložljivih sredstev,
ki so v občinskem proračunu za leto 2007 namenjeni za izvajanje storitve pomoč družini na domu, odobrijo sredstva za nakup
transportnih posod za hrano v višini 3.942,96 EUR.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 122-0002/2007
Grosuplje, dne 25. aprila 2007

Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

GROSUPLJE
2190.

Sklep o soglasju k višini cene socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu za
leto 2007

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 23/07 – popr.), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)

ILIRSKA BISTRICA
2191.

Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem
načrtu za območje P1-1 v Ilirski Bistrici
– I. faza

Na podlagi 20., 23. člena in v zvezi s 171. in 173. členom
Zakona o urejanju prostora (ZUreP –1, Uradni list RS,
št. 110/02, 08/03, 58/03) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska
Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list
RS, št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6.

Uradni list Republike Slovenije
2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 6. seji dne
19. 4. 2007 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu
za območje P1-1 v Ilirski Bistrici – I. faza
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 6/00)
1. člen
(uvodne določbe)
S tem odlokom se razveljavi Odlok o zazidalnem načrtu
za območje P1-1 v Ilirski Bistrici – I. faza, ki je bil sprejet na
2. nadaljevanju 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica dne 28. 11. 2000 (Uradne objave glasila Snežnik, št. 6/00).
2. člen
(1) Po prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu
za območje P1-1 v Ilirski Bistrici – I. faza (Uradne objave glasila Snežnik, št. 6/00) se območje ureja s prostorskim redom
občine.
(2) Do veljavnosti prostorskega reda občine se območje
ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino
Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice št. 17/94,
Uradni list RS, št. 70/05).
3. člen
(prehodne in končne določbe)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 347-7/96-231
Ilirska Bistrica, dne 19. aprila 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

2192.

Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem
načrtu za območje C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski
Bistrici

Na podlagi 20., 23. člena in v zvezi s 171. in 173. členom
Zakona o urejanju prostora (ZUreP –1, Uradni list RS, 110/02,
08/03, 58/03), ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS,
št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6.
2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 6. seji dne
19. 4. 2007 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu
za območje C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici
(Uradni list RS, št. 43/99)
1. člen
(uvodne določbe)
S tem odlokom se razveljavi Odlok o zazidalnem načrtu
za območje C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici, ki je bil sprejet
na 4. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list
RS, št. 43/99).
2. člen
(1) Po prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu
za območje C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici iz prejšnjega
odstavka se območje ureja s prostorskim redom občine.
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(2) Do veljavnosti prostorskega reda občine veljajo prostorsko ureditveni pogoji – Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske
novice št. 17/94, Uradni list RS, št. 70/05).
3. člen
(prehodne in končne določbe)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 352-22/98-231
Ilirska Bistrica, dne 19. aprila 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

KOPER
2193.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda – ente pubblico di educazione Giardino
d'infanzia Delfino blu

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
– ente pubblico di educazione Giardino
d'infanzia Delfino blu
Št. 600-14/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI
– UPB5) sta Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06)
na seji dne 19. aprila 2007 in Svet Samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti Koper na podlagi 12. člena Statuta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper na seji dne
18. aprila 2007 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
– ente pubblico di educazione Giardino
d'infanzia Delfino blu
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu (Uradne objave, št. 24/98 in
24/00) se spremeni tako, da se glasi:
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»Ime vrtca: Ente pubblico di istruzione ed educazione
– Javni vzgojno-izobraževalni zavod GIARDINO D'INFANZIA
DELFINO BLU.
Skrajšano ime vrtca je: GIARDINO D'INFANZIA DELFINO
BLU.
Sedež vrtca: Kolarska 8, 6000 Koper – Via dei Carreri 8,
6000 Capodistria.«.
2. člen
Besedilo 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti vrtca so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane
s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških
zapisov
12. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom
14. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
16. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230
Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke
porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih
paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
30. K 72.300 Obdelava podatkov
31. K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851 Prevajanje
34. K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
36. M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje
37. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d.n.
38. O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve
40. O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov
41. O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
42. O 92.511 Dejavnost knjižnic

Uradni list Republike Slovenije
43. O 92.610
44. O 92.623
45. O 92.720

Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje se šteje kot
javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 7. člena odloka se spremenijo
tako, da se glasijo:
»Svet vrtca opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet
staršev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu,
– predlaga soustanoviteljicama spremembo ali razširitev
dejavnosti,
– daje soustanoviteljicama in ravnatelju zavoda predloge
in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«
Svet vrtca odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.
Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki soustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev.«.
Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»V svetu vrtca morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh enot vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta
so lahko zaporedoma imenovxani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.«.
5. člen
Besedilo 22. člena odloka se spremeni, tako da se pika na
koncu druge alinee nadomesti z vejico in se doda nova tretja
alinea, ki se glasi:
»– prodaje proizvodov in storitev na trgu,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.

glasi:

6. člen
V 24. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se

»Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet
vrtca.«.
7. člen
Dosedanji svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-14/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Koper, 18. aprila 2007
Samoupravna skupnost italijanske
narodnosti Koper
Predsednik sveta
Alberto Scheriani l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu
Numero: 600-14/2007
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI – UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ed il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, con decisione accolta ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto della Comunità autogestita della
nazionalità italiana di Capodistria nella seduta del 18 aprile
2007, hanno approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione
Giardino d'infanzia Delfino blu
Articolo 1
L’articolo 2 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico
di educazione Giardino d'infanzia Delfino blu (Bollettino ufficiale, n. 24/98 e 24/00) è modificato e recita:
»Denominazione dell’asilo infantile: Ente pubblico di
istruzione ed educazione – Javni vzgojno-izobraževalni zavod
GIARDINO D'INFANZIA DELFINO BLU.
Designato per brevità: GIARDINO D'INFANZIA DELFINO
BLU.
Sede dell’asilo infantile: Via dei carreri 8, 6000 Capodistria – Kolarska 8, 6000 Koper.«.
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Articolo 2
L’articolo 3 del decreto è modificato come segue:
»Il giardino d’infanzia svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4.. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse
alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni
informatiche
12. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti
in esercizi specializzati, n. c. a.
13. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli
di seconda mano
14. G 52.610 Commercio al dettaglio per
corrispondenza
15. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante
a posteggio fisso
16. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo
consumo
17. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510 Mense
19. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230 Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200 Locazione di beni immobili
22. K 71.100 Noleggio di autovetture
23. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature
per ufficio e di materiale informatico
24. K 71.340 Noleggio di altre macchine e
attrezzature
25. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100 Consulenza per installazioni di
sistemi informatici
28. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220 Fornitura di software e
consulenza informatica
30. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400 Attività delle banche dati
32. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851 Traduzione
34. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni
e convegni
36. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione
di grado preparatorio
37. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento
ed altre attività di insegnamento, n. c. a.
38. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di
divertimento
41. O 92.340 Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511 Attività di biblioteche
43. O 92.610 Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623 Altre attività sportive
45. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.
L’attività dell’asilo infantile è ritenuta un pubblico servizio
la cui prestazione è di pubblico interesse.«.

Stran

5584 /

Št.

40 / 7. 5. 2007

Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 4 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Nell’articolo 7, il terzo, il quarto ed il quinto comma sono
modificati come segue:
»Il consiglio dell’asilo infantile espleta i seguenti compiti:
– approva i regolamenti e gli altri atti generali;
– nomina ed esonera il direttore;
– approva il programma di sviluppo;
– approva il programma annuale di lavoro e la relazione
sulla sua attuazione;
– approva il piano finanziario ed il conto consuntivo;
– decide in merito all’introduzione dei programmi aggiuntivi ed altri;
– decide in merito ai ricorsi, inoltrati dagli organi professionali, dall’ispettorato all’istruzione,
dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio
dei genitori;
– indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al
consiglio dell’ente;
– decide dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione all’attività educativa e didattica dell’ente;
– propone al fondatore le modifiche o l’ampliamento delle
attività;
– avanza proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore;
– approva i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.
Il consiglio dell’asilo infantile delibera a maggioranza assoluta, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.
Il consiglio dell’asilo infantile si compone di 9 membri,
di cui:
– tre rappresentanti dei cofondatori,
– tre rappresentanti dei dipendenti dell’asilo infantile
– tre rappresentanti dei genitori.«.
Sono aggiunti il sesto ed il settimo comma che recitano:
»Nel consiglio dell’asilo infantile devono essere equamente rappresentati i dipendenti ed i genitori di tutte le unità
del medesimo.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 22 del decreto è modificato come
segue:
alla fine del secondo alinea, il punto è sostituito con una
virgola ed è aggiunto il terzo alinea che recita:
»– vendita sul mercato di prodotti e servizi«.
Il terzo alinea diventa pertanto il quarto alinea.
Articolo 6
Nell’articolo 24 del decreto è aggiunto un nuovo secondo
comma che recita:
»La ripartizione del ricavato eccedente le spese avviene
in funzione dei programmi delle priorità approvati dal consiglio
dell’ente.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio dell’ente svolge le proprie funzioni fino
alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 600-14/2007
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Capodistria, 18 aprile 2007
Presidente del consiglio della
Comunità autogestita della nazionalità
italiana
Alberto Scheriani m.p.

2194.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
Št. 600-12/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper (Uradne objave, št. 24/98
in 24/00) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti vrtca so:
1. DE 22.110
Izdajanje knjig
2. DE 22.120
Izdajanje časopisov
3. DE 22.130
Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
5. DE 22.150
Drugo založništvo
6. DE 22.220
Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240
Priprava za tisk
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8. DE 22.250

Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310
Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610
Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740
Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239
Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510
Dejavnost menz
19. H 55.520
Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230
Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K71.100
Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
24. K 71.340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401
Izposojanje športne opreme
26. K 71.403
Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100
Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210
Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220
Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje
30. K 72.300
Obdelava podatkov
31. K 72.400
Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600
Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851
Prevajanje
34. K 74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
37. M 80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
38. O 92.310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
40. O 92.330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
41. O 92.340
Druge razvedrilne dejavnosti
42. O 92.511
Dejavnost knjižnic
43. O 92.610
Obratovanje športnih objektov
44. O 92.623
Druge športne dejavnosti
45. O 92.720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n..
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje se šteje kot
javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Vanganel, Koper, Bonini 1a,«.
4. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 7. člena odloka se spremenijo
tako, da se glasijo:
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»Svet vrtca opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet
staršev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
Svet vrtca odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.
Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev.«.
Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»V svetu vrtca morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh enot vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.«.
5. člen
Besedilo 22. člena odloka se spremeni, tako da se doda
nova tretja alinea, ki se glasi:
»– prodaje proizvodov in storitev na trgu,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.

glasi:

6. člen
V 24. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se

»Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet
vrtca.«.
7. člen
Dosedanji svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-12/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Asilo infantile Capodistria
Numero: 600-12/2007
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Asilo infantile Capodistria
Articolo 1
L’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico
di educazione ed istruzione Asilo infantile Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 24/98 e 24/00) è modificato come segue:
»L’asilo infantile svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110
Edizione di libri
2. DE 22.120
Edizione di giornali
3. DE 22.130
Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140
Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150
Altre edizioni
6. DE 22.220
Altre stampe
7. DE 22.240
Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250
Lavorazioni ausiliarie connesse alla
stampa
9. DE 22.310
Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.488
Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
13. G 52.500
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
14. G 52.610
Commercio al dettaglio per corrispondenza
15. G 52.620
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
16. G 52.740
Riparazione di altri beni di largo consumo
17. H 55.239
Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510
Mense
19. H 55.520
Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230
Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200
Locazione di beni immobili
22. K 71.100
Noleggio di autovetture
23. K 71.330
Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
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24. K 71.340

