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PREDSEDNIK REPUBLIKE

1064. Odlok o imenovanju predsednika in članov
Komisije za odlikovanja

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in 7. člena zakona o odlikovanju
častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/92) izdajam

O D L O K
o imenovanju predsednika in članov Komisije za

odlikovanja

I
Za predsednika komisije imenujem dr. Matjaža Kmecla,
za članici in člane komisije imenujem: dr. Lidijo Andol-

šek, Bredo Blaznik, Miroslava Cerarja, Franca Hočevarja,
dr. Andreja Inkreta, dr. Dušana Mlinška, dr. Lojzeta Vodov-
nika.

II
Ta odlok začne veljati takoj.
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 996-00-5/98
Ljubljana, dne 26. marca 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

1065. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov
postopka za potrditev nove sorte oziroma za
dovolitev introdukcije tuje sorte

Na podlagi petega odstavka 35. člena zakona o potrje-
vanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu
sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80
in 82/90) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvi-

snosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o višini stroškov postopka

za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev
introdukcije tuje sorte

1. člen
V odredbi o višini stroškov postopka za potrditev nove

sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list
RS, št. 11/94, 14/95, 9/96, 8/97) se 2. člen spremeni
tako, da glasi:

“Stroški enoletnega preizkušanja proizvodne vrednosti
sorte na preizkusnem polju in v laboratoriju znašajo po kultu-
rah oziroma skupini kultur:

Kultura oziroma skupina kultur: SIT/sorto

1. ozimna in jara pšenica, pivovarski ječmen 90.000

2. ostale vrste ozimnega in jarega žita 76.000

3. koruza, sirek za zrnje in ajda 85.000

4. krompir 115.000

5. sladkorna pesa 109.000

6. oljnice 70.000

7. zrnate stročnice 70.000

8. trave, detelje 66.000

9. krmni dosevki 57.000

10. druge krmne rastline in poljščine 72.000

11. vrtnine 70.000.”

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-16-049/98
Ljubljana, dne 10. marca 1998.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.



Stran 1670 / Št. 27 / 3. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije

1066. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobivanje
licence za ocenjevanje kategorizacije
nastanitvenih obratov

Na podlagi zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št.
1/95), drugega odstavka 13. člena pravilnika o merilih in
načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni
list RS, št. 27/97 ) in zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister
pristojen za turizem

P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za pridobivanje licence
za ocenjevanje kategorizacije nastanitvenih

obratov

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za

pridobitev licence za ocenjevanje kategorizacije nastanitve-
nih obratov, pogoji in način odvzema licence, temeljne nalo-
ge združenja ter arbitraže.

I. OSNOVNE IN SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Pravica do ocenjevanja kategorizacije nastanitvenih

obratov se pridobi z licenco.
Licenco ocenjevalcev lahko ob izpolnjevanju pogojev

pridobijo pravne in fizične osebe.

3. člen
Pogoji za pridobitev licence za ocenjevalce so:
– VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe,
– 2 leti delovnih izkušenj v gostinstvu ali turizmu ali v

zvezi z gostinsko ali turistično dejavnostjo,
– uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljeno-

sti v skladu s tem pravilnikom.

4. člen
Licenco za ocenjevanje kategorizacije nastanitvenih

obratov lahko pridobi tudi družba ali podjetnik posameznik,
če in dokler zaposluje osebo, ki ima veljavno licenco.

5. člen
Licenca je javna listina, s katero imetnik dokazuje us-

posobljenost za ocenjevanje kategorizacije nastanitvenih
obratov.

Z licenco iz prejšnjega odstavka lahko izvedenci oprav-
ljajo ocenjevanje zahtev kvalitete opremljenosti in storitev,
kot tudi ocenjevanje zahtev kvalitete nastanitvenih obratov
za znak kakovosti in specializacije v skladu s pravilnikom o
merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in ma-
rin.

6. člen
Preizkus strokovne usposobljenosti se opravi s preiz-

kusom znanja – izpitom.

7. člen
Teoretični del izpita obsega znanja, ki so pogoj za

strokovno ocenjevanje kategorizacije nastanitvenih objektov
in kvalitete, ki so pogoj za pridobitev znaka kakovosti in
specializacije v skladu z določili pravilnika.

8. člen
Program preizkusa strokovne usposobljenosti je opi-

san v prilogi A, ki je sestavni del tega pravilnika.

9. člen
Teoretični del izpita se opravi pred strokovno komisijo,

ki je sestavljena iz predsednika in dveh članov. Predsednik
komisije je višji upravni delavec, strokovnjak, ki je odgovo-
ren za to področje dela na ministrstvu, pristojnem za turi-
zem.

Člani komisije so strokovnjaki s področja, opisanega v
prilogi A tega pravilnika.

II. TEMELJNA NAČELA OCENJEVANJA

10. člen
Postopek ocenjevanja se prične na podlagi sklepa

upravne enote o uvedbi postopka ocenjevanja pravne ali
fizične osebe, ki opravlja gostinsko dejavnost.

V sklepu se določi:
– ime in naziv, oziroma firma ocenjevane pravne oziro-

ma fizične osebe,
– ime ocenjevalca,
– rok, v katerem mora biti ocenjevanje opravljeno.

11. člen
Ocenjevalec je dolžan svoj prihod v nastanitveni objekt

zaradi ocenjevanja kategorizacije nastanitvenih obratov na-
javiti najmanj tri dni pred prihodom.

12. člen
Ocenjevalcu je odgovorna oseba nastanitvenega obra-

ta dolžna omogočiti neoviran vstop v prostore nastanitvene-
ga objekta.

Ocenjevalec med pregledom in ocenjevanjem ne sme
motiti delovnega procesa in gostov.

13. člen
Ocenjevalec opravi ocenjevanje v skladu z določili pri-

ročnika za ocenjevanje kakovosti in na podlagi predhodno
izpolnjenega kategorizacijskega oziroma ocenjevalnega li-
sta s strani nastanitvenega obrata, in druge dokumentacije,
ki je opisana v prilogi A, B in C k pravilniku o merilih in
načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni
list RS, št. 29/97).

14. člen
Ocenjevalec mora opravljati svoje delo strokovno in

vestno.
Ocenjevalca, ki se med ocenjevanjem vede neprimer-

no in moti delovni proces in goste, se opozori na primerno
in vestno opravljanje njegovega dela. Kolikor prihaja naprej
do motenj delovnega procesa zaradi neprimernega ravnanja
ocenjevalcev, lahko odgovorna oseba zahteva, da ocenje-
valec takoj zapusti nastanitveni obrat. Zahteva mora biti pi-
sna in obrazložena. O tem se obvesti pristojno upravno
enoto, ki vodi postopek ocenjevanja.

15. člen
Ocenjevanje se zaključi s pisnim poročilom, ki ga mora

ocenjevalec posredovati upravni enoti, ki je začela postopek
ocenjevanja.

Z oddajo pisnega poročila je ocenjevanje zaključeno.
Rok za oddajo pisnega poročila upravni enoti je največ 30
dni od dne izdaje sklepa o uvedbi postopka ocenjevanja.
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16. člen
Podrobnejša navodila o postopku in pogojih ocenjeva-

nja določajo strokovni kriteriji o ocenjevanju, ki jih sprejema
združenje ocenjevalcev.

III. ZDRUŽENJE OCENJEVALCEV

17. člen
Zaradi namena zagotovitve enotnosti strokovnih podlag

za delo ocenjevalcev, vzpostavitve nadzora nad kvaliteto
opravljenega dela ocenjevalca ter strokovnega povezova-
nja, ocenjevalci ustanovijo stanovsko združenje.

18. člen
Združenje je pravna oseba.
Njegove naloge so zlasti:
– skrb za strokovno izpopolnjevanje članov,
– sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za delo

ocenjevalcev,
– sodelovanje pri pripravi predpisov s tega področja s

pristojnim ministrom,
– dajanje pobud in predlogov za spremembe oziroma

dopolnitve predpisov, ki otežujejo delo ocenjevalcev oziro-
ma nastanitvenih obratov,

– sodelovanje s stanovsko zbornico,
– druge naloge, ki jih določa statut združenja,
– sprejemanje poslovnika o delu ocenjevalcev in nje-

govih sprememb.

19. člen
Natančnejšo organizacijo in način dela združenja dolo-

čata statut in poslovnik združenja.

IV. ARBITRAŽA

20. člen
Za nadzor in odločanje o pritožbah v zvezi z delom

ocenjevalcev se oblikuje arbitraža v okviru pristojnega mini-
strstva.

21. člen
Arbitraža ima najmanj tri člane, ki se imenujejo za dobo

treh let in so lahko ponovno imenovani.
Arbitražo sestavljajo:
– en član – predstavnik ministrstva, pristojnega za go-

stinstvo,
– en član – predstavnik združenja ocenjevalcev,
– en član – predstavnik uporabnikov.

22. člen
Arbitraža odloča predvsem o:
– strokovno spornih ali novonastalih vprašanjih,
– o pogostih napakah pri ocenjevanju,
– o dejanjih in obnašanju ocenjevalcev, ki pomenijo

kršitev moralno-etičnih načel,
– o pripombah ocenjevalcev zoper odgovorne osebe v

nastanitvenih obratih,
– o predlogu za odvzem licence.

V. VELJAVNOST IN PRENEHANJE LICENCE

23. člen
Licenca za ocenjevanje kategorizacije nastanitvenih

obratov velja za dobo petih let.
Po preteku petih let je potrebno za podaljšanje licence

pridobiti potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokov-
ne usposobljenosti.

24. člen
Licenca preneha zaradi:
– odvzema,
– smrti nosilca licence,
– prenehanja zaposlitve nosilca licence v pravni osebi,

ki jo je iz tega naslova pridobila,
– neuspešno opravljenega preizkusa strokovne uspo-

sobljenosti,
– s potekom časovne veljavnosti,
– neizvedbe vsaj treh cenitev v času veljavnosti licence.

25. člen
Pridobitev in prenehanje licence se vpiše v register –

evidenco licenc pri pristojnem ministrstvu.

26. člen
Minister, pristojen za gostinstvo, določi vsako leto viši-

no zneska, ki predstavlja nadomestilo za opravljeno delo
ocenjevalca posameznika in članov ocenjevalne komisije.
Tarifa se določa na naslednji način:

velikost objekta časovni normativ

do 10 sob 2 uri/posameznik

do 50 sob do 3 zvezdice: 5 ur/komisija – dva člana
4 in 5 zvezdic: 5 ur/komisija – trije člani

nad 50 sob do 3 zvezdice: 8 ur/komisija – dva člana
4 in 5 zvezdic: 8 ur/komisija – trije člani

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

27. člen
Fizične osebe, ki so opravile preizkus enake zahtevno-

sti, ki obsega vsebino, kot se zahteva v prilogi A tega pravil-
nika, lahko ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem pravilni-
ku pridobijo licenco brez ponovnega preizkusa znanja, če
so opravili preizkus v zadnjih petih letih.

Licenca iz prejšnjega odstavka se lahko pridobi na
podlagi pisne vloge z dokazili.

O podelitvi licence brez preizkusa odloči minister, pri-
stojen za gostinstvo.

Vloga za podelitev licence brez predhodnega preizku-
sa se lahko vloži najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi
tega pravilnika.

28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-2/98
Ljubljana, dne 4. marca 1998.

Minister
za malo gospodarstvo

in turizem
Janko Razgoršek l. r.
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Priloga A

P R O G R A M
usposabljanja za svetovanje na področju

kakovosti v gostinstvu in preizkusa strokovne
usposobljenosti za ocenjevanje kategorizacije

nastanitvenih obratov

Program usposabljanja:
Usposabljanje poteka v obliki delavnic, v skupinah do

20 udeležencev. Udeleženci spoznavajo in praktično obde-
lujejo primere s področja zagotavljanja kakovosti v turizmu in
gostinstvu, podrobno spoznavajo merila in način kategoriza-
cije nastanitvenih obratov in na praktičnih primerih ocenjuje-
jo nastanitvene obrate.

Vsebina:
– uvodna seznanitev z vsebino delavnice,
– aktualnosti v razvoju turizma in kakovosti ponudbe,
– trženje v turizmu s posebnim poudarkom na kakovost

v turistični ponudbi,
– pregled zakonodaje povezane s turistično in gostin-

sko dejavnostjo,
– razvoj kakovosti kot nacionalni program in kakovosti

v turizmu oziroma gostinstvu,
– pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitve-

nih obratov in marin,
– sistem kategorizacije gostinskih nastanitvenih obra-

tov in apartmajev,
– sistem kategorizacije turističnih kmetij,
– sistem kategorizacije nastanitvenih prostorov sobo-

dajalcev, kampov in marin,
– oblikovanje delovnih skupin in predstavitev postop-

kov ocenjevanja za kategorizacijo nastanitvenih obratov in
marin,

– praktični preizkus kategorizacije na določenih vrstah
nastanitvenih obratov,

– ocenjevanje v skupinah za kategorizacijo posamez-
nih vrst nastanitvenih obratov,

– oblikovanje zaključkov in predlaganje ocen oziroma
kategorij,

– predstavitev ocen med skupinami in razprava,
– predstavitev predlagane kategorizacije nastanitvenim

obratom in razprava,
– sistem ocenjevanja kakovosti za znak kakovosti,
– sistem ocenjevanja za znak specializacije,
– oblikovanje skupin in priprava na praktično ocenjeva-

nje,
– ocenjevanje v skupinah po posameznih vrstah nasta-

nitvenih obratov,
– oblikovanje ocen in predlogov za pridobitev znaka

kakovosti in znaka specializacije in razprava,
– zakon o graditvi objektov,
– podjetniška zakonodaja (zakon o družbah),
– zakon o upravnem postopku,
– poslovnik o ocenjevanju nastanitvenih obratov,
– pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev licence

za ocenjevanje kategorizacije nastanitvenih obratov,
– poslovnik o načinu in pogojih opravljanja preizkusa

znanja za pridobitev licence.