Noleggio di altre macchine e attrezzature
25. K 71.401
Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403
Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100
Consulenza per installazioni di sistemi
informatici
28. K 72.210
Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220
Fornitura di software e consulenza informatica
30. K 72.300
Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400
Attività delle banche dati
32. K 72.600
Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851
Traduzione
34. K 74.852
Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871
Organizzazione di fiere, esposizioni e
convegni
36. M 80.101
Attività di asili infantili e istruzione di
grado preparatorio
37. M 80.422
Corsi di formazione e perfezionamento
ed altre attività di insegnamento, n.c.a.
38. O 92.310
Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320
Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330
Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
41. O 92.340
Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511
Attività di biblioteche
43. O 92.610
Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623
Altre attività sportive
45. O 92.720
Altre attività ricreative, n. c. a.
L’attività dell’asilo infantile e l’educazione prescolastica
sono considerate un pubblico servizio la cui prestazione è di
pubblico interesse.«.
Articolo 2
Nel secondo comma dell’articolo 4 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 3
Nell’articolo 5, primo comma, è modificato il quarto alinea
che recita:
»– Succursale di Vanganel, Capodistria, Bovini 1°,«.
Articolo 4
Nell’articolo 7, il terzo, il quarto ed il quinto comma sono
modificati come segue:
»Il consiglio dell’asilo infantile espleta i seguenti compiti:
– approva i regolamenti e gli altri atti generali;
– nomina ed esonera il direttore;
– approva il programma di sviluppo;
– approva il programma annuale di lavoro e la relazione
sulla sua attuazione;
– approva il piano finanziario ed il conto consuntivo;
– decide in merito all’introduzione dei programmi aggiuntivi ed altri;
– decide in merito ai ricorsi, inoltrati dagli organi professionali, dall’ispettorato all’istruzione,
dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio
dei genitori;
– indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al
consiglio dell’ente;
– decide dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione all’attività educativa e didattica dell’ente;
– propone al fondatore le modifiche o l’ampliamento delle
attività;
– avanza proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore;
– approva i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.
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Il consiglio dell’asilo infantile delibera a maggioranza assoluta, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.
Il consiglio dell’asilo infantile si compone di 9 membri,
di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei dipendenti dell’asilo infantile
– tre rappresentanti dei genitori.
Sono aggiunti il sesto ed il settimo comma che recitano:
»Nel consiglio dell’asilo infantile devono essere equamente rappresentati i dipendenti ed i genitori di tutte le succursali
del medesimo.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 22 del decreto è modificato con l’aggiunta del terzo alinea che recita:
»– vendita sul mercato di prodotti e servizi«.
Il terzo alinea diventa pertanto il quarto alinea.
Articolo 6
Nell’articolo 24 del decreto è aggiunto un nuovo secondo
comma che recita:
»La ripartizione del ricavato eccedente le spese avviene
in funzione dei programmi delle priorità approvati dal consiglio
dell’ente.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio dell’ente svolge le proprie funzioni fino
alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 600-12/2007
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2195.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Semedela

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
Št. 600-13/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI
– UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela (Uradne objave,
št. 24/98 in 24/00) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti vrtca so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230 Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
30. K 72.300 Obdelava podatkov
31. K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851 Prevajanje
34. K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
37. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
38. O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
40. O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
41. O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
42. O 92.511 Dejavnost knjižnic
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43. O 92.610 Obratovanje športnih objektov
44. O 92.623 Druge športne dejavnosti
45. O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje se šteje kot
javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
3. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 7. člena odloka se spremenijo
tako, da se glasijo:
»Svet vrtca opravlja zlasti naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet
staršev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
Svet vrtca odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.
Svet vrtca šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev vrtca in
– trije predstavniki staršev.«.
Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»V svetu vrtca morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh enot vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.«.
4. člen
Besedilo 22. člena odloka se spremeni, tako da se doda
nova tretja alinea, ki se glasi:
»– prodaje proizvodov in storitev na trgu,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.

glasi:

5. člen
V 24. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se

»Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet
vrtca.«.
6. člen
Dosedanji svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-13/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Asilo infantile di Semedella
Numero: 600-13/2007
Capodistria, 19 aprile 2007
Il sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI – UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Asilo infantile di Semedella
Articolo 1
L’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico
di educazione ed istruzione Asilo infantile di Semedella (Bollettino ufficiale, n. 24/98 e 24/00) è modificato come segue:
»L’asilo infantile svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
13. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
14. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
15. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
16. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
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17. H 55.239
18. H 55.510
19. H 55.520
20. I 60.230
21. K 70.200
22. K 71.100
23. K 71.330

Altri alloggi per brevi soggiorni
Mense
Fornitura di pasti preparati (catering)
Altri trasporti terrestri di passeggeri
Locazione di beni immobili
Noleggio di autovetture
Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
24. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
25. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi informatici
28. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
30. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400 Attività delle banche dati
32. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851 Traduzione
34. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
36. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di grado
preparatorio
37. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento ed
altre attività di insegnamento, n. c. a.
38. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
41. O 92.340 Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511 Attività di biblioteche
43. O 92.610 Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623 Altre attività sportive
45. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.
L’attività dell’asilo infantile l’educazione prescolastica
cono considerate un pubblico servizio la cui prestazione è di
pubblico interesse.«.
Articolo 2
Nel secondo comma dell’articolo 4 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 3
Nell’articolo 7, il terzo, il quarto ed il quinto comma sono
modificati come segue:
»Il consiglio dell’asilo infantile espleta i seguenti compiti:
– approva i regolamenti e gli altri atti generali;
– nomina ed esonera il direttore;
– approva il programma di sviluppo;
– approva il programma annuale di lavoro e la relazione
sulla sua attuazione;
– approva il piano finanziario ed il conto consuntivo;
– decide in merito all’introduzione dei programmi aggiuntivi ed altri;
– decide in merito ai ricorsi, inoltrati dagli organi professionali, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo
dei lavoratori, dal consiglio dei genitori;
– indice le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al
consiglio dell’ente;
– decide dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione all’attività educativa e didattica dell’ente;
– propone al fondatore le modifiche o l’ampliamento delle
attività;
– avanza proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore;
– approva i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.
Il consiglio dell’asilo infantile delibera a maggioranza assoluta, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.
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Il consiglio dell’asilo infantile si compone di 9 membri,
di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei dipendenti dell’asilo infantile
– tre rappresentanti dei genitori.
Sono aggiunti il sesto ed il settimo comma che recitano:
»Nel consiglio dell’asilo infantile devono essere equamente rappresentati i dipendenti ed i genitori di tutte le succursali
del medesimo.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 22 del decreto è modificato come
segue:
alla fine del secondo alinea, il punto è sostituito con una
virgola ed è aggiunto il terzo alinea che recita:
»– vendita sul mercato di prodotti e servizi«.
Il terzo alinea diventa pertanto il quarto alinea.
Articolo 5
Nell’articolo 24 del decreto è aggiunto un nuovo secondo
comma che recita:
»La ripartizione del ricavato eccedente le spese avviene
in funzione dei programmi delle priorità approvati dal consiglio
dell’ente.«.
Articolo 6
L’attuale consiglio dell’ente svolge le proprie funzioni fino
alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 7
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 600-13/2007
Capodistria, 19 aprile 2007
Il sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2196.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Scuola elementare Pier Paolo Vergerio
il Vecchio Capodistria – Osnovna šola Pier
Paolo Vergerio il Vecchio Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Scuola
elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio
Capodistria – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio
il Vecchio Koper
Št. 026-22/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI
– UPB5) sta Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06)
na seji dne 19. aprila 2007 in Svet Samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti Koper na podlagi 12. člena Statuta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper na seji dne
18. aprila 2007 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Scuola
elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio
Capodistria – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio
il Vecchio Koper
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria – Osnovna šola Pier Paolo Vergerio
il Vecchio Koper (Uradne objave, št. 2/97 in 15/99) se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za območje Mestne občine Koper.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230 Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje

Uradni list Republike Slovenije
30. K 72.300
31. K 72.400
32. K 72.600
33. K 74.851
34. K 74.852
35. K 74.871
36. M 80.102
37. M 80.422
38. O 92.310
39. O 92.320
40. O 92.330
41. O 92.340
42. O 92.511
43. O 92.610
44. O 92.623
45. O 92.720

Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Druge računalniške dejavnosti
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.

3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki soustanoviteljic,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci in
starši podružnic šole.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev
in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za
voda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
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6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-22/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Koper, dne 18. aprila 2007
Samoupravna skupnost italijanske
narodnosti Koper
Predsednik sveta
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione
ed istruzione Scuola elementare Pier Paolo
Vergerio il Vecchio Capodistria
Numero: 026-22/96 IL
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sidnaco
comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI – UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ed il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, con decisione accolta ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto della Comunità autogestita della
nazionalità italiana di Capodistria nella seduta del 18 aprile
2007, hanno approvato il
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DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione
ed istruzione Scuola elementare Pier Paolo
Vergerio il Vecchio Capodistria
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare Pier
Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria (Bollettino ufficiale n. 2/97
e 15/99) è modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel territorio del Comune
città di Capodsitria.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
13. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
14. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
15. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
16. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
17. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510 Mense
19. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230 Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200 Locazione di beni immobili
22. K 71.100 Noleggio di autovetture
23. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
24. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
25. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi informatici
28. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
30. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400 Attività delle banche dati
32. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851 Traduzione
34. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
36. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di grado
preparatorio
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37. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento ed
altre attività di insegnamento, n. c. a.
38. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
41. O 92.340 Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511 Attività di biblioteche
43. O 92.610 Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623 Altre attività sportive
45. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.«.
Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti dei cofondatori,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i lavoratori i genitori di tutte le scuole succursali.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente;
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore;
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come
segue:

Uradni list Republike Slovenije
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fondi di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori
per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-22/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il sidnaco
comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Capodistria, 18 aprile 2007
Comunità autogestita della
nazionalità italiana di Capodistria
Presidente del consiglio
Alberto Scheriani m.p.

2197.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Koper
Št. 600-10/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Koper
1. člen
Besedilo 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper (Uradni list
RS, št. 4/06 in 11/06 – popr.) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
2. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev
in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
3. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-10/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare Capodistria
Numero: 026-10/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il sidnaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare Capodistria
Articolo 1
Il testo dell’articolo 8 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 2
Il testo dell’articolo 15 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
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– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente,
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 3
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-10/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il sidnaco
Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2198.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
Št. 026-14/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Ko-

Uradni list Republike Slovenije
per (Uradne objave, št. 2/97, 15/99 in Uradni list RS, št. 10/05)
se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje
KS Žusterna, KS za Gradom, prostorske okoliše 0052, 0053,
0040, 0041 in 0051 v KS Semedela ter prostorska okoliša 0147
in 0353 v KS Olmo-Prisoje.
Šola ima tudi skupni šolski okoliš z Osnovno šolo Dušana
Bordona, in sicer prostorski okoliš 0050 v KS Semedela.
Otroke z območja skupnega šolskega okoliša se na osnovi dogovora med šolama vpisuje v eno izmed šol.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110
Izdajanje knjig
2. DE 22.120
Izdajanje časopisov
3. DE 22.130
Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
5. DE 22.150
Drugo založništvo
6. DE 22.220
Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240
Priprava za tisk
8. DE 22.250
Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310
Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320
Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330
Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610
Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620
Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah
16. G 52.740
Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239
Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510
Dejavnost menz
19. H 55.520
Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230
Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100
Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330
Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem
24. K 71.340
Dajanje drugih strojev in opreme v
najem
25. K 71.401
Izposojanje športne opreme
26. K 71.403
Izposojanje drugih predmetov široke
porabe
27. K 72.100
Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210
Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220
Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje
30. K 72.300
Obdelava podatkov
31. K 72.400
Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600
Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851
Prevajanje
34. K 74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
37. M 80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje, d.n.
38. O 92.310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
40. O 92.330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov

Uradni list Republike Slovenije
41. O 92.340
42. O 92.511
43. O 92.610
44. O 92.623
45. O 92.720

Druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.

3. člen
Drugi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 8. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev
in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za
voda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
6. člen
Besedilo 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
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prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-14/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare “Anton Ukmar” di
Capodistria
Numero: 026-14/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare “Anton Ukmar” di
Capodistria
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare “Anton Ukmar” di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 8/97, 15/99 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 10/05) è modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente il territorio della CL di Giusterna, CL al Castelletto, i circondari territoriali 0052, 0053, 0040, 0041 e 0051 nella
CL di Semedella, come pure i circondari territoriali 0147 e 0353
nella CL Olmo – Prisoje.