Preizkus usposobljenosti:
– udeleženci usposabljanja odgovarjajo na vprašanja s

področij, ki so bila predstavljena v okviru usposabljanja:
trženje v turizmu, turistična in gostinska zakonodaja, kako-

vost v gostinstvu ter merila in način kategorizacije nastani-
tvenih obratov in marin, pridobitev znaka kakovosti in znaka
specializacije, poznavanje zakonodaje s področja graditve
objektov, gospodarskih družb, upravnega postopka,

– praktična izvedba ocenitve s poročilom in predlogom
kategorije za ocenjeni nastanitveni obrat.

1067. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil in
o načinu obveščanja o cenah zdravil

Na podlagi drugega odstavka 77. člena zakona o zdra-
vilih (Uradni list RS, št. 9/96) minister za zdravstvo izdaja

P R A V I L N I K
o merilih za oblikovanje cen zdravil in o načinu

obveščanja o cenah zdravil

1. člen
Ta pravilnik določa merila za oblikovanje cen zdravil na

debelo (v nadaljevanju: cen zdravil) ter način obveščanja o
njih.

Ta pravilnik se uporablja za zdravila skupine A in B, ki
se izdajajo v lekarnah na recept ali brez recepta in za medi-
cinske pripomočke skupine D, ki se uporabljajo izključno pri
opravljanju zdravstvene dejavnosti, izdajajo na recept oziro-
ma na naročilnico in gredo v breme obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja.

2. člen
Pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila ali oprav-

ljajo promet z zdravili (v nadaljnjem besedilu: zavezanci),
oblikujejo v skladu s tem pravilnikom ceno zdravil na debelo.

Zavezanci so:
- izdelovalci zdravil, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji

in imajo dovoljenje za izdelavo zdravil;
- podružnice tujih izdelovalcev zdravil s sedežem v Re-

publiki Sloveniji;
- pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki

imajo sklenjeno pogodbo o zastopanju s tujim izdelovalcem
zdravil;

- pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za promet
z zdravili.

3. člen
Ceno na debelo oblikujejo izdelovalci zdravil v Sloveni-

ji, podružnice tujih izdelovalcev zdravil s sedežem v Republi-
ki Sloveniji in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki imajo sklenjeno pogodbo o zastopanju s tujim izdeloval-
cem zdravil.

4. člen
Merili za oblikovanje cen sta:
- primerjalna cena,
- farmakoekonomska študija.

5. člen
Cena zdravila na debelo, ki vsebuje novo učinkovino,

in ki na trgu nastopa prvič, ne sme biti višja od 85% primer-
jalne cene, določene s tem pravilnikom.

6. člen
Osnova za določitev primerjalne cene zdravila skupine

A in B je njegova povprečna cena na debelo brez dajatev v
Italiji, Franciji in Nemčiji, izračunana na podlagi podatkov
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objavljenih v zadnji izdaji njihovih uradnih publikacij: Infor-
matore Farmaceutico, Vidal in Rote Liste.

Osnovo za določitev primerjalne cene zdravila iz prejš-
njega odstavka se ugotovi tako, da se izračuna linearno
povprečje najvišje in najnižje cene enakega zdravila v nave-
denih publikacijah za vsako državo posebej, nato pa se to
povprečje pomnoži z naslednjimi faktorji za preračun v pri-
merjalno ceno na debelo:

Italija: 0,67,
Francija: 0,73,
Nemčija: po tabeli, ki je določena v Prilogi I tega pravil-

nika.

7. člen
Primerjalna cena zdravila se ugotovi tako, da se osno-

ve za določitev primerjalnih cen zdravil iz drugega odstavka
prejšnjega člena preračunajo v tolarje po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan preračuna, seštejejo in delijo s
številom držav, za katere je bila ugotovljena osnova za dolo-
čitev primerjalne cene zdravila.

8. člen
Primerjalna cena zdravila se določi za vsako farmacevt-

sko obliko posebej. Če v primerjalnih državah ni enake
farmacevtske oblike, se lahko primerja sorodna oblika (na
primer: tableta – dražeja), pri čemer retardnih oblik zdravil ni
mogoče enačiti z navadnimi.

V primeru razlike v koncentraciji učinkovine v dozirni
enoti se upošteva za izračun najnižja koncentracija v enaki
farmacevtski obliki. Na podlagi preračuna cene za koncen-
tracijo v izdelku zavezanca se izračuna primerjalna cena
zdravila.

V primeru različnega števila dozirnih enot v pakiranju se
upošteva po številu enot najbližje pakiranje. Primerjalna ce-
na se izračuna na dozirno enoto primerljivega izdelka in nato
preračuna na število dozirnih enot v izdelku zavezanca.

9. člen
Cena zdravila, za katerega ni mogoče ugotoviti primer-

jalne cene v nobeni od publikacij iz prvega odstavka 6.
člena tega pravilnika, se oblikuje na podlagi farmakoeko-
nomske študije, ki jo zavezanec predloži Uradu Republike
Slovenije za zdravila.

10. člen
Ne glede na določila 6. člena tega pravilnika lahko

zavezanci zdravil iz skupine D oblikujejo njihove cene tako,
da ugotovijo ceno medicinskega pripomočka na trgih treh
izbranih držav, članic Evropske unije in jo preračunajo v
tolarje, po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan preraču-
na, seštejejo in delijo s številom držav, za katere je bila
ugotovljena osnova za določitev primerjalne cene medicin-
skega pripomočka.

Cena medicinskega pripomočka na debelo iz prejšnje-
ga odstavka ne sme presegati višine 85% primerjalne cene,
določene s tem pravilnikom.

11. člen
Zavezanci sporočajo Uradu Republike Slovenije za

zdravila predlagano višino cen na obrazcih 1 in 2, ki sta
določena v Prilogi II tega pravilnika.

Zavezanci obvestijo o predlogu cen zdravila Urad Re-
publike Slovenije za zdravila in Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj pred pričetkom prometa z zdravilom, naj-
pozneje v 30 dneh po izdaji dovoljenja za promet z zdra-
vilom.

Zavezanci obvestijo Urad Republike Slovenije za zdra-
vila o spremembi cene zdravila, ki že ima oblikovano ceno v
skladu s tem pravilnikom najmanj 15 dni pred spremembo
cene.

12. člen
Če Urad Republike Slovenije za zdravila ali Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da predlagana ce-
na zdravila, o kateri ga je obvestil zavezanec, ni oblikovana v
skladu s tem pravilnikom, ali da zavezanec ni poslal vseh
zahtevanih podatkov, na to opozori zavezanca in mu določi
rok za uskladitev cene oziroma za dopolnitev vloge, ki ne
sme biti krajši od 8 dni.

Če zavezanec ne obvesti Urada Republike Slovenije za
zdravila in Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj o
predlogu cene zdravila ali v dodatnem roku ne uskladi pred-
lagane cene zdravila ali ne dopolni svoje vloge, Urad Repub-
like Slovenije za zdravila o tem obvesti Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj in Tržni inšpektorat Republike
Slovenije.

13. člen
Če Urad Republike Slovenije za zdravila ali Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da cena posamez-
nega zdravila na trgu presega 85% primerjalne cene, dolo-
čene s tem pravilnikom, zahteva od zavezanca, da v določe-
nem roku zniža njegovo ceno na raven 85% primerjalne
cene.

14. člen
Urad Republike Slovenije za zdravila posreduje vsake

tri mesece Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
drugim zainteresiranim organom oziroma organizacijam po-
datke o višini cen zdravil na debelo na trgu.

15. člen
Ne glede na določila 5. in 6. člena tega pravilnika

lahko zavezanci cene zdravil in medicinskih pripomočkov, ki
dosegajo od 61 do 85% primerjalne cene in so do uveljavi-
tve tega pravilnika že pridobili odločbo o dovoljenju za pro-
met in so že v prometu ter so bile oblikovane v skladu s
predpisi, povišajo za največ 3-odstotne točke, kumulativno
vsakih 6 mesecev, vendar največ do višine primerjalne cene.

Zavezanci lahko cene zdravil in medicinskih pripomoč-
kov iz prejšnjega odstavka, ki ne dosegajo 60% primerjalne
cene, naslednji dan po obvestilu Uradu Republike Slovenije
za zdravila zvišajo na višino 60% primerjalne cene, po prete-
ku 6 mesecev od uveljavitve tega povišanja pa cene obliku-
jejo po prejšnjem odstavku.

16. člen
Zavezanci morajo cene zdravil in medicinskih pripo-

močkov, ki presegajo 85% primerjalne cene, določene s
tem pravilnikom, oblikovati v skladu s tem pravilnikom naj-
pozneje do 30. aprila 1998 in o tem obvestiti Urad Republi-
ke Slovenije za zdravila in Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati 9. aprila 1998.

Št. 512-2/98
Ljubljana, dne 26. marca 1998.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo
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Priloga I
FAKTORJI ZA PRERAČUN NEMŠKIH CEN ZDRAVIL

Cene (DM) Faktor Cene (DM) Faktor Cene (DM) Faktor

v Rote liste v Rote liste v Rote liste

do 1,33 0.52 od 9,81 do 10,28 0.54 od 19,68 do 20,08 0.55

od 1,34 do 1,82 0.52 od 10,29 do 11,21 0.54 od 20,09 do 21,51 0.55

od 1,83 do 2,50 0.52 od 11,22 do 12,63 0.54 od 21,52 do 22,21 0.55

od 2,51 do 3,55 0.52 od 12,64 do 13,23 0.54 od 22,22 do 23,85 0.55

od 3,56 do 4,50 0.52 od 13,24 do 14,44 0.54 od 23,86 do 24,10 0.55

od 4,51 do 5,50 0.54 od 14,45 do 15,55 0.55 od 24,11 do 25,37 0.55

od 5,51 do 6,58 0.54 od 15,56 do 16,79 0.55 od 25,38 do 26,90 0.57

od 6,59 do 7,90 0.54 od 16,80 do 17,49 0.56 od 26,91 do 27,52 0.57

od 7,91 do 8,95 0.54 od 17,50 do 18,92 0.55 od 27,53 do 28,50 0.58

od 8,96 do 9,80 0.54 od 18,93 do 19,67 0.55 od 28,51 do 29,90 0.59

od 29,91 do 30,89 0.59 od 39,40 do 40,34 0.59 od 49,76 do 50,30 0.61

od 30,90 do 31,28 0.59 od 40,35 do 41,78 0.60 od 50,31 do 51,52 0.61

od 31,29 do 32,23 0.59 od 41,79 do 42,34 0.60 od 51,53 do 52,47 0.61

od 32,24 do 33,51 0.59 od 42,35 do 43,40 0.61 od 52,48 do 53,81 0.61

od 33,52 do 34,50 0.59 od 43,41 do 44,40 0.61 od 53,82 do 54,11 0.61

od 34,50 do 35,35 0.59 od 44,41 do 45,23 0.61 od 54,12 do 55,30 0.61

od 35,36 do 36,27 0.59 od 45,24 do 46,17 0.61 od 55,31 do 56,75 0.61

od 36,28 do 37,31 0.59 od 46,18 do 47,36 0.61 od 56,76 do 57,11 0.61

od 37,31 do 38,25 0.59 od 47,37 do 48,45 0.61 od 57,12 do 58,02 0.61

od 38,26 do 39,39 0.59 od 48,46 do 49,75 0.61 od 58,03 do 59,04 0.61

od 59,05 do 60,50 0.61 od 69,84 do 70,48 0.63 od 79,68 do 80,65 0.63

od 60,51 do 61,43 0.61 od 70,49 do 71,66 0.63 od 80,66 do 81,79 0.63

od 61,44 do 62,27 0.61 od 71,67 do 72,78 0.63 od 81,80 do 82,27 0.63

od 62,28 do 63,76 0.61 od 72,79 do 73,57 0.63 od 82,28 do 83,34 0.63

od 63,77 do 64,10 0.61 od 73,58 do 74,76 0.63 od 83,35 do 84,89 0.63

od 64,11 do 65,72 0.62 od 74,77 do 75,66 0.63 od 84,90 do 85,39 0.63

od 65,73 do 66,75 0.63 od 75,67 do 76,53 0.63 od 85,40 do 86,34 0.63

od 66,76 do 67,52 0.63 od 76,54 do 77,08 0.63 od 86,35 do 87,55 0.63

od 67,53 do 68,52 0.63 od 77,09 do 78,73 0.63 od 87,56 do 88,14 0.63

od 68,53 do 69,83 0.63 od 78,74 do 79,67 0.63 od 88,15 do 89,50 0.63

od 89,51 do 90,87 0.64 od 94,56 do 95,70 0.65 od 99,17 do 103,72 0.67

od 90,88 do 91,55 0.64 od 95,71 do 96,28 0.65 od 103,73 do 115,37 0.67

od 91,56 do 92,55 0.64 od 96,29 do 97,58 0.65 od 115,38 do 136,09 0.67

od 92,56 do 93,10 0.64 od 97,59 do 98,83 0.66 od 136,10 do 161,00 0.67

od 93,11 do 94,55 0.65 od 98,84 do 99,16 0.66 od 161,01 do 204,50 0.67

nad 204,51 0.67

Opomba: kleine taxe - maj 1994
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1068. Navodilo o metodologiji za oblikovanje cen
obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US
in 26/95 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor

N A V O D I L O
o metodologiji za oblikovanje cen obveznih

lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih

odpadkov

1. člen
S tem navodilom se določa metodologija za oblikova-

nje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih od-
padkov (v nadaljnjem besedilu: cene storitev).

2. člen
(1) Cene storitev so lastne cene storitev in upravičene

cene storitev.
(2) Lastna cena storitev je cena, ki pokriva stroške

obstoječega načina ravnanja s komunalnimi odpadki in odla-
ganja ostankov komunalnih odpadkov.

(3) Upravičena cena storitev je lastna cena storitev
povečana za minimalne stroške, ki še zagotavljajo izvedbo
programa za doseganje predpisanega načina ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih od-
padkov.

3. člen
Cene iz prejšnjega člena se oblikuje za enoto posa-

mezne storitve. Enota storitve je kg ali m3 komunalnih od-
padkov ali njihovih ostankov, ki jih ustvari uporabnik javne
službe.