Stran

5596 /

Št.

40 / 7. 5. 2007

La scuola ha in comune con la SE Dušan Bordon il circondario scolastico che comprende il circondario territoriale 0050
nella CL di Semedella.
L’iscrizione dei bambini provenienti da tale circondario
all’una o all’altra scuola avviene in base all’accordo raggiunto
tra i due enti scolastici.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110
Edizione di libri
2. DE 22.120
Edizione di giornali
3. DE 22.130
Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140
Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150
Altre edizioni
6. DE 22.220
Altre stampe
7. DE 22.240
Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250
Lavorazioni ausiliarie connesse alla
stampa
9. DE 22.310
Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.488
Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
13. G 52.500
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
14. G 52.610
Commercio al dettaglio per corrispondenza
15. G 52.620
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
16. G 52.740
Riparazione di altri beni di largo consumo
17. H 55.239
Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510
Mense
19. H 55.520
Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230
Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200
Locazione di beni immobili
22. K 71.100
Noleggio di autovetture
23. K 71.330
Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
24. K 71.340
Noleggio di altre macchine e attrezzature
25. K 71.401
Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403
Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100
Consulenza per installazioni di sistemi
informatici
28. K 72.210
Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220
Fornitura di software e consulenza informatica
30. K 72.300
Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400
Attività delle banche dati
32. K 72.600
Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851
Traduzione
34. K 74.852
Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871
Organizzazione di fiere, esposizioni e
convegni
36. M 80.101
Attività di asili infantili e istruzione di
grado preparatorio
37. M 80.422
Corsi di formazione e perfezionamento
ed altre attività di insegnamento, n. c. a.
38. O 92.310
Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320
Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330
Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
41. O 92.340
Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511
Attività di biblioteche
43. O 92.610
Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623
Altre attività sportive
45. O 92.720
Altre attività ricreative, n. c. a.«.
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Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 8 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 15 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente,
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 18 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio
del pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale
e di quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e
servizi, con la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di
finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori
per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.
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Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-14/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Comune citta’ di Capodistria
Il Sidnaco
Boris Popovič m.p.

2199.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dušana Bordona
Semedela – Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Dušana Bordona Semedela – Koper
Št. 026-13/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Dušana Bordona Semedela – Koper
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona
Semedela – Koper (Uradne objave, št. 2/97, 15/99, in Uradni
list RS, št. 10/05) se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS
Semedela razen prostorskih okolišev 0052, 0053, 0040, 0041,
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0051 in 0050 ter del KS Olmo-Prisoje, ki obsega prostorske
okoliše 0119, 0120, 0121, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111,
0351, 0112, 0118, 0122, 0123, 0124, 0126, 0125, 0127, 0113
in 0363.
Šola ima tudi skupna šolska okoliša, in sicer:
1. skupni šolski okoliš z Osnovno šolo Antona Ukmarja
obsega prostorski okoliš 0050 v KS Semedela;
2. skupni šolski okoliš z Osnovno šolo Koper obsega
prostorske okoliše 0145, 0352, 0116, 0115, 0117 in 0114 v KS
Olmo-Prisoje.
Otroke z območja skupnega šolskega okoliša se na osnovi dogovora med šolama vpisuje v eno izmed šol.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230
Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke
porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje
30. K 72.300 Obdelava podatkov
31. K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851 Prevajanje
34. K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
37. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
38. O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
40. O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
41. O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
42. O 92.511 Dejavnost knjižnic
43. O 92.610 Obratovanje športnih objektov
44. O 92.623 Druge športne dejavnosti
45. O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
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3. člen
Drugi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 8. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev
in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
6. člen
Besedilo 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-13/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare “Dušan Bordon”
Semedella – Capodistria
Numero: 026-13/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare “Dušan Bordon”
Semedella – Capodistria
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare
“Dušan Bordon” Semedella – Capodistria (Bollettino ufficiale
n. 8/97, 15/99 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 10/05) è
modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente il territorio della CL di Semedella, ad esclusione
dei circondari territoriali 0052, 0053, 0040, 0041, 0051 e 0050
e parte della CL Olmo – Prisoje comprendente i circondari
territoriali 0119, 0120, 0121, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110,
0111, 0351, 0112, 0118, 0122, 0123, 0124, 0126, 0125, 0127,
0113 e 0363.
1. La scuola ha in comune con la SE Anton Ukmar il
circondario scolastico che comprende il circondario territoriale
0050 nella CL di Semedella.;
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2. Il circondario scolastico in comune con la SE Capodistria, comprende i circondari
territoriali 0145, 0352, 0116, 0115, 0117 e 0114 nella CL
Olmo – Prisoje.
L’iscrizione dei bambini provenienti da tale circondario
all’una o all’altra scuola avviene in base all’accordo raggiunto
tra i due enti scolastici.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla
stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
13. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di
seconda mano
14. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
15. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a
posteggio fisso
16. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
17. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510 Mense
19. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230
Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200 Locazione di beni immobili
22. K 71.100 Noleggio di autovetture
23. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
24. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
25. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi
informatici
28. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
30. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400 Attività delle banche dati
32. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851 Traduzione
34. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e
convegni
36. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di
grado preparatorio
37. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento
ed altre attività di insegnamento, n. c. a.
38. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
41. O 92.340 Altre attività di intrattenimento
42. O 92.511 Attività di biblioteche
43. O 92.610 Gestione di impianti sportivi
44. O 92.623 Altre attività sportive
45. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.«.
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Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 8 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti dei cofondatori,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente,
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 18 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori
per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.
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Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-13/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2200.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra
Marezige

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Ivana Babiča - Jagra Marezige
Št. 026-16/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI
– UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Ivana Babiča - Jagra Marezige
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra
Marezige (Uradne objave, št. 8/97, 15/99, in Uradni list RS,
št. 10/05) se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS
Marezige, KS Boršt ter naselja Čentur, Vanganel in Manžan.
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Šola ima tudi skupni šolski okoliš z OŠ Elvire Vatovec
Prade – Koper, ki obsega naselje Bonini.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110
Izdajanje knjig
2. DE 22.120
Izdajanje časopisov
3. DE 22.130
Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
5. DE 22.150
Drugo založništvo
6. DE 22.220
Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240
Priprava za tisk
8. DE 22.250
Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310
Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.740
Druga popravila izdelkov široke porabe
13. G 52.488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
14. G 52.500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
15. G 52.610
Trgovina na drobno po pošti
16. G 52.620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
17. H 55.239
Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510
Dejavnost menz
19. H 55.520
Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230
Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100
Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
24. K 71.340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401
Izposojanje športne opreme
26. K 71.403
Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100
Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210
Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220
Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje
30. K 72.300
Obdelava podatkov
31. K 72.400
Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600
Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851
Prevajanje
34. K 74.852
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
37. M 80.102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
38. M 80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
39. O 92.310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
40. O 92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
41. O 92.330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
42. O 92.340
Druge razvedrilne dejavnosti
43. O 92.511
Dejavnost knjižnic
44. O 92.610
Obratovanje športnih objektov
45. O 92.623
Druge športne dejavnosti
46. O 92.720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
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4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za
voda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-16/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare
“Ivan Babič – Jager” di Marezige
Numero: 026-16/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI – UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare
“Ivan Babič – Jager” di Marezige
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare
“Ivan Babič – Jager” di Marezige (Bollettino ufficiale n. 8/97,
15/99 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 10/05) è modificato
e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente i territori della CL di Marezige, CL di Boršt e
degli abitati di Čentur, Vanganel e Manžan.
La scuola ha in comune con la SE “Elvira Vatovec” di
Prade – Capodsitria il circondario scolastico comprendente
l’abitato di Bonini.«.
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Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.740 Riparazioni di altri beni di consumo
13. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
14. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
15. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
16. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
17. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
18. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
19. H 55.510 Mense
20. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
21. I 60.230 Altri trasporti terrestri di passeggeri
22. K 70.200 Locazione di beni immobili
21. K 71.100 Noleggio di autovetture
22. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
23. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
24. K71.401 Noleggio di articoli sportivi
25. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
26. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi informatici
27. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
28. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
29. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
30. K 72.400 Attività delle banche dati
31. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
32. K 74.851 Traduzione
33. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
34. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
35. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di grado
preparatorio
36. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento ed
altre attività di insegnamento, n. c. a.
37. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
38. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
39. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
40. O 92.340 Altre attività di intrattenimento
41. O 92.511 Attività di biblioteche
42. O 92.610 Gestione di impianti sportivi
43. O 92.623 Altre attività sportive
44. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.
45. O 92.623 Altre attività sportive
46. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.«.
Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
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Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti dei cofondatori,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i genitori ed i lavoratori dell’asilo infantile.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente;
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore;
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori
per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-16/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2201.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Škofije

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
Št. 026-18/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI
– UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Škofije (Uradne objave, št. 8/97 in 15/99) se spremeni tako, da
se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje
KS Škofije.«.
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2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
13. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
14. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
15. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
16. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230
Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 zposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
30. K 72.300 Obdelava podatkov
31. K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851 Prevajanje
34. K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
37. M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
38. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
39. O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
40. O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
41. O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
42. O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
43. O 92.511 Dejavnost knjižnic
44. O 92.610 Obratovanje športnih objektov
45. O 92.623 Druge športne dejavnosti
46. O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vrtca.
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Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za
voda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-18/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare “Oskar Kovačič”
di Škofije
Numero: 026-18/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Comune citta’ di Capodistria
Il sidnaco
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI – UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare “Oskar Kovačič”
di Škofije
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare
“Oskar Kovačič” di Škofije (Bollettino ufficiale n. 8/97, 15/99) è
modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente il territorio della CL di Škofije.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110
Edizione di libri
2. DE 22.120
Edizione di giornali
3. DE 22.130
Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140
Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150
Altre edizioni
6. DE 22.220
Altre stampe
7. DE 22.240
Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250
Lavorazioni ausiliarie connesse alla
stampa
9. DE 22.310
Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.740
Riparazioni di altri beni di consumo
13. G 52.488
Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.

Uradni list Republike Slovenije
14. G 52.500
15. G 52.610
16. G 52.620
17. G 52.740
18. H 55.239
19. H 55.510
20. H 55.520
21. I 60.230
22. K 70.200
23. K 71.100
24. K 71.330
25. K 71.340
26. K 71.401
27. K 71.403
28. K 72.100
29. K 72.210
30. K 72.220
31. K 72.300
32. K 72.400
33. K 72.600
34. K 74.851
35. K 74.852
36. K 74.871
37. M 80.101
38. M 80.422
39. O 92.310
40. O 92.320
41. O 92.330
42. O 92.340
43. O 92.511
44. O 92.610
45. O 92.623
46. O 92.720

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
Commercio al dettaglio per corrispondenza
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
Riparazione di altri beni di largo consumo
Altri alloggi per brevi soggiorni
Mense
Fornitura di pasti preparati (catering)
Altri trasporti terrestri di passeggeri
Locazione di beni immobili
Noleggio di autovetture
Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
Noleggio di altre macchine e attrezzature
Noleggio di articoli sportivi
Noleggio di altri beni di largo consumo
Consulenza per installazioni di sistemi
informatici
Realizzazione e edizione di software
Fornitura di software e consulenza informatica
Elaborazione elettronica dei dati
Attività delle banche dati
Altre attività connesse all’informatica
Traduzione
Fotocopiatura e altra riproduzione
Organizzazione di fiere, esposizioni e
convegni
Attività di asili infantili e istruzione di
grado preparatorio
Corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di insegnamento,
n. c. a.
Creazioni e interpretazioni artistiche
Gestione di strutture per eventi culturali
Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
Altre attività di intrattenimento
Attività di biblioteche
Gestione di impianti sportivi
Altre attività sportive
Altre attività ricreative, n. c. a.«.

Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i genitori ed i lavoratori dell’asilo infantile.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.

Št.

40 / 7. 5. 2007 /

Stran

5605

Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente;
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore;
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori
per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-18/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarje pri Kopru

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmarje pri Kopru
Št. 026-17/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI
– UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmarje pri Kopru
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Kopru
(Uradne objave, št. 8/97 in 15/99) se spremeni tako, da se
pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS
Šmarje ter naselje Šalara.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
13. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
14. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
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15. G 52.610
16. G 52.620
17. H 55.239
18. H 55.510
19. H 55.520
20. I 60.230
21. K 70.200
22. K 71.100
23. K 71.330
24. K 71.340
25. K 71.401
26. K 71.403
27. K 72.100
28. K 72.210
29. K 72.220
30. K 72.300
31. K 72.400
32. K 72.600
33. K 74.851
34. K 74.852
35. K 74.871
36. M 80.101
37. M 80.102
38. M 80.422
39. O 92.310
40. O 92.320
41. O 92.330
42. O 92.340
43. O 92.511
44. O 92.610
45. O 92.623
46. O 92.720

Trgovina na drobno po pošti
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost menz
Priprava in dostava hrane (catering)
Drug kopenski potniški promet
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Dajanje avtomobilov v najem
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
Izposojanje športne opreme
Izposojanje drugih predmetov široke porabe
Svetovanje o računalniških napravah
Razvoj in založba programskih paketov
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Druge računalniške dejavnosti
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.

3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
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– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-17/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare di Šmarje presso
Capodistria
Numero: 026-17/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI – UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare di Šmarje presso
Capodistria
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare di
Šmarje presso Capodistria (Bollettino ufficiale n. 8/97, 15/99)
è modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente i territori della CL di Šmarje e dell’abitato di
Salara.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.740 Riparazioni di altri beni di consumo
13. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
14. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
15. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
16. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
17. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
18. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
19. H 55.510 Mense
20. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
21. I 60.230
Altri trasporti terrestri di passeggeri
22. K 70.200 Locazione di beni immobili
23. K 71.100 Noleggio di autovetture
24. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
25. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
26. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
27. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
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Consulenza per installazioni di sistemi informatici
Realizzazione e edizione di software
Fornitura di software e consulenza informatica
Elaborazione elettronica dei dati
Attività delle banche dati
Altre attività connesse all’informatica
Traduzione
Fotocopiatura e altra riproduzione
Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
Attività di asili infantili e istruzione di grado
preparatorio
Corsi di formazione e perfezionamento ed
altre attività di insegnamento, n. c. a.
Creazioni e interpretazioni artistiche
Gestione di strutture per eventi culturali
Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
Altre attività di intrattenimento
Attività di biblioteche
Gestione di impianti sportivi
Altre attività sportive
Altre attività ricreative, n. c. a.«.

Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i genitori ed i lavoratori dell’asilo infantile.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
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– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente;
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore;
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili;
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori
per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-17/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2203.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Elvire Vatovec Prade
– Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – Koper
Št. 026-15/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI
– UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Elvire Vatovec Prade – Koper
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – Koper (Uradne objave, št. 8/97, 19/99, 20/01, in Uradni list
RS, št. 10/05) se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS
Bertoki, KS Pobegi-Čežarji, KS Sv. Anton ter naselje Škocjan.
Šola ima tudi skupni šolski okoliš z OŠ Ivana Babiča
– Jagra Marezige, ki obsega naselje Bonini.
Otroke iz naselij skupnega šolskega okoliša se na osnovi
dogovora med šolama vpisuje v eno izmed šol.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230
Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
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30. K 72.300
31. K 72.400
32. K 72.600
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34. K 74.852
35. K 74.871
36. M 80.102
37. M 80.422
38. O 92.310
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43. O 92.610
44. O 92.623
45. O 92.720
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Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Druge računalniške dejavnosti
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.

3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci in
starši podružnice šole.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev
in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za
voda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
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6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-15/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare »Elvire Vatovec«
di Prade – Capodistria
Numero: 026-15/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Comune citta’ di Capodistria
Il sidnaco
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare »Elvire Vatovec«
di Prade – Capodistria
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare

Uradni list Republike Slovenije
»Elvire Vatovec« di Prade – Capodistria (Bollettino ufficiale n.
8/97, 15/99, 20/01 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 10/05) è
modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento
dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente i territori della CL di Bertocchi, Cl di Pobegi
– Čežarji, CL di Sv. Anton e l’abitato di San Canziano.
La scuola ha in comune con la SE Ivan Babič – Jager di
Marezige il circondario scolastico comprendente l’abitato di
Bonini.
L’iscrizione dei bambini provenienti da tale circondario
all’una o all’altra scupla avviene in base all’accordo raggiunto
tra i due enti scolastici.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.740 Riparazioni di altri beni di consumo
13. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
14. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
15. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
16. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
17. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
18. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
19. H 55.510 Mense
20. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
21. I 60.230
Altri trasporti terrestri di passeggeri
22. K 70.200 Locazione di beni immobili
23. K 71.100 Noleggio di autovetture
24. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
25. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
26. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
27. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
28. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi informatici
29. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
30. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
31. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
32. K 72.400 Attività delle banche dati
33. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
34. K 74.851 Traduzione
35. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
36. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
37. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di grado
preparatorio
38. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento ed
altre attività di insegnamento, n. c. a.
39. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
40. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
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Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
Altre attività di intrattenimento
Attività di biblioteche
Gestione di impianti sportivi
Altre attività sportive
Altre attività ricreative, n. c. a.«.

per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.

Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.

Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.

42. O 92.340
43. O 92.511
44. O 92.610
45. O 92.623
46. O 92.720

Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i genitori ed i lavoratori della scuola succursale.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente,
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori

Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-15/96
Capodistria,19 aprile 2007
Il sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2204.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož
Hrvatini

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini
Št. 026-20/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini (Uradne objave, št. 8/97 in 15/99) se spremeni
tako, da se pravilno glasi:

Stran

5612 /

Št.

40 / 7. 5. 2007

»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS
Hrvatini in KS Ankaran.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230 Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
30. K 72.300 Obdelava podatkov
31. K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851 Prevajanje
34. K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
37. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
38. O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
39. O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
40. O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
41. O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
42. O 92.511 Dejavnost knjižnic
43. O 92.610 Obratovanje športnih objektov
44. O 92.623 Druge športne dejavnosti
45. O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci in
starši podružnice šole.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev
in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet za
voda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«
6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-20/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare dr. Aleš Bebler
- Primož di Crevatini
Numero: 026-20/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare dr. Aleš Bebler
- Primož di Crevatini
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare dr.
Aleš Bebler - Primož di Crevatini (Bollettino ufficiale n. 8/97,
15/99) è modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente i territori della CL di Crevatini e della CL di
Ancarano.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
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7. DE 22.240
8. DE 22.250
9. DE 22.310
10. DE 22.320
11. DE 22.330
12. G 52.488
13. G 52.500
14. G 52.610
15. G 52.620
16. G 52.740
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

H 55.239
H 55.510
H 55.520
I 60.230
K 70.200
K 71.100
K 71.330

24.
25.
26.
27.

K 71.340
K 71.401
K 71.403
K 72.100

28. K 72.210
29. K 72.220
30.
31.
32.
33.
34.
35.

K 72.300
K 72.400
K 72.600
K 74.851
K 74.852
K 74.871

36. M 80.101
37. M 80.422
38. O 92.310
39. O 92.320
40. O 92.330
41.
42.
43.
44.
45.

O 92.340
O 92.511
O 92.610
O 92.623
O 92.720
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Lavorazioni preliminari alla stampa
Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
Riproduzione di registrazioni sonore
Riproduzione di registrazioni video
Riproduzione di registrazioni informatiche
Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
Commercio al dettaglio per corrispondenza
Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
Riparazione di altri beni di largo consumo
Altri alloggi per brevi soggiorni
Mense
Fornitura di pasti preparati (catering)
Altri trasporti terrestri di passeggeri
Locazione di beni immobili
Noleggio di autovetture
Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
Noleggio di altre macchine e attrezzature
Noleggio di articoli sportivi
Noleggio di altri beni di largo consumo
Consulenza per installazioni di sistemi informatici
Realizzazione e edizione di software
Fornitura di software e consulenza informatica
Elaborazione elettronica dei dati
Attività delle banche dati
Altre attività connesse all’informatica
Traduzione
Fotocopiatura e altra riproduzione
Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
Attività di asili infantili e istruzione di grado
preparatorio
Corsi di formazione e perfezionamento ed
altre attività di insegnamento, n. c. a.
Creazioni e interpretazioni artistiche
Gestione di strutture per eventi culturali
Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
Altre attività di intrattenimento
Attività di biblioteche
Gestione di impianti sportivi
Altre attività sportive
Altre attività ricreative, n. c. a.«.

Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i genitori ed i lavoratori della scuola succursale.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
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Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente,
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori
per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-20/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Istrskega odreda
Gračišče

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Istrskega odreda Gračišče
Št. 026-19/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Istrskega odreda Gračišče
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Istrskega odreda
Gračišče (Uradne objave, št. 8/97 in 15/99) se spremeni tako,
da se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS
Gračišče in KS Gradin.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110 Izdajanje knjig
2. DE 22.120 Izdajanje časopisov
3. DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
5. DE 22.150 Drugo založništvo
6. DE 22.220 Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240 Priprava za tisk
8. DE 22.250 Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe
13. G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
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14. G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
15. G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
16. G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
17. H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510 Dejavnost menz
19. H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230 Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100 Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem
24. K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401 Izposojanje športne opreme
26. K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
30. K 72.300 Obdelava podatkov
31. K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
32. K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
33. K 74.851 Prevajanje
34. K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
35. K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
36. M 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
37. M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
38. M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
39. O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
40. O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
41. O 92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
42. O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
43. O 92.511 Dejavnost knjižnic
44. O 92.610 Obratovanje športnih objektov
45. O 92.623 Druge športne dejavnosti
46. O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.
3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev in
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
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– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-19/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare “Istrskega odreda”
di Gračišče
Numero: 026-19/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare “Istrskega odreda”
di Gračišče
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare “Istrskega odreda” di Gračišče (Bollettino ufficiale n. 8/97,
15/99) è modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente i territori della CL di Gračišče e della CL di
Gradin.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.740 Riparazioni di altri beni di consumo
13. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
14. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
15. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
16. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
17. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
18. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
19. H 55.510 Mense
20. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
21. I 60.230 Altri trasporti terrestri di passeggeri
22. K 70.200 Locazione di beni immobili
23. K 71.100 Noleggio di autovetture
24. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
25. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
26. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
27. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
28. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi informatici
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29. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
30. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
31. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
32. K 72.400 Attività delle banche dati
33. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
34. K 74.851 Traduzione
35. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
36. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
37. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di grado
preparatorio
38. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento ed
altre attività di insegnamento, n. c. a.
39. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
40. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
41. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
42. O 92.340 Altre attività di intrattenimento
43. O 92.511 Attività di biblioteche
44. O 92.610 Gestione di impianti sportivi
45. O 92.623 Altre attività sportive
46. O 92.720 Altre attività ricreative, n. c. a.«.
Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i genitori ed i lavoratori dell’asilo infantile.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente,
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tività,

– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’at-

– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi genitori
per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge,
oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del programma didattico prescritto o tali che superino le norme e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-19/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sidnaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2206.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dekani

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dekani
Št. 026-21/96
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
ZOFVI-UPB5) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. aprila 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Dekani
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani (Uradne objave, št. 8/97, 15/99, in Uradni list RS, št. 97/05) se spremeni
tako, da se pravilno glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolske
vzgojno-izobraževalne dejavnosti od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole po javno veljavnem izobraževalnem programu,
sprejetem na način in po postopku, ki ga določa zakon.
S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega območje KS
Dekani, KS Črni Kal, KS Zazid, KS Rakitovec ter KS Podgorje.
Šola izvaja osnovnošolsko izobraževanje tudi za učence na
zdravljenju v Ortopedski bolnici Valdoltra in Splošni bolnišnici
Izola.«.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti šole so:
1. DE 22.110
Izdajanje knjig
2. DE 22.120
Izdajanje časopisov
3. DE 22.130
Izdajanje revij in periodike
4. DE 22.140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
5. DE 22.150
Drugo založništvo
6. DE 22.220
Drugo tiskarstvo
7. DE 22.240
Priprava za tisk
8. DE 22.250
Druge dejavnosti povezane s tiskarstvom
9. DE 22.310
Razmnoževanje zvočnih zapisov
10. DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
11. DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
12. G 52.488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
13. G 52.500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
14. G 52.610
Trgovina na drobno po pošti
15. G 52.620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
16. G 52.740
Druga popravila izdelkov široke porabe
17. H 55.239
Druge nastanitve za krajši čas
18. H 55.510
Dejavnost menz
19. H 55.520
Priprava in dostava hrane (catering)
20. I 60.230
Drug kopenski potniški promet
21. K 70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
22. K 71.100
Dajanje avtomobilov v najem
23. K 71.330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
24. K 71.340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
25. K 71.401
Izposojanje športne opreme
26. K 71.403
Izposojanje drugih predmetov široke porabe
27. K 72.100
Svetovanje o računalniških napravah
28. K 72.210
Razvoj in založba programskih paketov
29. K 72.220
Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje
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K 72.300
K 72.400
K 72.600
K 74.851
K 74.852
K 74.871
M 80.102
M 80.422

38. O 92.310
39. O 92.320
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Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Druge računalniške dejavnosti
Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
Druge razvedrilne dejavnosti
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.«.