4. člen
Lastna in upravičena cena storitev se oblikujeta tako,

da njuno strukturo sestavljajo naslednji elementi stroškov:
1. neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški;
2. posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški obresti;
4. dobiček.

5. člen
(1) Lastna in upravičena cena storitev se oblikujeta in

prilagajata na podlagi elementov iz prejšnjega člena tako, da
se uporabi formula:

 Σ Ei*Ci 
cena = Q

kjer je:
– Ei uporaba ali delež elementa iz prejšnjega člena v

obdobju za katerega velja pripadajoči Ci,
– Ci cena elementa Ei v določenem obdobju,
– Q količina storitve v obdobju iz prejšnje alineje v

okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega oskrboval-
nega sistema.

(2) Za način določitve Ci se uporabijo:
1. uradni indeksi cen ali
2. drugi zanesljivi indeksi cen, ki temeljijo na javno

dostopnih podatkih ali
3. povprečni stroški skupine podobnih oskrbovalnih

sistemov ali
4. cene porabljenega materiala, energije, storitev in

drugih podobnih elementov iz 5. člena tega navodila ali
5. povprečne plače v skladu s kolektivno pogodbo za

gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavno-
sti in vodnega gospodarstva ali

6. devizni tečaji Narodne banke Slovenije ali
7. plačilni pogoji iz specificiranih dolgoročnih pogodb

o dobavah ali
8. obrestne mere ali
9. druga merila, ki oblikujejo ceno elementa stroškov iz

prejšnjega člena.

6. člen
(1) Za storitve se obračunava lastna cena storitev, če:
– je obstoječi način ravnanja s komunalnimi odpadki in

njihovimi ostanki enak predpisanemu ali
– je obstoječi način ravnanja s komunalnimi odpadki in

njihovimi ostanki okoljevarstveno strožji od predpisanega ali
– je obstoječi način ravnanja s komunalnimi odpadki in

njihovimi ostanki okoljevarstveno manj strog od predpisane-
ga in lokalna skupnost nima izdelanega programa za dose-
ganje predpisanega načina ravnanja s komunalnimi odpadki
in njihovimi ostanki.

(2) Za storitve se obračunava upravičena cena storitev,
če je obstoječi način ravnanja s komunalnimi odpadki in
njihovimi ostanki okoljevarstveno manj strog od predpisane-
ga in ima lokalna skupnost izdelan program za doseganje
predpisanega načina ravnanja s komunalnimi odpadki in
njihovimi ostanki.

(3) Razlika med upravičeno in lastno ceno storitev se
oblikuje na podlagi ocenjenih stroškov izvajanja programa
za doseganje predpisanega ravnanja s komunalnimi odpad-
ki in njihovimi ostanki in predvideno dinamiko njegovega
izvajanja.

(4) Prihodki, ki nastanejo iz razlike med upravičeno in
lastno ceno storitev, se lahko uporabijo samo za izvajanje
programa za doseganje predpisanega ravnanja s komunalni-
mi odpadki in njihovimi ostanki.

7. člen
(1) Če posamezni uporabniki ali skupine uporabnikov

dokazano povzročajo v oskrbovalnem sistemu različne stroš-
ke, se lahko lastna in upravičena cena storitev diferencirajo
po posameznih uporabnikih ali skupinah uporabnikov.

(2) Cena storitev se diferencira s tarifnim sistemom.
(3) Tarifni sistem mora vsebovati vsaj enega od ele-

mentov:
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečne

količine komunalnih odpadkov ali njihovih ostankov, ali me-
šanega zajema odpadkov v primeru, da je omogočen ločen
zajem ali
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– strošek dostopa (oddaljenost od strnjenih območij
izvajanja javne službe oziroma objektov in naprav za ravna-
nje z odpadki).

8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15.
julija 2000.

Št. 353-01-36/98
Ljubljana, dne 30. marca 1998.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

1069. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice
uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v
letu 1998

Na podlagi osmega odstavka 2. člena uredbe o določi-
tvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998 (Urad-
ni list RS, št. 79/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni
list RS, št. 67/94) izdaja minister za ekonomske odnose in
razvoj

N A V O D I L O
o postopku za uveljavljanje pravice uvoza

cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu
1998

1.0 S tem navodilom se predpisuje postopek za uve-
ljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stop-
nji za 50% na podlagi 2. člena uredbe o določitvi carinskih
kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998 (Uradni list RS, št.
79/97) (v nadaljnjem besedilu: uredba).

1.1 Pravico do uvoza cestnih vozil (v nadaljnjem bese-
dilu: vozila) določene blagovne znamke po znižani carinski
stopnji ima pogodbeni predstavnik proizvajalca vozil te bla-
govne znamke (v nadaljnjem besedilu: uvoznik), ki je sam ali
preko drugih izvoznikov izvršil izvoz blaga slovenskega pore-
kla za to blagovno znamko.

1.2 Uvoznik mora od proizvajalca vozil določene bla-
govne znamke priskrbeti potrdilo o poslovni povezavi s tem
proizvajalcem.

1.3 Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke:
– izdajatelj potrdila (proizvajalec vozil določene blagov-

ne znamke),
– uvoznik,
– tuji uvozniki – partnerji proizvajalca vozil določene

blagovne znamke.
1.4 Potrdilo s podatki iz prejšnje točke predloži uvoz-

nik v evidentiranje Carinski upravi Republike Slovenije, ki
potrdilu dodeli zaporedno številko – šifro, po kateri se vodi
evidenca o izvozu za določeno blagovno znamko in uvozu
vozil te blagovne znamke za določenega uvoznika. Po evi-
dentiranju izda Carinska uprava Republike Slovenije potrdilo
o dodelitvi šifre. Dodeljena šifra velja do preklica.

2.0 Postopek pri izvozu
2.1 V enotno carinsko listino za izvoz carinski dekla-

rant v polje 39 vpiše štirimestno šifro določeno s 17. čle-
nom uredbe ob naslednjih pogojih:

a) da je v prvo podpolje polja 37 vpisana ena od na-
slednjih šifer postopkov: 1000, 3141, 3146, 3147, 3151,
3152, 3155, 3156;

b) da je v polje 44 vpisana ena od šifer:
– P 01 – za obrazec EUR, če je blago slovenskega

porekla;
– P 04 – za CERTIFIKATE OF ORIGINE;
– P 06 – za izjavo na fakturi;
– P 07 – za izjavo pooblaščenega izvoznika na fakturi.
Vpiše se ena od šifer potrdil, ki dokazujejo, da je blago

slovenskega porekla in je dokument za dokazovanje porekla
priložen ECL  in

c) da je v polje 44 vpisana šifra “P40” (potrdilo o dode-
litvi šifre po 1.4 točki tega navodila).

2.2 Poleg listin, ki se običajno prilagajo ECL, carinski
deklarant priloži fotokopijo potrdila, ki je evidentirano pri
Carinski upravi Republike Slovenije po postopku, določe-
nem v točki 1.4 tega navodila.

2.3 V primeru izvoza blaga iz 3. točke tretjega odstav-
ka 2. člena uredbe carinski deklarant k ECL priloži izjavo
proizvajalca oziroma sestavljalca blaga iz priloge 2 k uredbi
o deležu dodane vrednosti blaga, ki je rezultat operacij
predelave in dodelave ter sestavljanja v Republiki Sloveniji in
na podlagi katerih je izvoženo blago pridobilo slovensko
poreklo. Če je v Republiki Sloveniji dodana vrednost izvože-
nega blaga, ki je rezultat operacij predelave in dodelave ter
sestavljanja in je na tej podlagi izvoženo blago pridobilo
slovensko poreklo, carinski deklarant na ECL v polju 44 s
šifro (I 80) v drugo podpolje te šifre vpiše znesek dodane
vrednosti izvoženega blaga. V drugo podpolje se vpiše v
Republiki Sloveniji dodana vrednost izvoženega blaga, ki je
navedena v računu in v izjavi proizvajalca oziroma sestavljal-
ca.

2.4 V primeru iz prejšnje točke carinski deklarant v
polje 44 ECL vpiše šifre, predvidene v točki 2.1 z opombo,
da je v drugo podpolje polja 1 lahko vpisana tudi šifra 3 in s
šifro v drugem oklepaju znesek dodane vrednosti, ki je
rezultat operacij sestavljanja blaga – delov, ki so po poreklu
iz Republike Slovenije (npr. I 80) (1,000.000) – če je ta
delež milijon tolarjev.

3.0 Postopek pri uvozu
3.1 V enotno carinsko listino za sprostitev blaga v prost

promet carinski deklarant v polje 36 vpiše šifro “0”, v polje
39 pa vpiše štirimestno šifro določeno s 17. členom uredbe
ob naslednjih pogojih:

a) da je v polje 1 drugo podpolje vpisana šifra “4” in
b) da je v polje 44 vpisana šifra “P40” (potrdilo o dode-

litvi šifre po 1.4 točki tega navodila).
3.2 Carinski deklarant priloži k enotni carinski listini

poleg listin, ki se sicer prilagajo:
– fotokopijo potrdila o dodeljeni šifri,
– izjavo, v kateri navede, da je na podlagi uredbe upra-

vičen do uvoza po znižani carinski stopnji z navedbo številk
ECL za izvoz in carinskih izpostav, pri katerih je bilo blago
izvozno ocarinjeno ter vrednosti izvoženega blaga iz polja
46 ECL, ki predstavlja pokritje za uvoz.

3.3 Uvoznik mora voditi evidenco s podatki:
– o izvoznih deklaracijah in vrednostih izvoza v tolarjih

po posamezni blagovni znamki,
– o uvoznih deklaracijah in vrednosti uvoza v tolarjih za

posamezno blagovno znamko, za katero je uveljavljal zniža-
no carinsko stopnjo po posamezni blagovni znamki.

3.4 Uvoznik, ki uveljavlja znižano carinsko stopnjo –
carinski kontingent na podlagi opravljenega izvoza po 3. toč-
ki tretjega odstavka 2. člena uredbe, mora voditi evidenco o
dodani vrednosti izvoženega blaga, ki je vpisana v polju
44 ECL v drugem podpolju pri šifri I 80 in je v skladu s
posebej priloženo izjavo pri ECL.
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4.0 Carinska uprava Republike Slovenije ugotavlja izvr-
šen izvoz za posamezno blagovno znamko vozil za določe-
nega uvoznika in vrednost uvoženih vozil po znižani carinski
stopnji.

 Evidenca se vodi v tolarjih. Spiski se dostavljajo carin-
skim organom, kjer je sedež uvoznika. Pristojni carinski
organ kontrolira pokritost uvoza s predhodno izvršenim izvo-
zom. Če uvoz vozil ni pokrit s predhodno izvršenim izvozom,
pristojni carinski organ o tem obvesti carinski organ, ki je
carinil vozila, zaradi naknadnega obračuna carine.

4.1 Pri ugotavljanju izvršenega izvoza v primerih iz točk
2.3 in 2.5 tega navodila se upošteva le delež carinske
vrednosti, ki je vpisan v polje 44 ECL v šifri I 80, in ki je v
skladu s  posebej priloženo izjavo oziroma fotokopijo izjave.

5.0 Izdajatelj izjave je dolžan carinskim organom pred-
ložiti vso potebno dokumentacijo ali na njihovo zahtevo omo-
gočiti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bila
izdana izjava po točkah 2.3 in 2.5 tega navodila.

5.1 Če carinski organi ugotovijo, da je bila izjava izda-
na neutemeljeno oziroma navaja večji delež carinske vred-
nosti s poreklom iz Republike Slovenije, se izvoz po ECL s
to izjavo pri ugotavljanju izvršenega izvoza ne upošteva.

6.0 To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 922/98
Ljubljana, dne 25. marca 1998.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj

USTAVNO SODIŠČE

1070. Odločba o razveljavitvi 4. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb, delni razveljavitvi
sedmega in prvega odstavka 18. člena tega
zakona in o razveljavitvi 1. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudi SKB banke d.d., Ljubljana, ki jo zastopa
Bojan Pečenko, odvetnik v Ljubljani, in Ljubljanske banke,
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, ki jo zastopa direktor Zdenko
Fritz, na seji dne 12. marca 1998

o d l o č i l o:

Razveljavijo se:
– določba prvega odstavka 18. člena zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 20/95), kolikor določa uporabo
tega zakona za banke in hranilnice, ki predpisano kapital-
sko ustreznost presegajo za več kot 20% (prvi stavek druge-
ga odstavka 4. člena tega zakona) in to za čas do 8. 4.
1995;

– določba drugega stavka drugega odstavka 4. člena
istega zakona;

– določba 7. člena istega zakona, kolikor velja tudi za
obresti od dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev,
ki so jih Republika Slovenija, občine ali javna podjetja izdala
do 8. 4. 1995, in sicer pri obračunu davka od dobička
pravnih oseb za leto 1995;

– prvi člen zakona o spremembah in dopolnitvah zako-
na o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št.
34/96).

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Prva pobudnica je predlagala oceno ustavnosti dru-

gega odstavka 4., 7. in 18. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (Urad-
ni list RS, št. 20/95 – v nadaljevanju: novela ZDDPO).

Četrtemu členu očita predvsem nekonsistentnost z dru-
gim zakonom, namreč z zakonom o bankah in hranilnicah
(Uradni list RS, št. 1/91 in kasnejši – v nadaljevanju: ZBH)
in na njegovi podlagi sprejetim sklepom Banke Slovenije o
višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred
potencialnimi izgubami bank in hranilnic (Uradni list RS, št.
66/93 – v nadaljevanju: sklep BS); to pa da nasprotuje
načelom pravne države.

Ta člen izpodbija prva pobudnica tudi z utemeljitvijo,
da postavlja banke v neenakopraven medsebojni položaj in
tako krši ustavno načelo o enakosti pred zakonom; v nas-
protju z načeli pravne države pa da posredno obdavčuje
tudi kapital, kar je v nasprotju s temeljnim namenom ZDD-
PO.