3. člen
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se
beseda »sklep« nadomesti z besedo »akt«.
4. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev ter
– trije predstavniki staršev.
V svetu šole morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.«.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet šole opravlja naslednje naloge:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi
se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje šole,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in
učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki,
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– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.«.
6. člen
Besedilo 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
proračuna Republike Slovenije, iz proračuna Mestne občine
Koper in od prodaje proizvodov in storitev na trgu, lahko pa
tudi iz drugih virov.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev
oziroma njihovih staršev, za storitve, za katere je tako določeno
z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso
obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari
s prodajo proizvodov oziroma storitev pri opravljanju svoje
dejavnosti, se uporabi skladno z zakonom. Delitev presežka
prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet
za delitev sredstev, ki jih sprejme svet šole.«.
7. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom, konstituira nov svet.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 026-21/96
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare di Dekani
Numero: 026-21/96
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In seguito all’articolo 41 della Legge sull’organizzazione
e sul finanziamento dell’educazione e dell’istruzione (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 16/07 – ZOFVI-UPB5), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, con decisione accolta ai
sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06) nella seduta del 19 aprile
2007, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico di educazione ed
istruzione Scuola elementare di Dekani
Articolo 1
Il testo dell’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico di educazione ed istruzione Scuola elementare di
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Dekani (Bollettino ufficiale n. 8/97, 15/99 e la Gazzetta ufficiale
della RS, n. 97/05) è modificato e recita:
»L’ente scolastico è fondato ai fini di svolgimento dell’attività di istruzione primaria dalla 1ª alla 9ª classe di scuola
elementare obbligatoria, secondo il programma didattico in
vigore, approvato secondo le modalità e la procedura stabiliti
dalla legge.
Con lo svolgimento della propria attività la scuola soddisfa
le esigenze di istruzione elementare nel circondario scolastico
comprendente i territori della CL di Dekani, CL di Črni Kal, CL
di Zazid, CL di Rakitovec e CL di Podgorje. La scuola assicura
l’istruzione elementare dei bambini ricoverati nell’Ospedale
ortopedico di Valdoltra e nell’Ospedale generale di Isola.«.
Articolo 2
L’articolo 4 del decreto è modificato come segue:
»La scuola svolge le seguenti attività:
1. DE 22.110 Edizione di libri
2. DE 22.120 Edizione di giornali
3. DE 22.130 Edizione di riviste e periodici
4. DE 22.140 Edizione di registrazioni sonore
5. DE 22.150 Altre edizioni
6. DE 22.220 Altre stampe
7. DE 22.240 Lavorazioni preliminari alla stampa
8. DE 22.250 Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa
9. DE 22.310 Riproduzione di registrazioni sonore
10. DE 22.320 Riproduzione di registrazioni video
11. DE 22.330 Riproduzione di registrazioni informatiche
12. G 52.488 Commercio al dettaglio di altri prodotti in
esercizi specializzati, n. c. a.
13. G 52.500 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
14. G 52.610 Commercio al dettaglio per corrispondenza
15. G 52.620 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso
16. G 52.740 Riparazione di altri beni di largo consumo
17. H 55.239 Altri alloggi per brevi soggiorni
18. H 55.510 Mense
19. H 55.520 Fornitura di pasti preparati (catering)
20. I 60.230 Altri trasporti terrestri di passeggeri
21. K 70.200 Locazione di beni immobili
22. K 71.100 Noleggio di autovetture
23. K 71.330 Noleggio di macchine e attrezzature per
ufficio e di materiale informatico
24. K 71.340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
25. K 71.401 Noleggio di articoli sportivi
26. K 71.403 Noleggio di altri beni di largo consumo
27. K 72.100 Consulenza per installazioni di sistemi informatici
28. K 72.210 Realizzazione e edizione di software
29. K 72.220 Fornitura di software e consulenza informatica
30. K 72.300 Elaborazione elettronica dei dati
31. K 72.400 Attività delle banche dati
32. K 72.600 Altre attività connesse all’informatica
33. K 74.851 Traduzione
34. K 74.852 Fotocopiatura e altra riproduzione
35. K 74.871 Organizzazione di fiere, esposizioni e convegni
36. M 80.101 Attività di asili infantili e istruzione di grado
preparatorio
37. M 80.422 Corsi di formazione e perfezionamento ed
altre attività di insegnamento, n.c.a.
38. O 92.310 Creazioni e interpretazioni artistiche
39. O 92.320 Gestione di strutture per eventi culturali
40. O 92.330 Attività fieristiche e dei parchi di divertimento
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Altre attività di intrattenimento
Attività di biblioteche
Gestione di impianti sportivi
Altre attività sportive
Altre attività ricreative, n. c. a.«.

Articolo 3
Nel secondo comma dell’articolo 6 del decreto, la parola
»delibera« è sostituita con la parola »atto«.
Articolo 4
Il testo dell’articolo 9 è modificato come segue:
»Il consiglio scolastico si compone di 9 membri, di cui:
– tre rappresentanti de fondatore,
– tre rappresentanti dei lavoratori e
– tre rappresentanti dei genitori.
Nel consiglio scolastico devono essere equamente rappresentati i genitori ed i lavoratori dell’asilo infantile.
I membri del consiglio sono nominati ovvero eletti per un
periodo di quattro anni e non possono essere nominati o eletti
per più di due mandati interi consecutivi.
Il consiglio scolastico delibera a maggioranza assoluta,
salvo che non sia disposto diversamente dalla legge.«.
Articolo 5
Il testo dell’articolo 16 del decreto è modificato come
segue:
»Al consiglio scolastico spetta di:
– approvare i regolamenti ed altri atti generali che regolane le questioni di rilevanza per l’espletamento dell’attività e per
la gestione della scuola,
– nominare ed esonerare il preside,
– approvare il programma di sviluppo,
– accogliere il piano di lavoro annuale e la relazione sull’attuazione del medesimo,
– approvare il piano finanziario ed il conto consuntivo,
– decidere in merito all’introduzione di programmi aggiuntivi ed altri,
– esaminare le relazioni riguardanti le questioni di natura
educativa e didattica,
– dedicare in materia dei ricorsi riguardanti lo status di
alunno,
– decidere in materia dei ricorsi attinenti ai diritti, agli
obblighi ed alle responsabilità dei lavoratori, scaturenti dal
rispettivo rapporto di lavoro,
– provvedere alla disamina delle questioni sollevate dal
collegio degli insegnanti, dall’ispettorato all’istruzione, dal sindacato rappresentativo dei lavoratori, dal consiglio dei genitori
e dalla comunità degli alunni,
– indire le elezioni dei rappresentati dei lavoratori al consiglio dell’ente,
– decidere dei ricorsi inoltrati dai genitori in relazione
all’attività educativa e didattica dell’ente,
– proporre al fondatore modifiche ed estensioni dell’attività,
– avanzare proposte e pareri in merito a singole questioni
al fondatore ed al direttore,
– approvare i programmi delle priorità, relativi alla ripartizione degli utili,
– svolge altri compiti stabiliti dalla legge e da altri atti
generali dell’ente.«.
Articolo 6
Il testo dell’articolo 20 del decreto è modificato come
segue:
»La scuola reperisce i mezzi necessari per l’esercizio del
pubblico servizio attingendo ai fondi di bilancio nazionale e di
quello comunale, dalla vendita sul mercato di beni e servizi, con
la possibilità altresì di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.
La scuola ha la possibilità di acquisire fondi anche
utilizzando i contributi versati dagli alunni o dai rispettivi
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genitori per il pagamento dei servizi nei casi in cui lo preveda la legge, oppure dei servizi non obbligatori ai sensi del
programma didattico prescritto o tali che superino le norme
e gli standard.
Il ricavato eccedente le spese, ottenuto dall’ente con la
vendita di beni e servizi nell’ambito dell’esercizio della propria
attività, è devoluto in funzione dei programmi delle priorità
approvati dal consiglio scolastico.«.
Articolo 7
L’attuale consiglio scolastico svolge le proprie funzioni
fino alla scadenza del mandato ed alla costituzione del nuovo
consiglio che avviene ai sensi del presente decreto.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-21/96
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2207.

Uradni list Republike Slovenije
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 478-273/2007
Koper, dne 19. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
LA DELIBERA
sulla formazione del demanio pubblico
N.: 478-273/2007
Capodistria, 20 aprile 2007
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Sklep o ustanovitvi javnega dobra

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o ustanovitvi javnega dobra
Št. 478-273/2007
Koper, dne 20. aprila 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
– ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US)
ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 ter
67/06) ter na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO 1UPB 1, Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2007 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi javnega dobra
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 1709/3, 1702/6, 1704/4,
1704/6, 1689/4, 1703/5, 1689/2, 1689/3 k.o. Dekani, last Mestne občine Koper, se vzpostavi status javnega dobra.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 1709/3, 1702/6, 1704/4, 1704/6, 1689/4, 1703/5,
1689/2, 1689/3 k.o. Dekani, zaznamuje javno dobro.

Visti gli articoli 29° e 51° della Legge sull’autonomia locale
– ZLS-UPB1(Gazzetta uff. della RS, n. 100/05 e 21/06), come
pure gli articoli 27° e 127° dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff.
della RS, n. 90/05 e 67/06), ed in virtù dell’articolo 21 della
Legge sulla costruzione dei fabbricati (ZGO 1UPB 1, Gazz. uff.
della RS, n. 102/04), il consiglio comunale di Capodistria, nella
seduta del 19 aprile 2007, ha approvato la seguente

DELIBERA
sulla formazione del demanio pubblico
I.
Si procede alla formazione del demanio pubblico degli immobili individuati nelle p.c. n. 1709/3, 1702/6, 1704/4, 1704/6,
1689/4, 1703/5, 1689/2, 1689/3, c. c. di Dekani, di proprietà del
Comune città di Capodistria.
II.
I suddetti immobili acquistano lo status di demanio pubblico in base alla delibera ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Una volta divenuta esecutiva, la
delibera è trasmessa al tribunale competente per la tenuta dei
libri fondiari, il quale procede all’iscrizione del demanio pubblico relativamente alle p.c. n. 1709/3, 1702/6, 1704/4, 1704/6,
1689/4, 1703/5, 1689/2, 1689/3, c.c. di Dekani.
III.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
RS.
N.: 478-273/2007
Capodistria, 19 aprile 2007
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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NOVO MESTO
2208.

Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu
centralnega dela Bršljina

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 96/06 – UPB) ter 103. člena Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 111/01 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na 5. seji dne 24. 4. 2007 na predlog Komisije za statut občine
in poslovnik sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o ureditvenem načrtu centralnega
dela Bršljina
V Odloku o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
(Uradni list RS, št. 39/98 in 74/02) se pomen izrazov, ki določajo namembnost stavb in objektov, uporablja v skladu z določili
2. člena Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list
RS, št. 33/03), (v nadaljevanju: Uredba), ki določa:
– »stanovanjska stavba« je stavba, od katere se vsaj
polovica uporabne površine uporablja za prebivanje,
–»nestanovanjska stavba« je stavba, od katere se več
kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti,
–»večnamenski objekt« je objekt, ki se uporablja ali je
projektiran za več namenov.
V stanovanjskih stavbah v območju ureditvenega načrta
centralnega dela Bršljina, ki se ohranjajo, je v ureditvenih enotah, ki so predvidene za stanovanja, dovoljena sprememba namembnosti do ene polovice stanovanjske stavbe za poslovne
dejavnosti, opisane v splošnem delu odloka v poglavju: Vrste
dopustnih dejavnosti in v skladu z Uredbo.
Št. 350-4/2007
Novo mesto, dne 24. aprila 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

SEVNICA
2209.

Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih
iz naslova uporabe javnih površin ter drugih
nepremičnin v lasti Občine Sevnica

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06) in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine
Sevnica na 5. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel

ODLOK
o občinskih taksah in drugih prihodkih
iz naslova uporabe javnih površin ter drugih
nepremičnin v lasti Občine Sevnica
1. člen
(splošna določba)
Ta odlok predpisuje vrste in višine občinskih taks ter
drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih površin in drugih
nepremičnin v lasti Občine Sevnica.
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2. člen
(višina občinske takse in drugih prihodkov)
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve in drugih prihodkov iz naslova uporabe javnih ter
drugih občinskih površin so določene v znesku, ki se usklajujejo
enkrat letno z indeksom cen življenjskih potrebščin.
3. člen
(občinske takse)
Občinske takse na območju Občine Sevnica so predpisane za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev;
– oglaševanje na javnih površinah, in sicer za reklamne
napise, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni
izven določenih plakatnih mest na območju Občine Sevnica in
za vitrine, v katerih se predstavlja blago ali dejavnost;
– uporabo javnega prostora za kampiranje.
4. člen
(uporaba javnih površin in drugih nepremičnin
v lasti Občine Sevnica za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev)
Za uporabo trgov in ostalih javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica za razstavljanje predmetov,
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za profitne namene znaša občinska taksa dnevno za vsak m² 1,50 EUR.
Za uporabo trgov in drugih javnih površin ter nepremičnin
v lasti Občine Sevnica za cirkuse, zabavne parke in druge
zabavne prireditve znaša občinska taksa dnevno za vsak m²
3,00 EUR.
5. člen
(oglaševanje na javnih in drugih občinskih površinah)
Za oglaševanje na javnih površinah in drugih nepremičninah v lasti Občine Sevnica iz druge alineje 3. člena
se plača občinska taksa izračunana na podlagi naslednjih
kriterijev:
1. za reklamne napise in neprometne znake na objektih,
panojih, tablah ipd. znaša mesečna taksa od ene reklamne
površine v velikosti:
– do 1 m²
– nad 1 m² do 2 m²
– nad 2 m² do 3 m²
– za vsak nadaljnji m² do vključno 10 m²

45,00 EUR
60,00 EUR
70,00 EUR
10,00 EUR več.

2. Za svetlobne reklamne napise znaša mesečna taksa
od ene reklamne površine v velikosti:
– do 1 m²
– nad 1 m² do 2 m²
– za vsak nadaljnji m²

65,00 EUR
85,00 EUR
15,00 EUR več.

3. Za velike reklamne panoje, postavljene ali pritrjene
na javnih površinah, znaša polletna taksa od ene reklamne
površine panoja:
– nad 10 m² do 13 m²
– nad 13 m² po

210,00 EUR
15,00 EUR za vsak m².
6. člen

(taksa za kampiranje)
Občina Sevnica zaračuna občinsko takso za uporabo
javne površine oziroma druge nepremičnine v lasti Občine
Sevnica za kampiranje, in sicer za prostor v velikosti 4 x 4 m²
dnevno v znesku 12,50 EUR, za vsak nadaljnji m² pa 1,50 EUR.
Za uporabo navedenih nepremičnin za namen kampiranja se
ne zaračunava najemnina.
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7. člen
(najemnina za začasno uporabo javnih površin)
Občina zaračunava najemnino za uporabo javnih površin v gospodarske in gostinske namene, kot npr. premične
gostinske in trgovske prikolice, potujoče prodajalne, terase,
postavitev kioskov, stojnic, gradbenih odrov ter za opravljanje
taksi službe (uporaba avtoparka).
Za začasno uporabo javnega prostora znaša najemnina
(vključno z DDV) za zasedene javne površine za:
– sejem

12,50 EUR/na parkirno
mesto/mesečno

– prodaja na stavbnem zemljišču
(kioski, stojnice)
– prodaja na stavbnem zemljišču
(terase)
– prodaja na stavbnem zemljišču
(potujoče prodajalne)
– za gradbišča in druge začasne
namene
– opravljanje taksi službe (uporaba
enega avtoparka)

3,50 EUR/m²/mesečno
1,75 EUR/m²/mesečno
5,00 EUR/dnevno
20,00 EUR/dnevno
2,00 EUR/dnevno.

Za neprekinjeno enoletno uporabo javnega prostora se
izračun občinske takse zmanjša za polovico.
8. člen
(odškodnina za podelitev služnostne pravice)
Pri sklepanju služnostnih pogodb se v primerih, ko ni
določena odškodnina na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca, odmeri enkratna odškodnina, in sicer za omejitev
lastninske ter upravljalske pravice na kategoriziranih in nekategoriziranih cestah ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica, na katerih se vzpostavlja služnostna pravica za prekop
ali podboj.
Odškodnina (brez DDV):
– za prekop ceste znaša 400,00 EUR,
– za podboj ceste znaša 200,00 EUR,
– za prekop drugih nepremičnin v lasti občine znaša
100,00 EUR na dolžino 1 m.
9. člen
(zakupnina)
Občina Sevnica pri oddaji kmetijskega zemljišča v zakup
določi letno zakupnino, ki se izračuna na podlagi podatkov o
parceli. Zemljišče se odda v zakup na podlagi javne ponudbe
za zakup zemljišča skladno s postopkom, določenim v zakonu
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
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
obračuna s faktorjem 0,80.
Zakupniki, ki imajo v zakupu več kot 3 ha zemljišč, imajo
glede na obseg 15% popust pri zakupnini.
V primeru ugotovljenih razlik med katastrskim in dejanskim stanjem, komisija za vodenje postopka oddaje zemljišča
v zakup opravi ogled ter opravi nov izračun zakupnine.
Osnovna letna zakupnina za uporabo kmetijskih zemljišč
se določi na podlagi spodnjih podatkov:
katastrska kultura
vrt
njiva
travnik
pašnik
pašnik porasel z gozdnim drevjem
sadovnjak
vinograd

zakupnina EUR/ha
170,00
120,00
95,00
35,00
10,00
110,00
95,00

katastrska kultura
hmeljišče
gozd

zakupnina EUR/ha
125,00
15,00
10. člen
(zavezanci)

Zavezanec za plačilo občinskih taks ali drugih dajatev za
uporabo javnih površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica
je vsakokratni uporabnik javnih površin in drugih nepremičnin
v lasti Občine Sevnica oziroma fizična ali pravna oseba, ki ta
prostor uporablja.
Občinske takse, najemnino, zakupnino ter druge oblike
odškodnin za uporabo javnih površin ter nepremičnin v lasti
Občine Sevnica plačajo zavezanci pod pogojih določenimi v
izdanem dovoljenju ali pod pogoji določenimi v sklenjeni pogodbi z Občino Sevnica.
Plačila občinske takse ali drugih dajatev na podlagi tega
odloka so oproščene:
– organizacije humanitarnih dejavnosti;
– uporabnik ali investitor, ki opravlja občinsko javno službo;
– invalidska podjetja;
– društva, druženja, zveze …;
– zavezanci, ki izkažejo širši javni interes.
Odločitev o oprostitvi, na podlagi vloge za oprostitev,
sprejme župan.
11. člen
(vloga oziroma prijava)
Prijava za pridobitev dovoljenja ali sklenitev ustrezne pogodbe mora vsebovati podatke o zavezancu in opis predmeta
oziroma storitve ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne
za določitev višine občinske takse ali druge dajatve. Če je
višina takse odvisna od površine, mora v prijavi navesti tudi
velikost taksnega predmeta. Vsak začeti meter se šteje za
polni m².
12. člen
(uskladitev)
Taksni zavezanci, ki nimajo dovoljenja za uporabo predmetov oziroma storitev iz 5. člena tega odloka, si morajo dovoljenje Občine Sevnica pridobiti najkasneje v dveh mesecih od
uveljavitve tega odloka. Uskladitev s pogoji izdanega dovoljenja
mora zavezanec opraviti najkasneje v štirih mesecih po izdaji.
13. člen
(časovna opredeljenost pravic)
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma pričetka uporabe javne površine oziroma
nepremičnine v lasti Občine Sevnica. Obveznost preneha s
potekom dneva oziroma meseca, v katerem je zavezanec obvestil Občino Sevnica o odstranitvi taksnega predmeta oziroma
prenehanja njegove uporabe.
Zavezanec iz 4., 5. in 6. člena tega odloka plača občinsko
takso pred izdajo dovoljenja za namestitev taksnega predmeta
oziroma pred pričetkom uporabe javne površine oziroma nepremičnine v lasti Občine Sevnica, za katere se plača taksa.
14. člen
(plačilo in izterjava)
Občinske takse in drugi prihodki iz naslova uporabe javnih
površin ter nepremičnin v lasti Občine Sevnica so prihodek
proračuna Občine Sevnica.
Prisilna izterjava občinskih taks in drugih prihodkov občine iz naslova uporabe javnih površin ter nepremičnin v lasti
Občine se opravlja po zakonu o davčnem postopku, za pravne
osebe pa po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih
obveznosti.
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15. člen
(kazenske določbe)
Za ravnanja v nasprotju z določili 11. in 12. člena se zavezance oglobi s plačilom globe, in sicer s:
– 125,00 EUR je kaznovana fizična ali odgovorna oseba
pravne osebe,
– 250,00 EUR je kaznovano društvo ali druga organizacija,
– 400,00 EUR je kaznovana pravna oseba ali samostojni
podjetnik.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena
oseba občinske uprave Občine Sevnica in pristojne inšpekcijske službe.
17. člen
(končni določbi)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnih taksah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95
in 19/97).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2007
Sevnica, dne 23. aprila 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

2210.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za širše
območje starega mestnega jedra Sevnice