Pobudnica izpodbija še 18. člen novele ZDDPO, koli-
kor ta določa, da se določbe tega zakona, torej tudi določ-
be o pogojnem obdavčenju splošnih rezervacij ter o delnem
in različnem obdavčenju posebnih rezervacij (4. člen zako-
na) uporabljajo že za obračun davka za celotno leto 1995,
čeprav je zakon začel veljati 8. aprila tistega leta; v tem vidi
kršitev ustavne prepovedi delovanja zakonov za nazaj (155.
člen ustave). Ugotavlja tudi kršitev načela iz 74. člena ustave,
da je gospodarska pobuda svobodna, še posebej, ker za-
konodajalec bankam posebne rezervacije ukazuje in pred-
pisuje, z izpodbijano določbo pa hkrati obdavčuje.

2. Izpodbijanju drugega odstavka 4. člena zakona se s
svojo pobudo pridružuje tudi druga pobudnica, navajajoč
iste razloge, še posebej pa opozarja, da ta določba povzro-
ča tudi dvojno obdavčevanje istih zneskov.

3. Prva pobudnica izpodbija tudi 7. člen novele
ZDDPO, ki črta 30. člen ZDDPO in s tem ukinja davčno
ugodnost (zmanjšanje davčne osnove) za prejete obresti od
vrednostnih papirjev, ki so jih izdale Republika Slovenija,
občine ali javna podjetja. Ta določba po njeni oceni krši
načela pravne države, zlasti ogroža zaupanje v pravo, saj
jemlje ugodnost, s katero je zakonodajalec spodbujal k na-
kupu teh vrednostnih papirjev in s katero so banke upravi-
čeno računale za ves čas pogodbenega razmerja, tako da
gre za odvzemanje pridobljenih pravic; razen tega učinkuje
tudi ta določba za nazaj, od 1. 1. 1995.

4. Pobudnici smiselno predlagata razveljavitev določb,
ki jih vsaka od njiju izpodbija, prva tudi zadržanje njihovega
izvrševanja do končne odločitve o stvari.

5. Nasprotna udeleženka odgovarja predvsem, da usta-
va zakonodajalca pri spremembah davčnih ugodnosti v inte-
resu davčne politike ne zavezuje, da bi moral vzdrževati ves
čas enak položaj davčnih zavezancev. Določbe 4. člena
zakona utemeljuje tako, da z njimi “v skladu z razmeram
ustrezno bančno in davčno politiko“ “nudi ugodnost le pred-
pisanim oziroma potrebnim rezervacijam“. Po njenem sta-
lišču te določbe ne učinkujejo za nazaj, saj spremembe
obveznosti dospejo šele v daljšem roku po uveljavitvi: obra-
čun davka za leto 1995 so zavezanci dolžni oddati šele v
letu 1996. Glede očitanega dvojnega obdavčenja pa se
nasprotna udeleženka sklicuje na novelo zakona (Uradni list
RS, št. 34/96) in njen prvi člen, ki da dvojno obdavčenje
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preprečuje. O 7. členu novele ZDDPO nasprotna udeležen-
ka poleg omenjenih splošnih stališč še ugotavlja, da zadeva
sprememba vse enako. Po mnenju nasprotne udeleženke
torej v izpodbijanih določbah ni neskladij z ustavo.

6. Minister za finance, posebej zaprošen za pojasnila v
zvezi z očitki obeh pobudnic, takih pojasnil in nasprotnih
argumentov ne da, opozori pa tudi on na novelo ZDDPO
(Uradni list RS, št. 34/96), ki da je uzakonila tudi zmanjša-
nje davčne osnove v povezavi z ukinitvijo 30. člena ZDDPO.

7. Obe pobudnici tudi po omenjeni noveli zakona vztra-
jata pri pobudah. Ugotavljata, da ta novela ne odpravlja vseh
neskladij z ustavo, posebno ker neposredno ne posega niti
v 4. niti v 7. člen novele ZDDPO, z njo pa se še dalje krši
tudi prepoved iz 155. člena ustave.

B)
8. Ustavno sodišče je pobudi sprejelo in ju združilo za

skupno obravnavanje in odločanje. V skladu s 30. členom
ZUstS je oceno razširilo še na 1. člen zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 34/96), ker je v neločljivi vsebinski zvezi
z drugim stavkom drugega odstavka 4. člena novele ZDD-
PO.

9. Do končne odločitve o stvari je ustavno sodišče s
sklepom z dne 14. maja 1996 zadržalo izvrševanje 4. in 7.
člena novele ZDDPO.

10. Izpodbijani 4. člen novele ZDDPO prinaša v ZDD-
PO naprej to spremembo, da se bankam in hranilnicam, ki
predpisano kapitalsko ustreznost presegajo za več kot 20%,
oblikovane splošne rezervacije ne priznajo med odhodke,
kot to sicer določa drugi odstavek 23. člena ZDDPO. Takim
bankam sklep Banke Slovenije tudi ne nalaga oblikovanja
splošnih rezervacij. Ta sprememba ni predmet izpodbijanja.
Člen 18 novele ZDDPO pa za vse njegove določbe, torej
tudi za omenjeno spremembo, izrecno določa, da se upo-
rabljajo (že) za obračun davka od dobička pravnih oseb v
(celotnem) letu 1995. Tako naj se torej določba novele
ZDDPO, ki je bila objavljena 7. 4. 1995 in začela veljati
8. 4. 1995, uporablja tudi za čas, ko določbe še ni bilo,
namreč od 1. 1. 1995. Za obdobje dobrega četrt leta je
torej zavezanec naknadno obremenjen z davčno zavezo, ki
je v teku tega obdobja še ni bilo in je tudi ni mogel oziroma
moral pričakovati.

11. Davčna zaveza je poseg države v premoženjsko
sfero (v primeru davka od dobička) pravnih oseb brez nepo-
srednega povračila države zavezancu. Zato za davčne pred-
pise še toliko bolj velja, da ne smejo učinkovati za nazaj,
razen ob pogojih, ki ju določa drugi odstavek 155. člena
ustave, namreč če to zahteva javna korist in če se s tem ne
posega v pridobljene pravice. V obravnavanem primeru so
imele banke in hranilnice v času od 1. 1. 1995 do 8. 4.
1995 pravico razpolagati s svojim premoženjem tako, kot
izhaja iz drugega odstavka 23. člena ZDDPO, torej ne da bi
za oblikovane splošne rezervacije odvajale del sredstev za
obdavčenje, ki ga je šele kasneje predpisala novela ZDDPO.
Enako kot je ustavno sodišče pojasnilo že v zadevi št.
U-I-62/95 (Uradni list RS, št. 14/96), tudi v obravnavanem
primeru velja, da zgolj to, da je bilo naknadno predpisano
obdavčenje treba obračunati šele kasneje, v sklopu celolet-
nega obračuna, ne spreminja in ne upravičuje dejstva, da
določba 18. člena novele ZDDPO vključuje v davčno osno-
vo splošne rezervacije tudi za čas, ko so bile priznane še
kot odhodek, torej naknadno. To pomeni kršitev načela iz
155. člena ustave in je bilo treba določbo prvega odstavka

18. člena novele ZDDPO v tem delu njene povratne veljave
razveljaviti.

12. Druga sprememba, ki jo v položaj bank in hranilnic
kot davčnih zavezank – ne glede na drugi odstavek 23. čle-
na ZDDPO – prinaša 4. člen novele ZDDPO, zadeva davčni
tretman posebnih rezervacij. Posebne rezervacije, prav tako
kot splošne, predpisuje sklep Banke Slovenije na temelju
pooblastila iz 29. člena ZBH. Za razliko od splošnih rezer-
vacij, ki so predpisane le za banke in hranilnice z določeno
nižjo stopnjo kapitalske ustreznosti, so posebne rezervacije
obvezne ne glede na ta kriterij in so odvisne od stopnje
tveganosti posameznih terjatev, te stopnje pa prav tako do-
loča Banka Slovenije. Poseben sklep Banke Slovenije (sklep
o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic,
Uradni list RS, št. 55/93 in kasnejši), pa določa, prav tako
na temelju zakonskih pooblastil, način izračuna kapitalske
ustreznosti bank in hranilnic.

13. Zadnji stavek 4. člena novele ZDDPO – kot spe-
cialna določba v razmerju do drugega odstavka 23. člena
ZDDPO – omejuje oziroma odreka ugodnost priznavanja
posebnih rezervacij med odhodke, pri čemer jemlje za meri-
lo kapitalsko ustreznost banke oziroma hranilnice: za banke
s kapitalsko ustreznostjo pod 14% (obvezna stopnja je 8%)
ne prinaša sprememb; tistim s kapitalsko ustreznostjo med
14% in 18% priznava med odhodke le 50% posebnih rezer-
vacij, tistim s kapitalsko ustreznostjo nad 18% pa nič, kar
zanje pomeni, da jim gredo oblikovane posebne rezervacije
v celoti v davčno osnovo.

14. Ustavno sodišče ni pristojno ocenjevati medseboj-
ne skladnosti zakonov ali zakonskih norm. Pristojno pa je
ocenjevati, ali notranja nasprotja znotraj pravnega reda ne
kršijo načel pravne države (2. člen ustave). Za tako notranje
nasprotje gre v obravnavanem primeru. Pravni red po eni
strani uzakonja posebne rezervacije in s tem posega v svo-
bodo gospodarske pobude bank in hranilnic, brez dvoma
zaradi širšega interesa, da bi namreč zagotavljal zadovoljivo
stopnjo varnosti bančnega poslovanja in s tem razmer na
denarnem trgu; pri tem določa ne le obveznost oblikovanja
posebnih rezervacij, temveč z enako stopnjo obveznosti
tudi njihovo višino. Od zakonodajalca pooblaščena Banka
Slovenije izrecno predpisuje, da se posebne rezervacije
oblikujejo kot odhodek banke. Hkrati pa zakonodajalec z
davčnim predpisom tako oblikovane posebne rezervacije
obdavčuje s tem, ko jih, čeprav le deloma in pogojno, prav
tako izrecno ne priznava med odhodke. Tako notranje nas-
protje znotraj pravnega reda, še posebej v občutljivih ob-
močjih omejitve poslovne svobode in davčnega obremenje-
vanja, lahko vzbuja pri prizadetih negotovost in dvom v
doslednost pravnega reda in obstojnost prava, v predvidlji-
vost pravnih predpisov in njihovih sprememb, v pretehtanost
teh sprememb in v utemeljenost bremen, ki jih nalagajo.
Pojasnilo nasprotne udeleženke, da z izpodbijano določbo
želi doseči, da bodo davčne ugodnosti deležne le potrebne
posebne rezervacije, jasno pokaže ozadje zakonske nekon-
sistentnosti v obravnavanem primeru: gre za razliko med
zakonodajalcem in Banko Slovenije v globalni oceni, koliko
posebnih rezervacij mora posamezna banka ali hranilnica
obvezno oblikovati. Prav v tem pa je neskladje z ustavo:
kolikor po mnenju zakonodajalca oblikovanje posebnih re-
zervacij ni potrebno, tudi njihovo predpisovanje kot obvez-
nih ni dopustno, saj tedaj neutemeljeno posega v svobodo
gospodarske pobude bank in hranilnic, zato bi bilo treba
tako predpisovanje umakniti. Šele neobvezno oblikovane
posebne rezervacije pa bo mogoče v skladu z interesi drža-
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ve tako na področju bančne kot davčne politike tudi obdav-
čevati.

15. V sedanji pravni ureditvi je višina posebnih rezerva-
cij predpisana neodvisno od kapitalske ustreznosti posa-
mezne banke ali hranilnice; odvisna je od stopnje tvegano-
sti posamezne bančne terjatve. Dokler je tako, je tudi
pogojevanje davčne ugodnosti iz 23. člena ZDDPO s stop-
njo kapitalske ustreznosti v neskladju z načelom o enakosti
vseh pred zakonom (14. člen ustave), saj postavlja banke
glede davčne obremenitve v različen, neenakopraven polo-
žaj, odvisno od kriterija, ki pri razlogih za oblikovanje obvez-
nih rezervacij ne sodeluje. Kapitalska ustreznost tudi ni last-
nost, ki bi jo lahko banka sproti prilagajala stopnji tveganosti
posameznih svojih poslov. Izpodbijano določbo je bilo torej
treba razveljaviti že zaradi tega neskladja z ustavo.

16. Kolikor se po določbi prvega odstavka 18. člena
novele ZDDPO uporablja obravnavana določba že za čas od
1. 1. do 8. 4. 1995, je to v neskladju z 155. členom ustave,
kakor je bilo obrazloženo že v 11. točki te obrazložitve.

17. Člen 7 novele ZDDPO je s črtanjem 30. člena
ZDDPO spremenil pravni položaj davčnih zavezancev – kup-
cev javnih obveznic na način, ki ni v skladu z ustavo. Ustav-
nemu sodišču tega ni treba podrobneje obrazlagati; predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDPO (Uradni list
RS, št. 34/96), s katerim je učinek črtanja 30. člena ZDD-
PO (priznavanje med odhodke) v celoti nadomeščen z no-
vim 65.c členom ZDDPO (zmanjšanje davčne osnove) –
seveda le za tiste, ki so bili do davčne ugodnosti upravičeni
že pred uveljavitvijo novele ZDDPO – je predlagatelj pospre-
mil z obrazložitvijo, da bi zanje “ukinitev 30. člena pomenila
določeno vsebinsko retroaktivnost uveljavitve zakona, saj
so ti vrednostni papirji bili izdani ob pogojih veljavnosti davč-
nih olajšav za imetnike le teh“. To je bil očitno tudi razlog za
novi 65.c člen ZDDPO, ki popravi, kar je bilo v 7. členu
novele ZDDPO v nasprotju z načeli pravne države. Ustavno
sodišče taki oceni pritrjuje. Novela pa tega ne uredi glede
istih upravičenih primerov tudi za čas od 1. 1. do 31. 12.
1995. Ker veljajo enaki razlogi tudi za ta čas in ker ni videti
razlogov, zaradi katerih bi lahko bila prav za ta čas utemelje-
na drugačna pravna ureditev iste stvari, je bilo treba v tem
obsegu 7. člen novele ZDDPO razveljaviti. Šele s tem je
dosežena kontinuiteta ureditve iz črtanega 30. člena ZDDPO
(65.c člen ZDDPO) za imetnike vrednostnih papirjev, ki so
jih pridobili pred 8. 4. 1995.