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica
na 5. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za širše območje
starega mestnega jedra Sevnice
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega
jedra Sevnice (Uradni list RS, št. 63/97).
2. člen
V 5. členu se besedilo točke c) črta in nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»c) odstranitev objektov in gradnja nadomestnih objektov«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2007
Sevnica, dne 24. aprila 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Sevnica na 5. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04, 35/06) se v 1. členu
črta drugi odstavek »Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na osnovi sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica
objavi župan Občine Sevnica.« in se nadomesti z besedilom:
»Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva Občine Sevnica se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega
razpisa. Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni
strani Občine Sevnica. Javni razpis mora biti objavljen v skladu
z veljavno zakonodajo.«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo »za
tekoče leto« doda novo besedilo: »Sestavni del Odloka o
proračunu je tudi načrt razvojnih programov, v katerem so
prav tako določene višine sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva.«.
V 2. členu se črta drugi odstavek:
»Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega
mnenja odbora za gospodarstvo in turizem določi župan po
sprejetju proračuna za tekoče leto.«.
3. člen
V 3. členu se pri upravičencih nadomesti besedilo četrte
alineje »občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za
priglasitev statusa samostojnega podjetnika« z naslednjim besedilom: »– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za
vpis v poslovni register Slovenije«.
V 3. členu se doda besedilo:
»Upravičenci za ukrep Subvencioniranje pogodbene
obrestne mere za dodeljevanje kreditov so:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednja podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis
v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za
vpis v sodni register.
Upravičenci za ukrepe Promocija izdelkov in storitev malih
in srednjih podjetij, za Svetovalne storitve in za Izobraževanje
usposabljanja so:
– samostojni podjetniki in
– mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost
na območju Občine Sevnica.
Upravičenci za ukrep Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest:
– samostojni podjetniki,
– mala, srednja in velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis
v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za
vpis v sodni register.«.
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Na koncu tretjega člena so doda besedilo:
»Zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost
opravljati na območju Občine Sevnica.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe
(ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice
skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene
podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo
namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica.«.
4. člen
Črta se besedilo 4. člena: »Sklep o razpisu za subvencioniranje realne obrestne mere, za svetovalne storitve, promocijo
izdelkov in storitev MSP ter odpiranje novih delovnih mest ter
usposabljanje sprejme Občinski svet Občine Sevnica. Na podlagi tega sklepa objavi župan Občine Sevnica razpis na običajni
način.« ter se doda naslednje besedilo:
»Način dodeljevanja pomoči:
1. Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki
jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo: predstavnik občinske
uprave, predsednik odbora za gospodarstvo in član odbora za
gospodarstvo.
2. Komisija opravi pregled vlog ter jih oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
3. Komisija seznani odbor za gospodarstvo z razdelitvijo
sredstev.
4. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep in se jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
5. Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu v roku 8
dni od prejema sklepa.
6. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.«.
5. člen
V 7. členu se pod točko 1 besedilo: »subvencioniranje realne obrestne mere« nadomesti z besedilom »subvencioniranje
pogodbene obrestne mere«.
Iz 7. člena 1. točke se iz pogojev se iz tretje alineje črta
»1.000.000 SIT« in se nadomesti s »4.200 EUR«.
V 7. členu 1. točke se pod pogoji spremeni besedilo, in
sicer se črta besedilo »posojila odobrena v tekočem letu«,
kar se nadomesti z besedilom »posojila odobrena v skladu z
razpisnimi pogoji«.
V 7. členu 1. točke se pod Pogoji doda naslednje besedilo: »doba vračanja posojila mora biti najmanj tri leta«.
V 7. členu 1. točke se pri višini spremeni besedilo: »realne
obrestne mere« v »pogodbene obrestne mere« in za besedilom
»do 5 odstotnih točk« se črta pika in se doda besedilo »in se
določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe
izdane s strani posojilodajalca.«.
V 7. členu 1. točke se pod višino doda četrta alineja »investicija se mora izvesti na območju Občine Sevnica«.
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V 7. členu se na koncu 1. točke doda besedilo: »Sredstva
v obliki pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se
za isti program dodeljujejo le enkrat.«.
Iz 7. člena 3. točke iz prve alineje se črta besedna zveza
»v fazi rasti«.
V 7. členu 3. točke se pod namen pod drugo alinejo za besedilom: »tehnološki razvoj« doda vejica in besedilo: »iskanja
novih tržišč ter pri pripravi dokumentacije za razpise.«.
V 7. členu 3. točke se pod upravičene stroške za besedilom »enkratnega značaja« dodata vejica in besedilo: »ki jih bo
za upravičenca opravila pooblaščena organizacija.«.
V 7. členu 4. točke se pri drugi alineji za besedno zvezo
»nedoločen čas« doda besedilo: »ali za določen čas.«.
V 7. členu se pri 4. točki pri zahtevanih pogojih dodata dve
alineji z naslednjim besedilom:
»– zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na območju Občine Sevnica,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na
Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Sevnica, vsaj en mesec
pred dnevom zaposlitve,
– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu,
ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih
osebah,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna
oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v
Občini Sevnica.«.
V 7. členu 4. točke se pri upravičenih stroških črta besedilo »dve leti« in se nadomesti z besedilom: »do 12 mesecev«,
za besedilom »ki jo določi delodajalec« se doda besedilo:
»(zaposlitev brezposelne osebe),«.
V 7. členu 4. točke se pod upravičene stroške doda nova
alineja:
»– največ do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače
(samozaposlitev).«.
Iz 7. člena 5. točke se črta besedilo pri upravičenih stroških: »stroški kotizacije za posameznike, ki se usposabljajo, stroški inštruktorja, ostali tekoči stroški.«. Pod upravičene
stroške se doda naslednje besedilo: »– neposredni stroški
izobraževanja (stroški kotizacije in šolnine za posameznike, ki
se usposabljajo in stroški za opravljeno izobraževanje s strani
zunanjih izvajalcev).«.
V 9. členu se za besedilom »podjetja v težavah« doda
naslednje besedilo: »(v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije).«.
6. člen
V 10. členu se v prvem stavku za besedilo »oddelek za
finance Občine Sevnica« dodata vejica in besedilo: »na terenu
pa preverja namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje
župan.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. januarja
2007 dalje.
Št. 300-0005/2007
Sevnica, dne 23. aprila 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2212.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1)
je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 23. 4.
2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcele
št. 682/3 – cesta v izmeri 91 m2, 682/4 – cesta v izmeri 53 m2
in 682/5 – cesta v izmeri 1125 m2, vse k.o. Blanca.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa,
prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo iz zemljiškoknjižnega vložka št. 292, k.o. Blanca in se v isti k.o. pripiše
tistemu zemljiškoknjižnemu vložku, kjer je že lastnica Občina
Sevnica ali se za njo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri
novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-0005/2006
Sevnica, dne 23. aprila 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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les občinskega sveta in župana in drugih organov občine ter
povračila stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo poklicnim
in nepoklicnim funkcionarjem. Ta pravilnik velja tudi za člane
delovnih teles občinskega sveta, ki niso funkcionarji, za člane
volilne komisije, za člane drugih organov in delovnih skupin
oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan.
2. člen
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico
do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ter pravico do plačila
za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom nadzornega odbora in volilne komisije ter članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, članom delovnih teles župana, članom drugih organov
in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet
ali župan pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo,
ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ,
PLAČIL IN SEJNIN FUNKCIONARJEM
a) Župan
3. člen
Župana Občine Šmarješke Toplice se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred (skupina »župan VI«).
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k
osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,3%
od osnove za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za
delovno dobo.
b) Podžupan

ŠMARJEŠKE TOPLICE
2213.

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

Na podlagi štirinajste alinee drugega odstavka 17. člena
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) in
prvega odstavka 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07) v zvezi s 100.b
členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB1 in 21/06 – odločba US) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. redni seji dne 24. 4. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z veljavnimi Zakonom o
lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev določa višina in način
določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin
funkcionarjev Občine Šmarješke Toplice, članov delovnih te-

4. člen
Če podžupan opravlja funkcijo poklicno, se ga uvrsti v
plačni razred v okvirju med 34. in 41. plačnim razredom.
Plačni razred podžupana v tem okvirju določi župan ob
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k
osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,3%
od osnove za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada
plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo
opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za
delovno dobo.
Plača župana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in
sejah drugih organov občine in njihovih delovnih teles.
5. člen
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko
podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta čas pripada
plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena pravilnika,
povečana za navedeni dodatek na delovno dobo, če funkcijo
opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno, mu za ta čas pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače župana,
določene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
c) Člani občinskega sveta
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji

Stran

5626 /

Št.

40 / 7. 5. 2007

delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznim osebam, v
nobenem primeru ne sme presegati 15% letne plače župana,
določene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
7. člen
Sejnine se članom občinskega sveta določijo v bruto
znesku, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta:
45 €
– udeležba na redni seji občinskega sveta:
65 €
– udeležba na izredni seji občinskega sveta:
46 €
– vodenje seje delovnega telesa:
46 €
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega
član je:
28 €.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije pripada članu občinskega
sveta, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno in slavnostno sejo sejnina ne pripada.
III. NAGRADE
a) Nadzorni odbor
8. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo
nagrade v bruto znesku. Za udeležbo na seji ima pravico do
nagrade:
– predsedujoči nadzornega odbora:
65 €
– ostali člani nadzornega odbora:
37 €.
Za opravljeno operativno delo v zvezi z nadzorom izven
seje so člani nadzornega odbora upravičeni največ do 15%
plače župana, na podlagi evidentiranega časa.
Plačilo vključuje tudi stroške prihoda na sejo, sodelovanje
na sejah občinskega sveta in delovnih teles organov občine.
Plačilo predsedniku oziroma članu pripada, če je na seji
prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
b) Zunanji člani delovnih teles
9. člen
Članom delovnih teles, ki jih ustanovi občinski svet ali župan, ki niso člani občinskega sveta in niso zaposleni v občinski
upravi, se za opravljanje dela v delovnem telesu določi nagrada
v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi
pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša za predsedujoče seji
46 €, za ostale člane pa 28 €.
Plačilo vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo članu pripada, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada.
Za morebitno opravljeno operativno delo izven seje, po
dogovoru v delovnem telesu, so člani upravičeni do posebnega
plačila, kar se uredi v pogodbi o delu. Ta določba se, kadar je to
primerno, uporablja tudi za vse ostale člane organov oziroma
njihovih delovnih teles.
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nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o
imenovanju.
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka tega člena se določi
v odstotkih od enomesečne osnovne plače župana, ki opravlja
funkcijo poklicno, in znaša:
– za predsednika
90%
– za namestnika predsednika
70%
– za člane in namestnike članov
30%
– za tajnika
80%.
Ob izvedbi referenduma ali nadomestnih oziroma naknadnih volitev imajo osebe iz prvega odstavka tega člena pravico
do enkratnega nadomestila v višini 60% zneska, ki jim pripada
ob izvedbi splošnih volitev.
d) Drugi organi občine
11. člen
Če ta pravilnik ne določa za posamezen primer drugače,
se za določitev sejnin članom drugih organov občine uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane občinskega
sveta, pri čemer sejnina za predsednike znaša 46 €, sejnine
ostalih članov pa 28 €.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA
IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na
službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z
njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda
župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog
podžupan ali direktor občinske uprave.
14. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za člane drugih
organov in delovnih teles, ki niso funkcionarji.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo
iz sredstev proračuna občine.
16. člen
Plače, plačila, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno
za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Poročilo o udeležbi članov občinskega sveta na sejah
občinskega sveta in njegovih delovnih teles pripravi mesečno
občinska uprava do 5. v mesecu za pretekli mesec.

c) Občinska volilna komisija

17. člen
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

10. člen
Člani občinske volilne komisije in tajnik imajo ob vsakih
splošnih volitvah na podlagi zakona pravico do enkratnega

18. člen
Višina zneskov, izhajajočih iz določb tega pravilnika, se
usklajuje skladno z zakonom.
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19. člen
Odločbo o plači izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Odločbo o plači oziroma plačilu podžupana izda župan, če
ni z zakonom ali statutom občine določeno drugače.
Odločbe o plačah oziroma plačilih drugim funkcionarjem
in ostalim, ki imajo pravico do plače, plačila, nagrade oziroma
sejnine po tem pravilniku, izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če ni z zakonom ali statutom občine
določeno drugače.
Pogodbe o delu s člani Nadzornega odbora občine in
zunanjimi člani delovnih teles občinskega sveta sklene v imenu
občine župan po predhodno pridobljenem soglasju Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pogodbe z zunanjimi člani županovih delovnih teles sklepa v okviru določil tega
pravilnika župan samostojno.
Način obračunavanja ter izplačevanja sredstev v okvirih
vrednosti po tem pravilniku določa skladno s svojo pristojnostjo iz statuta občine Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, razen za zadeve, kjer zakon oziroma na njem
temelječ predpis določa izrecno pristojnost župana.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Po določbah tega pravilnika se izplačajo vsa izplačila od
dneva konstituiranja občinskega sveta oziroma imenovanja
posameznega organa ali delovnega telesa.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007
Šmarješke Toplice, dne 24. aprila 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

TREBNJE
2214.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Trebnje za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95
– odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96
– odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
12/99 – odločba US, 16/99 – odločba US, 59/99 – odločba US,
70/00, 100/00 – odločba US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Sklep US,
51/02, 108/03 – odločba US, 72/05 in 21/06 – odločba US), na
podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT)
in na podlagi Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98, 119/05 in 80/06), Statuta Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Šentrupert (Uradni
list RS, št. 12/07) so Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni
seji dne 28. 3. 2007, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno
na 5. redni seji dne 24. 4. 2007 in Občinski svet Občine Šentrupert na 5. redni seji dne 11. 4. 2007 sprejeli