18. Zaradi razveljavitve iz 2. točke izreka te odločbe je
1. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ZDDPO, Uradni list RS, št. 36/96, izgubil svojo vsebinsko
podlago. V skladu s pooblastilom iz 30. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) ga je ustavno
sodišče razveljavilo.

C)
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

40., 43. in 30. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi:
predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek,
dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-81/96
Ljubljana, dne 12. marca 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1071. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek
109. člena zakona o obligacijskih razmerjih ni
v skladu z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem s pobudo Patentne pisarne d.o.o., Ljubljana, ki jo
zastopa direktor Vlado Potrč, na seji dne 5. marca 1998

o d l o č i l o:

Drugi odstavek 109. člena zakona o obligacijskih raz-
merjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) ni v
neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik je dne 23. junija 1992 s prodajalcem

Patentcommerce p.o., Ljubljana, sklenil prodajno pogod-
bo, katere predmet je bil 668/10.000-ink stavbe na Čopovi
ulici 14 v Ljubljani, kar v naravi predstavlja 360,75 m2 po-
slovnih prostorov v četrtem nadstropju in 118,50 m2 v pe-
tem nadstropju stavbe, stoječe na parc. št. 1002 k.o. Aj-
dovščina.

2. Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani (v nadaljevanju:
TJT) je zoper pobudnika kot kupca poslovnih prostorov in
zoper Patentcommerce kot prodajalca pri Temeljnem so-
dišču v Ljubljani, Enota v Ljubljani, vložilo tožbo na ugotovi-
tev ničnosti prodajne pogodbe in vzpostavitev lastninskega
stanja, kakršno je bilo pred njeno sklenitvijo. Svoj zahtevek
je TJT utemeljevalo z 88. členom zakona o denacionalizaciji
(Uradni list RS, št. 27/91-I in 31/93 – v nadaljevanju:
ZDen). Prvostopenjsko sodišče je menilo, da je stavba na
Čopovi ulici 14 v Ljubljani namenjena tudi opravljanju kultur-
ne dejavnosti in da gre za premoženje, za katerega na
podlagi 1. točke prvega odstavka 19. člena ZDen ne obsta-
ja dolžnost vrnitve, zato je tožbeni zahtevek zavrnilo. Zoper
sodbo prvostopenjskega sodišča je TJT vložilo pritožbo.
Višje sodišče v Ljubljani je njegovo pritožbo kot neutemelje-
no zavrnilo in potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča.
V obrazložitvi se je sklicevalo na drugi odstavek 32. člena
ZDen. Republiški javni tožilec (v nadaljevanju: RJT) je zoper
sodbi prvostopenjskega in drugostopenjskega sodišča vlo-
žil na Vrhovno sodišče zahtevo za varstvo zakonitosti in
predlagal, naj sodišče izpodbijani sodbi spremeni tako, da
bo tožbenemu zahtevku ugodilo. Kot izpodbojni razlog je
navajal zmotno uporabo materialnega prava, in sicer 88. čle-
na ZDen v zvezi z drugim odstavkom 32. člena in 1. točko
prvega odstavka 19. člena ZDen. Vrhovno sodišče je ugo-
tovilo, da je bila prodajna pogodba sklenjena v nasprotju z
88. členom ZDen in jo razglasilo za nično, sodbi sodišča
prve in druge stopnje pa je razveljavilo.

3. Pobudnik navaja, da je temeljno načelo zakona o
obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju: ZOR) načelo dispozi-
tivnosti obligacijskopravnih norm in načelo svobodnega ure-
janja obligacijskopravnih razmerij. Iz teh načel naj bi zako-
nodajalec izhajal tudi pri uzakonitvi 109. člena ZOR, po
katerem je ničnost pogodbe lahko uveljavljala le tista oseba,
ki je za to izkazala lasten pravni interes. Izseljevanje Srbov s
Kosovega naj bi povzročilo, da je Zvezni zbor Skupščine
SFRJ leta 1985 sprejel dopolnitev 109. člena ZOR, s kate-
ro je tudi javnemu tožilcu omogočil vlaganje zahtev na ugo-
tovitev ničnosti pravnih poslov. Z izpodbijano določbo naj bi
omogočil odpraviti posledice, nastale na podlagi prisilno
sklenjenih prodajnih pogodb, na podlagi katerih so Srbi
Albancem prodajali nepremičnine na Kosovu.
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4. Pobudnik meni, da je izpodbijana določba ZOR v
nasprotju s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo Temelj-
ne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, po katerem
se v Republiki Sloveniji do izdaje ustreznih predpisov kot
republiški predpisi uporabljajo tisti zvezni predpisi, ki so
veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor
ne nasprotujejo pravnemu redu RS. Po pobudnikovih na-
vedbah ustava v 1. členu določa, da je RS demokratična
država, v 2. členu pa, da je pravna država.

5. Izpodbijana določba je po pobudnikovem prepriča-
nju v nasprotju s 1. členom ustave, ker v demokratični
državi dispozitivnih pogodbenih razmerij med enakopravni-
mi strankami ne sme krojiti represivni ali kak drug državni
organ, pač pa izključno pogodbene stranke same. Izpodbi-
jana določba naj bi bila v nasprotju s tem načelom, prav
tako pa tudi z načeli pravne države, ki naj bi zagotavljala
pravno varnost. Z možnostjo intervencije, ki jo ima na podla-
gi izpodbijane določbe javni tožilec, naj bi bila hkrati kršena
temeljna človekova pravica do lastnine (33. člen ustave) in
pa pravica do uresničevanja te pravice (15. člen ustave).

6. Pobudnik navaja, da ustava ne daje javnemu tožilcu
oziroma drugemu državnemu organu pravice do uveljavlja-
nja ničnosti. Tak zaključek bi po mnenju pobudnika morda
izhajal le iz 69. člena ustave, s tem da bi bila njegova
pravica omejena le na uveljavljanje ničnosti, ki bi jo nareko-
val javni interes. Tudi v drugih civiliziranih pravnih državah
naj bi bila pravica državnih organov do uveljavljanja ničnosti
pogodbenih razmerij omejena izključno z javnim interesom.
Izpodbijana določba naj bi presegala okvire javnega intere-
sa, zato naj bi bila v nasprotju tudi z 8. členom ustave.

7. Pobudnik navaja, da je zakonodajalec ZDen uzako-
nil v javnem interesu, da bi z njim odpravil nacionalizirancem
povzročene krivice. Konkretno uveljavljanje odprave krivic s
strani denacionalizacijskih upravičencev je prepustil iniciati-
vi upravičencev. Ti se lahko samostojno odločijo, ali bodo
zahtevek za denacionalizacijo uveljavili ali ne. V primeru
kolizije dveh zasebnih interesov, ki jih lahko razrešita sama
udeleženca, naj intervecija državnega organa ne bi bila upra-
vičena.

8. Pobudnik predlaga, naj ustavno sodišče z odločbo
ugotovi, da je drugi odstavek 109. člena ZOR že od vsega
začetka v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije, z
ustavo in v nasprotju s splošno priznanimi civilizacijskimi
pravnimi načeli.

9. Državni zbor (v nadaljevanju: DZ) v odgovoru navaja,
da je v skladu z izpodbijano določbo ZOR javni tožilec (dr-
žavni tožilec) brezpogojno in neomejeno upravičen zahtevati
ugotovitev ničnosti; to lahko zahteva celo proti volji strank,
ne da bi moral za to izkazati javni interes. Navaja, da je na
podlagi 103. člena ZOR pogodba, ki nasprotuje ustavnim
načelom, prisilnim predpisom ali morali, nična, če namen
kršenega pravila ne odkazuje na kakšno drugo sankcijo ali
če zakon v posameznem primeru ne predpisuje kaj druge-
ga. Ničnost pogodbe je kot sankcija nedopustnosti lahko
določena zaradi varstva ene od pogodbenih strank ali pa
prizadete tretje osebe, ali pa zaradi varstva javne koristi. Za
varstvo interesov pogodbenih strank torej zadošča določba
prvega odstavka 109. člena ZOR, če pa je namen prepove-
di določen predvsem zaradi varovanja javnih koristi kot npr.
temeljev pravnega reda države, ni mogoče trditi, da je poob-
lastilo državnemu tožilcu (ali drugemu državnemu organu) za
vlaganje zahtev za ugotavljanje ničnosti pogodb v nasprotju
z načeli pravne države, saj gre za interese, ki so zunaj
interesov pogodbenih strank. DZ meni, da naj bi izpodbija-
na določba presegla procesne možnosti pravdnih strank.
Razlog, ki je narekoval njeno uzakonitev, pa naj bi bil v

varovanju javnega interesa. Pobudnikova pobuda naj bi se
po navedbah DZ nanašala na načela pravne države (2. člen
ustave), pa tudi na načelo enakega varstva pravic (22. člen
ustave).

10. V zvezi s sklicevanjem pobudnika na 8. člen ustave,
pa DZ meni, da so načela mednarodnega prava v sodob-
nem svetu splošno priznana načela, ki izvirajo bodisi iz med-
narodnih pogodb ali pa iz mednarodnega običajnega prava
in so hierarhično nad mednarodnimi pogodbami in običaj-
nim pravom. Pobudnik po navedbah DZ ni utemeljil, na
kakšen način naj bi bila izpodbijana določba v neskladju z
mednarodnim pravom.

11. V zvezi z navedbo DZ, da se pobudnik sklicuje na
kršitev mednarodnega prava, da pa tega z ničimer ne ute-
meljuje, pobudnik pojasnjuje, da izpodbijana določba ni v
skladu s civilizacijskim načelom avtonomnega urejanja po-
godbenih razmerij in z načelom konsenza. Splošno prizna-
na civilnopravna načela o svobodi urejanja pogodbenih raz-
merij so po pobudnikovih navedbah lahko omejena le s
kogentnim javnim redom (l’ordre public). Javni tožilec pa naj
ne bi imel pravice, da se vmešava v pogodbena razmerja,
sklenjena med enakopravnimi in svobodnimi subjekti. V spor-
nem primeru po mnenju pobudnika javni interes ni bil priza-
det, zato naj bi intervencija tožilca ne bila dopustna.

B)
12. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

13. Izhajajoč iz načela afirmacije pogodb in načela
stopnjevane neveljavnosti je zakonodajalec v 103. členu
ZOR določil, da so pogodbe, ki nasprotujejo ustavnim na-
čelom družbene ureditve, prisilnim predpisom ali morali,
nične, če namen kršenega pravila ne odkazuje na kakšno
drugo sankcijo ali če zakon v posameznem primeru ne pred-
pisuje kaj drugega. Napake, storjene pri sklepanju pogod-
be, naj se torej sankcionirajo le, kolikor je nujno potrebno,
da bi se zavaroval namen omejitve pogodbene svobode pri
sklepanju pogodbe. Vrsta sankcije, ki naj se pri tem upora-
bi, je odvisna od ugotovitve, kakšno težo in pomen imajo
napake za stranke pogodbenega razmerja, oziroma kakšen
pomen in težo imajo z vidika javnega interesa. Ničnost po-
godbe je po ZOR najhujša civilnopravna sankcija, ki naj se
uporabi le takrat, ko je z napako grobo prizadet javni inte-
res. Kdaj je javni interes prizadet ali ogrožen do te mere, da
pravni red ne prizna veljavnosti neke pogodbe, v posamez-
nih primerih določi že zakonodajalec, s tem ko sklepanje
določenih pogodb z normami prisilnega značaja prepove in
predpiše kot sankcijo ničnost. V drugih primerih tehtanje
prepušča pristojnim sodiščem, da ta z uporabo interpreta-
cijskih pravil ugotovijo v kolikšnem obsegu je avtonomija,
temelječa na volji in interesih pogodbenih strank, še v skla-
du z javnim interesom.

14. Določbo 103. člena ZOR, po kateri so nične po-
godbe, sklenjene v nasprotju z ustavnimi načeli družbene
ureditve, prisilnimi predpisi ali moralo, je zakonodajalec uza-
konil z namenom, da bi zavaroval pravni red pred takimi
ravnanji pravnih subjektov, ki bi najbolj grobo posegala v
njegove temelje in ki bi ogrožala njegovo delovanje. Upora-
bo te najstrožje civilne sankcije, ko določeni pogodbi pravni
red ne prizna pravnih učinkov, je torej zakonodajalec predvi-
del izjemoma, ko je posamezna pogodba v očitnem nas-
protju z javnimi koristmi oziroma v nasprotju z javnimi intere-
si. V primerih, ko kršitve niso v javnem interesu, ZOR
napotuje na uporabijo milejše sankcije.
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15. ZDen je zakonodajalec sprejel z namenom, da se
popravijo krivice, prizadejane s strani države lastnikom za-
sebnega premoženja med drugo svetovno vojno in po njej.
Zakon je prisilne narave in se izvaja na podlagi akta državne-
ga organa tudi proti volji zavezancev. Lastninska razmerja
ZDen ureja na novo in z učinkom za naprej. Upravičencem
omogoča, da lahko svoje zahtevke iz denacionalizacije uve-
ljavljajo na različne načine in v različnih oblikah. Zahtevajo
lahko, da se jim podržavljeno premoženje vrne v naravi, da
se jim na podržavljenem premoženju vzpostavi lastninska
oziroma solastninska pravica ali da za podržavljeno premo-
ženje zahtevajo odškodnino. V zvezi z uzakonitvijo denacio-
nalizacije je zakonodajalec ocenil, da je za njeno izvedbo
nujno potrebno uzakoniti prepoved razpolaganja z nepre-
mičninami, glede katerih po njegovih določbah obstaja dolž-
nost vrnitve. Brez preprečitve razpolaganj bi lahko prišlo do
množičnih prenosov lastninske pravice na tem premoženju
oziroma na posameznih stvareh zavezancev na pravne sub-
jekte, ki po ZDen niso zavezanci. Taki prenosi bi denacio-
nalizacijo onemogočili, ali vsaj bistveno otežili uveljavljanje
denacionalizacijskih zahtevkov. Prepoved razpolaganj je za-
konodajalec uzakonil v 88. členu. Hkrati je določil, da so
pravni posli in enostranske izjave volje, sklenjene v nasprot-
ju s prepovedjo, nične. Prepoved razpolaganj (ius cogens),
katere kršitev ima za posledico ničnost pravnega posla, je
zakonodajalec uzakonil v javnem interesu, da se omogoči
izvedba denacionalizacije. S prepovedjo je zakonodajalec
promet s premoženjem, ki je bilo s strani države odvzeto
zasebnikom, za določen čas (tretji odstavek 88. člena v
zvezi s prvim odstavkom 64. člena ZDen) izvzel iz pravnega
prometa (res extra commercium), vendar pa s tem ni prekr-
šil načela avtonomnega urejanja pogodbenih razmerij in ne
načela dispozitivnosti pogodbenih strank. V skladu z nave-
denima načeloma imajo pogodbene stranke pravico v prav-
nem prometu svobodno urejati obligacijska razmerja, pri
tem pa so vezane na ustavna načela družbene ureditve, na
prisilne predpise in na družbeno moralo in torej tudi na
prepoved, uzakonjeno v 88. členu ZDen.