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje
za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za
leto 2006, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja,
z izkazom doseženih prihodkov in odhodkov, z ugotovitvijo
presežka in njegovo razporeditvijo.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2006
obsega:
Bilanca prihodkov in
odhodkov

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

Skupaj

Prihodki

3.501.793.270

0

3.501.793.270

Odhodki

3.366.371.791

10.214.205

3.376.585.996

10.214.205

10.214.205

0

135.421.479

Primanjkljaj
Presežek

135.421.479
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3. člen
Presežek prejemkov nad izdatki za leto 2006 znaša
125.207.274 SIT in se prenaša v splošni sklad Občine Trebnje
ter se lahko uporabi za pokrivanje obveznosti iz preteklih proračunskih let in za pokrivanje tekočih obveznosti v proračunskem
letu 2007.
4. člen
Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti Občine
Trebnje za leto 2006, ki obsegajo:
Račun finančnih in
odhodkov

Bilanca prihodkov

Račun financiranja
terjatev in naložb

Skupaj

Prihodki

404.198.143

404.198.143

Odhodki

389.817.055

389.817.055

0

0

14.381.088

14.381.088

Primanjkljaj
Presežek

Presežek prihodkov nad odhodki krajevnih skupnosti za
leto 2006 znaša 14.381.088 SIT in se prenaša v splošni sklad
posameznih krajevnih skupnost ter se lahko uporabi za pokrivanje obveznosti iz preteklih proračunskih let in za pokrivanje
tekočih obveznosti v proračunskem letu 2007.
5. člen
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto
2006, ki obsega:
Prihodki

13.423.337

Odhodki

4.110.382

Primanjkljaj

0

Presežek

9.312.955

Presežek prihodkov nad odhodki Rezervnega sklada za
leto 2006 znaša 9.312.955 SIT in se prenaša v sklad proračunske rezerve za leto 2007.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-24/2007
Trebnje, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

TRŽIČ
2215.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o delitvi
sredstev med posameznimi krajevnimi
skupnostmi v Občini Tržič za materialne
stroške poslovanja

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1 in
št. 21/06), 95. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01 in 79/01) in 16. člena Odloka o krajevnih skupnostih na
območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) je Občinski svet
Občine Tržič na 5. redni seji dne 25. 4. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o delitvi sredstev
med posameznimi krajevnimi skupnostmi
v Občini Tržič za materialne stroške poslovanja
1. člen
Prvi stavek 4. člena Pravilnika o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v Občini Tržič za materialne
stroške poslovanja (Uradni list RS, št. 85/99) se spremeni tako,
da se glasi: »Za delovanje krajevne samouprave se nameni
47,3% sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti v občinskem proračunu.«.
2. člen
Prvi in drugi stavek 5. člena pravilnika se spremenita tako,
da se glasita: »Za vzdrževanje komunalnih naprav skupne rabe
se nameni 52,7% sredstev planiranih za vse krajevne skupnosti
v občinskem proračunu. Od teh sredstev se nameni 93,3%
sredstev za vzdrževanje krajevnih cest ter 6,7% sredstev za
vzdrževanje zelenih in javnih površin.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem podpisa aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu električne energije številka
312-01-0001/2005 z dne 3. 1. 2006.
Št. 013-07/99-51
Tržič, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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VITANJE
2216.

Sklep o imenovanju podžupana

Na podlagi 33.a Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1/Uradni list RS, št. 100/05) in 34. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) župan Občine
Vitanje izdaja

SKLEP
o imenovanju podžupana
I.
Za podžupana Občine Vitanje se imenuje član Občinskega sveta Občine Vitanje Zdenko Plankl, roj. 13. 8. 1965,
stanujoč Ljubnica 33, 3205 Vitanje.
II.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno in v skladu
z nalogami, za katere ga bo iz svojih pristojnosti pooblastil
župan.
V času zadržanosti ali odsotnosti župana ga podžupan
nadomešča in opravlja tiste tekoče naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 900-03/2007-06
Vitanje, dne 12. aprila 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

2217.

Sklep o ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Vitanje

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06
in 127/06) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni
seji dne 12. 4. 2007 sprejel

SKLEP
o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu v Občini Vitanje
l.
Občinski svet Občine Vitanje daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč na domu v višini 11,84 EUR/uro, ki jo
je predlagal izvajalec storitve Lambrechtov dom Slovenske Konjice. V ceni efektivne ure znašajo stroški neposredne oskrbe
10,01 EUR/uro in stroški vodenja 1,83 EUR/uro.
ll.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša
5,92 EUR/uro. Ob upoštevanju subvencije iz proračuna Repub
like Slovenije znaša cena za uporabnike 3,79 EUR/uro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 4. 2007 dalje.
Št. 900-03/2007-07
Vitanje, dne 12. aprila 2007
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
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ŽIROVNICA
2218.

Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in
miru v Občini Žirovnica

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 100/05 – UPB1) in 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01,
109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. redni seji dne 22. 4.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o javnem redu in miru
v Občini Žirovnica
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (UVG,
št. 13/02, 4/03) se v 1. členu črta besedilo »varovanja pred
hrupom v naravnem in bivalnem okolju ter ravnanja z opuščenimi vozili«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za zagotovitev določbe iz 2. člena odloka je prepovedano:
1. popivati v prodajalnah in na javnih krajih, ki nimajo oziroma kadar nimajo dovoljenja za točenje alkoholnih pijač;
2. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih površinah;
3. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornografski
tisk, če za to ni izdano dovoljenje;
4. puščati predšolske otroke in otroke 1. razreda osnovne
šole brez nadzora na cestah ali drugih javnih mestih;
5. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in
zdravje ljudi ter domače živali;
1. na podlagi izrecne prepovedi, ki je ustrezno označena,
voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v
trgovske, gostinske in druge javne lokale, na otroška igrišča
ter pokopališča,
7. odlagati dotrajano stanovanjsko in drugo opremo ali
kakršnokoli navlako na javnih površinah, v okolici stanovanjskih enot;
8. imeti plevel in nepokošeno travo, ki semeni, v naselju
na vidnih mestih ob javnih površinah.«.
3. člen
V 6. členu se črtata druga in tretja točka.
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku črtajo besede »upravljavci
javnih površin in upravljavci cest«.
Črta se tretji odstavek.
5. člen
8. člen se črta.
6. člen
Besedilo 12. člena se črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na
zasebnem prostoru, za katerega je lastnik ali posestnik dal so-
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glasje na območju Občine Žirovnica, je dovoljeno na območju
celotne Občine Žirovnica, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da lastnik oziroma posestnik prostora za kampiranje ne
odda za več kot 1 mesec v letu,
– da organizator kampiranja dejavnosti ne opravlja kot
profitne dejavnosti oziroma za organizacijo kampiranje ne zaračunava svoje storitve,
– da je za odlaganje odpadkov pri izvajalcu javne službe
odvažanja komunalnih odpadkov nabavil zadostno količino
vreč za odlaganje odpadkov (1 vreča za 1 teden na osebo), in
jih po končanem kampiranju odloži na lokacijo, s katere izvajalec javne službe redno odvaža odpadke,
– da je prostor za kampiranje opremil s kemičnim straniščem, če je prostor za kampiranje dostopen za avtomobilski
promet.«.
7. člen
13. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 40 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 1., 2., 4., 6., 7. in 8. točke 5. člena, 6., 9., 10. in 12. člena
tega odloka.
Z globo 120 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 3. in 5. točke 5. člena in 7. člena tega odloka.
Z globo 280 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti
iz 2., 3., 5., 7. in 8. točke 5. člena, 6., 7., 9. in 12. člena tega
odloka.
Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Za uvedbo postopka o prekrških, navedenih v prejšnjih
odstavkih, je pristojen občinski prekrškovni organ.«.
8. člen
14. člen se črta.
9. člen
V 15. členu se beseda »izdaji« nadomesti z besedo
»pravnomočnosti«.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0001/02-005
Žirovnica, dne 22. aprila 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
POPRAVKI
2219.

Popravek Odloka o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 2007

Popravek
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto
2007, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/07 z dne
3. 4. 2007, se pod B Račun finančnih terjatev in naložb pod
konto 750 Prejeta vračila danih posojil zapiše znesek »0«, pod
konto 751 Prodaja kapitalskih deležev pa se zapiše znesek
»108.000«.
Št. 410-0006/2007-1
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2220.

Popravek Statuta Občine Kostanjevica na Krki

Popravek
V Statutu Občine Kostanjevica na Krki, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 19-912/07 z dne 2. 3. 2007, se besedilo
1. člena pravilno glasi:
»1. člen
Občina Kostanjevica na Krki je obmejna občina in samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju
naslednjih naselij: Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča
vas, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce,
Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Karelče, Kočarija, Koprivnik, Male Vodenice, Malence,
Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike
Vodenice, Vrbje, Vrtača, Zaboršt in mesto Kostanjevica na
Krki.
Sedež občine je v Kostanjevici na Krki, na naslovu Ljubljanska cesta 7.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom
spremenijo z občinskim odlokom.«.
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VSEBINA

2169.
2170.
2171.
2172.

2173.
2174.

2175.

2176.

2177.
2178.

2179.

2180.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega
zakonika (OZ-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem tožilstvu (ZDT-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
(ZDCOPMD-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1B)
Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja
in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011
(ReNPPZK0711)

OBČINE
5537
5537

2184.
2185.

5539

5545

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Bovec

2187.

Pravilnik o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice

2188.

VLADA

Odločba o napredovanju Nastje Franko na mesto
vrhovne državne tožilke na kazensko pravnem področju Vrhovnega državnega tožilstva Republike
Slovenije
Odločba o imenovanju Miše Markovič za državno
pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

5565
5565

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih
proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih
gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter
njihovih kombinacij

5566

5569
2194.
2195.
5569

2182.
2183.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje
statističnih raziskovanj pridelovalne zmogljivosti
intenzivnih sadovnjakov
Navodilo o spremembi Navodila o statističnih raziskovanjih s področja turizma

5573

2197.

5574

2198.

5574

5576

5578

GORJE

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

5578

GROSUPLJE

Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu
za območje P1-1 v Ilirski Bistrici – I. faza
Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu
za območje C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici

2196.

2181.

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

2191.

2193.

5575

ČRNOMELJ

Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2007

5567

5575

BREŽICE

2190.

2192.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je 20. člen Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku v neskladju z Ustavo in način njegove
izvršitve

2189.

5575

BOVEC

2186.
5540
5543

BELTINCI

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine
Beltinci
Sklep o imenovanju v Posebno občinsko volilno
komisijo

5580

ILIRSKA BISTRICA

5580
5581

KOPER

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
– ente pubblico di educazione Giardino d'infanzia
Delfino blu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Koper
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il
Vecchio Capodistria – Osnovna šola Pier Paolo
Vergerio il Vecchio Koper
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
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5584
5587

5589
5592
5594
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semedela
– Koper
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Babiča - Jagra Marezige
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Kopru
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Elvire Vatovec Prade – Koper
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani
Sklep o ustanovitvi javnega dobra
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Druge objave
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Celje
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Ptuj

3344

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
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Krško
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Maribor
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Ptuj
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Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Izbrisi
Ptuj

3352
3352
3352
3355
3356
3357
3358
3366
3367
3368
3369
3369
3370
3370
3372
3375
3378
3379
3397
3401
3402
3403
3405
3406
3407
3407

Preklici
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ŠMARJEŠKE TOPLICE

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

5625

TREBNJE

2214.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Trebnje za leto 2006
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi skupnostmi v
Občini Tržič za materialne stroške poslovanja
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VITANJE
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Sklep o imenovanju podžupana
Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Vitanje
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Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in
miru v Občini Žirovnica

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 40/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz
naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega
mestnega jedra Sevnice
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
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proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva
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