16. V 109. členu ZOR je zakonodajalec sodišču nalo-
žil, da mora na ničnost paziti po uradni dolžnosti. Na ničnost
pa se sklicuje tudi vsaka zainteresirana oseba. Z izpodbija-
no določbo je zakonodajalec krog upravičencev, ki lahko
zahtevajo ugotovitev ničnosti, razširil še na javnega tožilca.

17. Določba drugega odstavka 109. člena ZOR, ki
daje javnemu tožilcu (državnemu tožilcu) pravico, da pred
pristojnim sodiščem zahteva ugotovitev ničnosti pogodbe,
ni v neskladju z ustavo. Javno tožilstvo je v skladu z ustavo
poseben državni organ, namenjen varovanju pravnega reda.
Iz narave njegove ustavno opredeljene funkcije izhaja, da je
njegova naloga nastopati na vseh področjih javnega življe-
nja, ki so pomembna za varstvo in utrjevanje pravnega (dr-
žavnega) reda, in ne le skrb za pregon storilcev kaznivih
dejanj. Ustava v 135. členu določa, da državni tožilec vlaga
in zastopa kazenske obtožnice, zakonodajalca pa poob-
lašča, da z zakonom določi njegove pristojnosti tudi na
drugih področjih družbenega življenja. Zakon o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) v 9. členu določa, da je
državno tožilstvo (poleg pregona storilcev kaznivih dejanj)
pristojno vlagati v civilnih in drugih postopkih procesne akte
in pravna sredstva, ki jih določa zakon. V tej zvezi zakon o
pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) državnega tožilca
med drugim pooblašča, da lahko pod določenimi pogoji
vloži zahtevo za varstvo zakonitosti tudi zoper pravnomočne
sodne odločbe, izdane v sporih, ki se nanašajo na pogodbe
o prometu nepremičnin (401.a člen). Z izpodbijano določ-
bo uzakonjena pravica javnega tožilca, da lahko zahteva
ugotovitev ničnosti pogodbe, je v skladu z njegovo ustavno

opredeljeno funkcijo varstva pravnega reda. Pravni red, kot
rečeno, ne priznava pravnih učinkov le takim pogodbam, ki
so v grobem nasprotju z javnimi koristmi oziroma javnimi
interesi (ničnostni razlog): pogodbam, ki grobo kršijo ustav-
na načela družbene ureditve, pogodbam, ki so jih pogodbe-
nice sklenile v nasprotju s prisilnimi predpisi, ali takim, ki so
v nasprotju z družbeno moralo. Kot ničnostne razloge torej
šteje ZOR le take napake pri sklepanju pogodbenega raz-
merja, ki grobo posegajo v obstoječi družbeni red in njego-
vo delovanje. V skladu s svojo funkicijo, opredeljeno v ustavi,
je državni tožilec dolžan delovati tako, da preprečuje ravna-
nja pravnih subjektov, s katerimi ti ogrožajo ustavni red in
njegovo delovanje. Tožilčeva pravica, da zahteva ugotovitev
ničnosti takih pogodb, ki grobo posegajo v obstoječi pravni
red oziroma v njegovo delovanje, se zato povsem pokriva z
njegovo sistemsko opredeljeno naravo in ni v neskladju z
ustavo.

18. Iz gornjih navedb izhaja, da pobudnikova zatrjeva-
nja, po katerih naj bi bi bila izpodbijana določba v nasprotju
z ustavo, ni utemeljena. Izpodbijana določba ne krši načela
avtonomije pogodbenih strank pri sklepanju pogodb in ne
načela konsenza, zato ni v neskladju s 1., 2. in 8. členom
ustave, kot to zmotno zatrjuje pobudnik. Pravica zahtevati
ugotovitev ničnosti nima nikakršnega vpliva na lastninska
razmerja pogodbenih strank in ne posega v njihovo lastnin-
sko pravico. Nična pogodba nima pravnih učinkov, zato
lastninska pravica na njeni podlagi ne more preiti od proda-
jalca na kupca. Ničnost pogodbe ugotovi pristojno sodišče
z deklaratorno sodbo. Na njeni podlagi se torej lastninska
razmerja na novo ne ustanovijo in ne spremenijo. Pravica
zahtevati ugotovitev ničnosti zato nima nikakršnega vpliva na
lastninski položaj udeleženk nične pogodbe. Pobudnik ni
pojasnil razlogov, zakaj naj bi bila izpodbijana določba v
nasprotju s 15. členom ustave, ustavno sodišče pa samo
tudi ni ugotovilo zatrjevanega neskladja. Državni tožilec je
na podlagi izpodbijane določbe zahteval ugotovitev ničnosti
prodajne pogodbe, ki jo je pobudnik sklenil v nasprotju s
prisilno določbo 88. člena ZDen. To je zakonodajalec uza-
konil v javnem interesu, da se zagotovi izvedba denacionali-
zacije. Člen 88 je seveda imel posredne učinke na pravice
denacionalizacijskih upravičencev pri uveljavljanju njihovih
zahtevkov, vendar pa ga je zakonodajalec sprejel v javnem
interesu, da se zagotovi izvedba ZDen. Ni torej mogoče
pritrditi pobudniku, da je prepoved uzakonjena zgolj v inte-
resu pogodbenih strank in da zato državni tožilec ni bil
legitimiran zatevati ugotovitve ničnosti pogodbe.

19. Izpodbijana določba je ob razglasitvi samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije na podlagi Temeljne
ustave listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 1-4/91-I) in določbe o kontinuiteti,
uzakonjene v 4. členu ustavnega zakona za izvedbo Temelj-
ne ustavne listine (Uradni list RS, št. 1-6/91-I) postala del
pravnega reda Republike Slovenije, zato ustavno sodišče
zavrača pobudnikovo trditev, da je že od začetka v nasprotju
z ustavo.

20. To odločbo je ustavno sodišče sprejelo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in
sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Janez
Snoj, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupan-
čič. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti
je glasoval sodnik Ude. Sodnik Testen je dal pritrdilno,
sodnik Ude pa odklonilno ločeno mnenje.

Št. U-I-123/95
Ljubljana, dne 5. marca 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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1072. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti
tretje in četrte alinee prvega odstavka 8. člena
in o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti
17. člena, drugega odstavka 41. člena ter
šestega in osmega odstavka 64. člena zakona
o telekomunikacijah

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus preostalega
dela pobude družbe Digitel d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa
Janko Pučnik, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 19. marca
1998

s k l e n i l o:

1. Pobuda za oceno ustavnosti tretje in četrte aline
prvega odstavka 8. člena zakona o telekomunikacijah (Urad-
ni list RS, št. 35/97 in 45/97 – odl. US) se zavrže.

2. Pobuda za oceno ustavnosti 17. člena, drugega
odstavka 41. člena ter šestega in osmega odstavka 64. čle-
na zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in
45/97 – odl. US) se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Družba Digitel d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: Di-

gitel) je 30. 6. 1997 takoj po uveljavitvi zakona o telekomu-
nikacijah (v nadaljevanju: ZTel) vložila pobudo za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 67. člena, šestega in osmega
odstavka 64. člena, drugega odstavka 41. člena, tretje in
četrte alinee prvega odstavka 8. člena in 17. člena ZTel, s
predlogom za zadržanje. Pri tem se Digitel sklicuje tudi na
ustavno pritožbo, ki jo je pred tem (13. 5. 1997) vložil po
drugem odstavku 51. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) zoper
dovoljenje Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije,
Ministrstva za promet in zveze (v nadaljevanju: uprava) druž-
bi Mobitel d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Mobitel), s predlo-
gom za zadržanje; v tej zadevi št. Up-151/97 pa je tudi
izrecno dal pobudo za oceno ustavnosti 2. in 32. člena
zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89
in 29/90 – v nadaljevanju: ZSZve), ki je ob vložitvi te vloge
še veljal.

2. Pobudnik izpodbija šesti in osmi odstavek 64. člena
ZTel. Pri tem navaja, da je s šestim odstavkom 64. člena
ZTel podaljšan monopol Telekoma do 31. 12. 2000. Ta
določba naj ne bi bila v skladu s 14., 70. in 74. členom
ustave, kot tudi ne z razvojnimi trendi v Evropi. Zatrjuje tudi,
da osmi odstavek 64. člena ZTel postavlja Telekom v privile-
giran položaj, saj ga pooblašča, da opravlja (poleg javne
službe javne govorne telefonije in teleksa) tudi vse ostale
telekomunikacijske storitve sam ali prek v ta namen usta-
novljenih družb. Telekom je kot edini ustanovitelj družbe
Mobitel d.d. privilegiran in ima tako trden monopol s pove-
zavo javne službe in tržnih komunikacijskih storitev. Na ta
način naj bi bile vse ostale gospodarske družbe, ki nimajo
takšne povezave, v podrejenem položaju. Osmi odstavek
64. člena naj bi bil zato v neskladju s 14., 70. in 74. čle-
nom ustave.

3. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 41. člena ZTel,
ker ta določa, da pritožba zoper odločbo o preklicu radij-
skega dovoljenja ne zadrži izvršitve odločbe. To naj bi bilo v
nasprotju z 22. in 25. členom ustave. Meni, da, kolikor
pritožba ne zadrži izvršbe, to pomeni, da nima pravnega
učinka. To bi pomenilo tudi nepopravljive posledice za pri-
tožnika, četudi bi kasneje uspel.

4. Pobudnik izpodbija tretjo alineo prvega odstavka
8. člena ZTel, ki določa, da se gradi oziroma razširja teleko-

munikacijsko omrežje na zemljiščih oziroma objektih v lasti
pravnih oziroma fizičnih oseb samo v skladu s predpisi o
razlastitvi – kar da je v nasprotju s temeljnimi ustavnimi
določbami o varovanju zasebne lastnine. Prav tako pobud-
nik izpodbija tudi četrto alineo istega odstavka tega člena.
Ta opredeljuje možnost dograjevanja in uporabljanja teleko-
munikacijske infrastrukture na območjih oziroma področjih
železnice ter elektrogospodarstva, kar mora po mnenju po-
budnika biti omogočeno vsem izvajalcem telekomunikacij-
skih storitev, ne le Telekomu. Če pa bi bil Telekom vendarle
opredeljen kot izključni nosilec zagotavljanja telekomunika-
cijske infrastrukture, bi to lahko bil samo v smislu obvezne
javne službe.

5. Zaradi neenakopravnega položaja, ki naj bi se kazal
skozi to določbo, pobudnik izpodbija 17. člen ZTel. Sporno
naj bi bilo, da ta določba ne določa, da morajo biti pogoji za
izvajanje storitev, za katere so potrebne priglasitve, dovolje-
nja in koncesije, enotni za vse izvajalce istovrstnih storitev.
Ni torej določeno, da bi morali vsi izpolnjevati enake pogoje
za opravljanje dejavnosti.

6. Navedbe pobudnika, povezane s 67. členom ZTel
ter 2. in 32. členom ZSZve, so bile že povzete v delni
odločbi.

7. Na pobudo je podalo mnenje MPZ ter odgovoril
Državni zbor.

B)
8. O pobudi glede 2. in 32. člena ZSZve in tudi o

četrtem in po koneksiteti še o petem odstavku 67. člena
ZTel je ustavno sodišče že odločilo z delno odločbo
U-I-180/97, katere izrek se glasi:

“1. Pobuda za oceno ustavnosti 2. in 32. člena zakona
o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in
29/90) se zavrže.

2. V četrtem in petem odstavku 67. člena zakona o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) se razveljavijo
besede “ob uveljavitvi tega zakona“.

3. Točka 2 izreka se izvrši tako, da fizične in pravne
osebe, ki do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 17. čle-
na zakona o telekomunikacijah vložijo zahtevo za pridobitev
radijskih dovoljenj, imajo pravico pridobiti radijska dovoljenja
na podlagi uporabe določb prejšnjega zakona o sistemih
zvez in nato opravljati storitve mobilne telefonije iz prvega
odstavka 17. člena zakona o telekomunikacijah pod enakimi
pogoji kot tisti, ki so radijska dovoljenja že pridobili do uvelja-
vitve zakona o telekomunikacijah, in sicer do pridobitve kon-
cesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra.

4. O preostalem delu pobude bo ustavno sodišče od-
ločilo posebej.“

9. Ustavno sodišče pa s tem sklepom odloča še o
preostalih delih pobude.

10. Glede določb iz 1. točke izreka te odločbe je
ustavno sodišče pobudo zavrglo. Iz ustavne pritožbe in pre-
jetih odgovorov je razvidno, da je Digitel že leta 1995 upravi
izrazil interes za opravljanje mobilne telefonije GSM in zato
zaprosil za izdajo radijskih dovoljenj po ZSZve. Pobudnik
torej ni bil izvajalec javne govorne telefonije, teleksa in osta-
lih telekomunikacijskih storitev, saj ne razpolaga s tehnični-
mi sredstvi oziroma s telekomunikacijskim omrežjem, po-
trebnimi za opravljanje te dejavnosti v smislu šestega in
osmega odstavka 64. člena ZTel. Zaradi navedenega po-
budnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje ome-
njenih določb.

11. Določbe, navedene v 2. točki izreka te odločbe, v
ničemer ne posegajo v pravice, ki jih je pobudnik uveljavljal
glede izdaje radijskih dovoljenj in izraženega interesa za
koncesijo za operatorja mobilne telefonije GSM. Ustavno
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sodišče ugotavlja, da omenjene določbe neposredno niso v
smiselni povezavi z zahtevki, ki jih uveljavlja pobudnik. Zatr-
jevani neenakopravni položaj pobudnika se namreč v celoti
izčrpa preko presoje ustavnosti določb četrtega in petega
odstavka 67. člena ZTel in preko tega, ali je bila izvršena
2. in 3. točka izreka delne odločbe ustavnega sodišča št.
U-I-180/97 z dne 10. 7. 1997.

12. Trditev pobudnika, da sta protiustavna 3. in 4. ali-
nea prvega odstavka 8. člena, ni v ničemer povezana s
položajem pobudnika v tem postopku. Nanaša se na tiste
izvajalce, ki opravljajo javne telekomunikacijske storitve in
jim omogoča uporabo zemljišč v zvezi z gradnjo in vzdrževa-
njem telekomunikacijskega omrežja. Pobudnik pa ni v tem
položaju, saj teh storitev še ne opravlja.

13. Trditev pobudnika, da ga 17. člen ZTel spravlja v
neenakopraven položaj, ker zakon ne določa, da morajo biti
pogoji za izvajanje storitev, za katere je potrebna priglasitev,
dovoljenje ali koncesija, enaki za vse izvajalce istovrstnih
storitev. Omenjena določba določa telekomunikacijske sto-
ritve in pogoje za podelitev koncesije ter to, kdo odloča o
izbiri koncesije. Ta določba zainteresiranih in obstoječih
izvajalcev teh storitev ne obravnava neenako.

14. Tudi trditev o neustavnosti 41. člena ZTel, po
katerem pritožba zoper odločbo o preklicu radijskega dovo-
ljenja ne zadrži izvršitve odločbe, kar naj bi bilo v nasprotju z
22. členom ustave, ni utemeljena. Če gre za pomembne
javne koristi ali za nujne ukrepe, je pri izvrševanju upravnih
odločb potrebno dopustiti takojšnjo izvršitev brez suspen-
zivnega učinka na izdano odločbo. Pri tem je treba tehtati,
ali bi čakanje na dokončnost in s tem izvršljivost povzročila
večje motnje ali škodo tako izvajalcem storitev kakor tudi
njihovim uporabnikom, kot pa če se dopusti takojšnja izvrši-
tev. To pa seveda ni v nobeni zvezi z 22. členom ustave o
enakem varstvu pravic, saj takojšnja izvršitev še ne dokonč-
ne odločbe ni povezana z enakim pravnim varstvom, ki je
zagotovljeno s to določbo; dovoljena je namreč pritožba in
nadaljnje sodno varstvo.

15. Šesti odstavek 64. člena ZTel določa, da je Tele-
kom Slovenije, ki je javno podjetje za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe govorne telefonije in teleksa, iz-
ključni izvajalec prej navedene storitve ter da ima izključne
pravice nad javnim telekomunikacijskim omrežjem, name-
njenim za opravljanje storitev javne govorne telefonije, pre-
nos podatkov ter za opravljanje globalnih in multimedijskih
telekomunikacij do 31. 12. 2000. Ustavno sodišče se gle-
de te določbe strinja s stališčem Ministrstva za promet in
zveze (v nadaljevanju: MPZ) in Državnega zbora, da se po
74. členu ustave konkurenca z zakonom lahko omeji, kar je
vsebina tega člena. Takšna rešitev, kot izhaja iz te določbe,
pa je tudi primerljiva z razvojnimi trendi v Evropi in s položa-
jem prvega oziroma obstoječega izvajalca teh storitev.

16. Osmi odstavek 64. člena zakona o telekomunika-
cijah določa, da Telekom Slovenije lahko opravlja poleg
javnih telekomunikacijskih storitev javne govorne telefonije
in teleksa tudi vse ostale telekomunikacijske storitve pod
pogoji tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
sam ali po družbah, ustanovljenih ta namen. Ustavno so-
dišče tudi v tem delu pritrjuje stališču MPZ in Državnega
zbora, da ni razlogov, da bi tudi Telekom Slovenije ne mo-
gel pod enakimi pogoji kot ostali subjekti opravljati tržnih
telekomunikacijskih dejavnosti.

17. Ustavno sodišče je glede na navedbe pobudnika
ter nastali položaj, ki je nastal po prehodni in končni določbi
četrtega in petega odstavka 67. člena ZTel po koneksiteti v
petem odstavku 67. člena razveljavilo del besedila “ob uve-
ljavitvi tega zakona“ in določilo, da se ta točka izreka izvrši
tako, da fizične in pravne osebe, ki do uveljavitve predpisa

iz drugega odstavka 17. člena zakona o telekomunikacijah
vložijo zahtevo za pridobitev radijskih dovoljenj, imajo pravi-
co pridobiti radijska dovoljenja na podlagi uporabe določb
prejšnjega zakona o sistemih zvez in nato opravljati storitve
mobilne telefonije iz prvega odstavka 17. člena zakona o
telekomunikacijah pod enakimi pogoji kot tisti, ki so radijska
dovoljenja že pridobili do uveljavitve zakona o telekomunika-
cijah, in sicer do pridobitve koncesije za uporabo radiofrek-
venčnega spektra.

18. Državni zbor je na dodatno zahtevo ustavnega so-
dišča, naj se opredeli do petega odstavka 67. člena ZTel,
med drugim odgovoril: “ustavno sodišče je zadržalo poleg
uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
spektra za storitve mobilne telefonije GSM tudi izvrševanje
petega odstavka 67. člena ZTel. Po tej odločitvi je položaj
izvajalcev zakona jasnejši, saj je izvrševanje obravnavane
določbe ZTel v nerazveljavljenem delu zadržano. To dodat-
no odločitev je ustavno sodišče utemeljilo predvsem z na-
vedbo, da je glede na spremenjeno stanje, ki ga je deloma
pojasnilo tudi Ministrstvo za promet in zveze, le tako mogo-
če preprečiti protiustavno stanje, saj delna odločba ustav-
nega sodišča z dne 10. 7. 1997 ni bila realizirana. Po
navedenem menimo, da je potrebno oceniti določbo pete-
ga odstavka 67. člena ZTel predvsem z vidika pravnih dej-
stev v spremenjenih razmerah, nastalih po obeh odločitvah
ustavnega sodišča. To pa je naloga zakonodajalca, pri če-
mer bi bila koristna podrobnejša obrazložitev ustavnega so-
dišča, v čem je sedanja ureditev neskladna zlasti z določba-
mi 14. in 74. člena ustave ter kako po njegovem mnenju
sedanje, po odločitvi ustavnega sodišča protiustavno sta-
nje, uskladiti z ustavo. Ker je bil veljavni del besedila petega
odstavka 67. člena ZTel z določitvijo ustavnega sodišča o
načinu njegovega izvrševanja dejansko derogiran in nato
njegovo izvrševanje še izrecno zadržano, omejujemo mne-
nje na osnove, ki naj bi jih vsebovala nova ureditev, nanaša-
joča se na prehodno obdobje uveljavljanja ZTel. Zakonito
pridobljenih dovoljenj do njihovega izteka po našem mnenju
ni mogoče ukiniti, mogoče pa je zahtevati, da se storitve
opravljajo v skladu z novim zakonom, saj naj bi to veljalo tudi
za tiste, ki si bodo na novo pridobili koncesijo (dovoljenje).
Prav tako menimo, da je dopustno koncesije (nova dovolje-
nja) pridobiti le na podlagi javnega razpisa z jasno določeni-
mi merili, skladnimi z zakonom; to ni potrebno le zaradi
omejenosti radiofrekvenčnega spektra, ampak predvsem za-
radi preprečitve arbitrarnosti pri podeljevanju koncesij oziro-
ma dovoljenj in zaradi vzpostavitve enakopravnosti konku-
rentov.“

19. V času po izdaji delne odločbe je vlada izdala
predpis iz 17. člena ZTel, to je uredbo o podelitvi koncesije
za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne
telefonije GSM (Uradni list RS, št. 49/97 – v nadaljevanju:
uredba). Do uveljavitve omenjene uredbe pa je bilo pri Upra-
vi Republike Slovenije za telekomunikacije oziroma pri Mini-
strstvu za promet in zveze že na novo vloženih več zahtev-
kov za izdajo radijskih dovoljenj. Iz odgovora MPZ je bilo
mogoče razbrati, da pristojni organ v skladu z delno odloč-
bo ustavnega sodišča ni izdal radijskih dovoljenj pobudniku
in tudi ne drugim prosilcem, ki so vložili svoje zahtevke, ker
je menil, da samo preko podelitve koncesije lahko upošteva
upravičene zahteve pobudnika. Navaja: “Delna odločba
ustavnega sodišča RS se zaradi omejenosti radiofrekvenč-
nega spektra lahko izvaja le preko razpisa. Dokler ni Vlada
RS objavila razpisa za podelitev koncesije za uporabo radio-
frekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije na po-
dročju GSM storitev, Uprava RS za telekomunikacije v skla-
du s pooblastili 13. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) ni
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mogla izdajati dovoljenj, ker ni imela nobenih meril, po kate-
rih bi dovoljenja podeljevala. Po novem zakonu o telekomu-
nikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in 45/97) se radijska
dovoljenja v tem delu spektra izdajajo na osnovi koncesije.
Zato po izdaji delne odločbe ustavnega sodišča RS ni bilo
izdano nobeno dovoljenje za opravljanje GSM storitev. Sta-
nje se ni spremenilo.“

20. Na javni obravnavi 12. 3. 1998 pa je bilo na
podlagi izjav udeležencev ugotovljeno in nato po predložitvi
odločb potrjeno, da je o zahtevku pobudnika za izdajo radij-
skih dovoljenj izdala Uprava Republike Slovenije za teleko-
munikacije odločbo št. 114-111/97-7 z dne 20. 8. 1997,
s katero vlogi pobudnika – Digitela ni ugodila. Zoper to
odločbo je bila vložena pritožba pobudnika in dne 22. 12.
1997 kot neutemeljena zavrnjena z odločbo MPZ št.
341-64/97-1292/TC. Pritožnik je bil v pravnem pouku pou-
čen, da lahko sproži zoper to dokončno odločbo upravni
spor. Ustavno sodišče je odgovor MPZ z navedbo “Uprava
RS za telekomunikacije... ni mogla izdati dovoljenj, ker ni
imela nobenih meril, po katerih bi dovoljenja podeljevala“
razumelo tako, da ni bila spoštovana delna odločba in da
sploh ni bilo odločeno o zahtevkih – in ne tako, kot se je
pozneje na obravnavi pokazalo, da je o zahtevkih bilo odlo-
čeno in da so bile izdane zavrnilne odločbe.

21. Sklep o zadržanju izvršitve petega odstavka
67. člena ZTel in uredbe št.180/97 z dne 13. 2. 1998 je
bil izdan zato, ker je ustavno sodišče je ocenilo, da delna
odločba ni bila realizirana in da tudi ni bil dosežen njen
namen.

22. Ustavno sodišče je vpogledalo tako prvostopno
odločbo Uprave RS za telekomunikacije št. 114-111/97-7
z dne 20. 8. 1997, s katero se vlogi vlagatelja Digitel ne
ugodi, kot tudi drugostopno odločbo MPZ št. 341-64
97-1292/TC z dne 22. 12. 1997, s katero je bila pritožba
Digitela zoper prvostopno odločbo zavrnjena. Ti dve odločbi
je pobudnik namreč vložil v spis šele na javni obravnavi, po
javni obravnavi pa jih je dostavilo tudi MPZ. Drugostopna
odločba utemeljuje zavrnitev pritožbe takole: “Uprava RS za
telekomunikacije ni izdala zavrnilne odločbe zato, ker vloga
vlagatelja ni bila popolna. Uprava RS za telekomunikacije je
izdala zavrnilno vlogo zato, ker je v skladu z delno odoločbo
ustavnega sodišča RS, potrebno vse vlagatelje vlog za izda-
jo dovoljenja za GSM sistem radijskih zvez obravnavati ena-
ko, dokler ne bodo sprejeti ustrezni predpisi. Ker je vlagate-
ljev 9 bi bilo potrebno GSM frekvenčni prostor razdeliti na
vseh devet vlagateljev. Uprava RS za telekomunikcije meni,
da bi razdelitev frekvenčnega spektra na 9 upravičencev
vodilo v neracionalno upravljanje z radiofrekvenčnim spek-
trom in bi takšna dovoljenja ne zagotavljala kakovostnega
opravljanja GSM storitev. Dokler ni Vlada RS objavila razpi-
sa za podelitev koncesije za uporabo radiofrekvenčnega
sprektra za storitve mobilne telefonije na področju opravlja-
nja GSM storitev, Uprava RS za telekomunikacije v skladu s
svojimi pooblastili ni mogla izdajati dovoljenj, ker ni imela
nobenih meril po katerih bi dovoljenja podeljevala.“

23. Z izdajo te odločbe preneha učinkovati sklep ustav-
nega sodišča o zadržanju št. U-l-180/97 z dne 13. 2.
1998. To pomeni, da vsi postopki, ki so bili na podlagi tega
sklepa prekinjeni, tečejo naprej. To se nanaša tako na skle-
nitev koncesijske pogodbe po petem odstavku 67. člena
ZTel (v besedilo katerega se ustavno sodišče po opravljeni
javni obravnavi ni odločilo nadalje posegati) kot na odpiranje
ponudb ter izbiro koncesionarja (koncesionarjev) v postop-
ku po javnem razpisu, ki je tekel na podlagi uredbe.

24. Ustavno sodišče je na podlagi tehtanja različnih
interesov, upoštevajoč ugotovitve z javne obravnave preso-
dilo, da je v prid javnega interesa treba čimprej izvesti po-

stopek za izbiro koncesionarja (koncesionarjev) na podlagi
javnega razpisa (na katerega se je kot ponudnik prijavil tudi
pobudnik) in na ta način čimprej vzpostaviti konkurenco na
tem področju. Čimprejšnja izdaja uredbe ter izvedba javne-
ga razpisa na njeni podlagi je bil namreč tudi cilj delne
odločbe z dne 10. 7. 1998. Način izvršitve delne odločbe
je ustavno sodišče določilo predvsem zaradi nevarnosti, da
bi se ob ugotovljenem stanju na tem področju z izdajo pred-
pisa iz 17. člena ZTel (uredbe) zavlačevalo ter s tem podalj-
ševalo zatečeno dejansko stanje. V situaciji, ko pa je izvršil-
na oblast z izdajo uredbe dejansko pohitela ter je
konkurenca za naprej po ZTel omogočena (potrebno je le
še zaključiti pričeti izbirni postopek), po opravljeni javni
obravnavi ni več mogoče vztrajati pri načinu izvršitve, dolo-
čenem v delni odločbi, saj bi bilo to sedaj že v nasprotju z
njenim namenom. V imenu saniranja preteklega omejevanja
konkurence namreč ne bi bilo opravičljivo blokiranje konku-
rence, ki se vzpostavlja po ZTel.

25. Ker 3. točka izreka delne odločbe torej – zaradi
drugačnega nadaljnjega razvoja dogodkov po njenem spre-
jetju in dejstev, ugotovljenih na javni obravnavi – ni bila
izvršena in ni mogla biti izvršena, je s sprejetjem pričujoče
končne odločitve v tej zadevi, čeprav ima iz formalnih razlo-
gov ta odločitev le obliko sklepa (o zavrženju in zavrnitvi
preostalega dela pobude), omenjena 3. točka izreka delne
odločbe postala brezpredmetna.

C)
26. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 6.,

24. in 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr.
Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo
soglasno. Sodnik Jerovšek je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-180/97
Ljubljana, dne 19. marca 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

1073.  Odločba o skladnosti prvega odstavka 38. člena
zakona o stavbnih zemljiščih in drugega
odstavka 26. člena zakona o razlastitvi in
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni
lastnini z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudah
Stanislave Marovt in Antona Marovta, obeh iz Ljubnega, na
seji dne 19. marca 1998

       o d l o č i l o :

1. Prvi odstavek 38. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) ni v neskladju z ustavo.

2. Drugi odstavek 26. člena zakona o razlastitvi in
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni
list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89 ter Uradni list RS, št.
44/90 – odl. US) ni bil v neskladju z ustavo.

      O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnika sta dne 28. 3. 1996 vložila pobudo za

oceno ustavnosti drugega odstavka 26. člena zakona o
razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni last-
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nini (v nadaljevanju: ZRPPN-80). Po sporni določbi se v
primeru, ko razlastitveni upravičenec v dveh letih od pravno-
močnosti odločbe ne izvrši pripravljalnih ali drugih del v
skladu z namenom razlastitve, pravnomočna odločba o raz-
lastitvi na zahtevo prejšnjega lastnika odpravi. Ker naj bi
sporna določba táko pravico dala le prejšnjemu lastniku, ne
pa tudi njegovemu pravnemu nasledniku, je po mnenju po-
budnikov v neskladju s pravico do zasebne lastnine in dedo-
vanja (33. člen ustave) in z načelom enakosti pred zakonom
(14. člen ustave). V utemeljitvi svojega pravnega interesa za
izpodbijanje določbe 26. člena ZRPPN-80 sta pobudnika
navedla, da sta kot pravna naslednika osebe, ki ji je bilo
razlaščeno zemljišče, na podlagi sporne zakonske določbe
zahtevala odpravo odločbe o razlastitvi in da je upravni or-
gan njuno zahtevo kot neutemeljeno zavrnil. Po uveljavitvi
zakona o stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju: ZSZ) sta po-
budnika razširila svojo pobudo na določbo prvega odstavka
38. člena tega zakona, ki daje razlaščencu podobno pravi-
co kot 26. člen ZRPPN-80.

2. Državni zbor meni, da se sporno vprašanje nanaša
na razlago zakonske določbe, ne pa na njeno vsebino.
Odgovor je odvisen od interpretacije sodišča, zoper more-
bitno odločitev sodišča pa je možna tudi ustavna pritožba.
Izpodbijana določba 26. člena ZRPPN-80 naj bi zato ne bila
v neskladju s 33., z 69 in s 14. členom ustave. O ustavnosti
prvega odstavka 38. člena ZSZ se Državni zbor ni izjavil.

3. Vlada meni, da pobuda za oceno ustavnosti prvega
odstavka 38. člena ZSZ ni utemeljena in da se določba ne
nanaša na pravne naslednike razlaščenca. Določba naj bi
razlaščencu prepuščala odločitev o tem, ali bo pravico, ki
mu jo daje, uveljavil ali ne. Če razlaščenec svoje pravice ni
uveljavil, naj bi to pomenilo, da ni želel vzpostaviti stanja,
kakršno je bilo pred razlastitvijo. Breme razlastitve naj bi
nosil le lastnik razlaščene nepremičnine, ne pa tudi njegov
pravni naslednik. Le on naj bi z razlastitvijo utrpel neko
posebno breme, ki ga drugim lastnikom ni treba trpeti. Na-
domestilo naj bi mu omogočilo, da si pridobi drugo enako-
vredno nepremičnino oziroma da ohrani premoženjski polo-
žaj, ki ga je imel pred razlastitvijo. Pravnemu nasledniku naj
bi bila po 38. členu ZSZ lahko razlaščena nepremičnina
vrnjena le, če bi razlaščenec med postopkom umrl.

B) – I
4. Z uveljavitvijo ZSZ, kar se je zgodilo po vložitvi pobu-

de, je ZRPPN-80 prenehal veljati (56. člen ZSZ). Po določbi
47. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko v primeru, ko je zakon
med postopkom nehal veljati, niso pa bile odpravljene po-
sledice neustavnosti, ustavno sodišče ugotovi, da ni bil v
skladu z ustavo.

5. Pobudnika sta izkazala, da sta zoper odločbo uprav-
nega organa, v kateri je bila uporabljena sporna določba 26.
člena ZRPPN-80, sprožila upravni spor. ZSZ med predhod-
nimi določbami ne omenja položaja, v kakršnem sta pobud-
nika; določa pa, da se za začete, a še ne pravnomočno
končane razlastitvene postopke in za začete postopke za
določitev odškodnine uporabljajo dosedanji predpisi. Novi
ZSZ določa drugačne predpostavke za uveljavljanje vrnitve
razlaščene nepremičnine in drug – sodni – postopek. Gra-
matikalna razlaga govori torej za to, da bo sodišče pri presoji
pravilnosti in zakonitosti sporne upravne odločbe uporabilo
ZSZ, sistemska razlaga pa za to, da bo uporabilo določbe
ZRPPN-80. Čeprav ni jasno, kateri predpis bo sodišče upo-

rabilo, je ustavno sodišče presodilo tudi ustavnost 26. člena
ZRPPN-80, razlago prehodnih določb ZSZ pa prepustilo
sodišču.

B) – II
6. Ustavno sodišče je pobude sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

7. Po drugem odstavku 26. člena ZRPPN-80 se na
zahtevo prejšnjega lastnika razlaščene nepremičnine prav-
nomočna odločba o razlastitvi odpravi, če razlastitveni upra-
vičenec v dveh letih od pravnomočnosti odločbe ne izvrši
pripravljalnih ali dugih del z namenom, zaradi katerega je
bila nepremičnina razlaščena. Podobna je določba prvega
odstavka 38. člena ZSZ. V primeru, ko razlastitveni upravi-
čenec v enem letu po dokončnosti gradbenega dovoljenja
ni začel z gradnjo, zaradi katere je bila nepremičnina raz-
laščena, se sklep o razlastitvi na predlog razlaščenca razve-
ljavi. Določbi obeh zakonov govorita o razlaščencu oziroma
o prejšnjem lastniku razlaščene nepremičnine. Vprašanje, ki
ga pobudnika naslavljata na ustavno sodišče, pa je, ali je
pravica zahtevati vrnitev odvzete nepremičnine prenosljiva in
jo ima torej tudi razlaščenčev pravni naslednik.

8. Državni organ, ki uporablja pravo in zaradi tega
razlaga pravne predpise, mora pri vsaki uporabi predpisa
ugotoviti smisel in cilj oziroma njegov namen – vse to pa
ugotavlja s pomočjo različnih metod razlage zakona. Bese-
dilo obeh spornih zakonskih določb res govori le o osebi, ki
ji je bila nepremičnina odvzeta, vendar pa že iz narave razla-
stitve in tudi iz sistematične razlage zakonskih določb o
razlastitvi izhaja, da je pravica zahtevati vrnitev odvzete ne-
premičnine prenosljiva.

9. Razlastitev je po svoji naravi vezana na nepremični-
no in ne na osebo lastnika odvzete nepremičnine. Pravica
zahtevati vrnitev razlaščenega zemljišča je torej premoženj-
ska in ne na osebo razlaščenca vezana pravica. Take pravi-
ce so prenosljive, če zakon ne določa drugače. Niti iz izpod-
bijanih niti iz drugih zakonskih določb ne izhaja, da bi zako-
nodajalec lastnikovo pravico do razpolaganja s sporno pravi-
co hotel omejiti. Argumenta vlade, da razlaščenec pravice
do vrnitve odvzete nepremičnine morda niti ni želel uveljaviti
in da se (zato) pravica podeduje le v primeru, ko je razlašče-
nec postopek za vrnitev odvzete nepremičnine že začel,
govorita prej v prid razlagi pobudnikov kot v prid tistemu, kar
želi vlada z njima dokazati. Oboje namreč potrjuje sklep, da
sporna pravica je prenosljiva. Prav tako ni utemeljen pomi-
slek vlade, češ da je v zapuščinski masi že odškodnina,
prejeta za razlaščeno nepremičnino. Odškodnino je dobil
tudi razlaščenec sam, pa mu ZSZ kljub temu daje pravico,
da zahteva vrnitev razlaščene nepremičnine. Pravila za vra-
čanje prejete odškodnine, ki veljajo za razlaščenca, lahko
veljajo tudi za njegove pravne naslednike.

10. Že iz razlage zakonskih določb izhaja, da lahko
razveljavitev sklepa o razlastitvi zahteva ne le oseba, ki ji je
bila nepremičnina razlaščena, ampak tudi njen pravni na-
slednik. Zgolj dejstvo, da to ni izrecno navedeno v 38. členu
ZSZ oziroma ni bilo izrecno navedeno v 26. členu
ZRPPN-80, pa še ne pomeni, da naj bi bila s sporno določ-
bo kršena načelo enakosti pred zakonom (14. člen ustave)
in pravica do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen usta-
ve). Morebitno napačno uporabo prava lahko prizadete ose-
be uveljavljajo v pravnih sredstvih, kolikor gre za kršitev
ustavnih pravic, pa tudi z ustavno pritožbo.

C)
11. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

21. člena in 47. člena v zvezi s 6. členom zakona o ustav-



Stran 1688 / Št. 27 / 3. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije

nem sodišču v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodni-
ki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Kri-
vic, mag. Janez Snoj, dr. Lojze Ude, Franc Testen in dr.
Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-83/96
Ljubljana, dne 19. marca 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE

1074. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se
zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri

se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za

storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št.
23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94 in 73/94) se za
prvim poglavjem 1. točke doda novo drugo poglavje, ki se
glasi:

“II. TOLARSKI POSLI” in vsebuje:
“DOMAČI PLAČILNI PROMET”
“6. Plačila v bruto poravnavah 300 SIT”
“7. Črpanje sredstev obvezne rezerve 150 SIT”

2
Dosedanje drugo poglavje postane tretje. Dosedanje

točke od 6 do 19 postanejo točke od 8 do 21.

3
Dosedanje tretje poglavje postane četrto. Dosedanji

točki 20 in 21 postaneta 22. in 23. točki sklepa.

4
Dosedanje četrto poglavje postane peto. Dosedanji

točki 22 in 23 postaneta 24. in 25. točki sklepa.

5
Dosedanje peto poglavje postane šesto. Pod 24. toč-

ko se črta alinea d). Dosedanji točki 24 in 25 postaneta
26. in 27. točki sklepa.

6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 24. marca 1998.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET

1075. Sklep o imenovanju sodnikov na sodniška mesta
višjih sodnikov

Sodni svet Republike Slovenije je na 113. seji dne
19. 3. 1998 sprejel

S K L E P

o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodiš-

ču Republike Slovenije se z 19. 3. 1998 imenuje Marija
Lepša Dolničar

o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodiš-

ču Republike Slovenije se z 19. 3. 1998 imenuje Brigita
Domjan Pavlin

o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sod-
nika

Na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču
v Ljubljani se z 19. 3. 1998 imenuje Mitja Kozamernik.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

1076. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrajnega sodišča, imenovanju sodnice na
položaj svetnice višjega sodišča in o imenovanju
sodnika na položaj svetnika višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94-8/96) je Sodni svet Repub-
like Slovenije na 113. seji dne 19. 3. 1998 sprejel

S K L E P

o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega
sodišča

Na položaj svetnice okrajnega sodišča se z 19. 3.
1998 imenuje Marija Pristovnik, okrajna sodnica na Okraj-
nem sodišču v Slovenj Gradcu

o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega so-
dišča

Na položaj svetnice višjega sodišča se s 1. 3. 1998
imenuje Marija Duhovnik, višja sodnica na Višjem sodišču v
Ljubljani

o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega so-
dišča

Na položaj svetnika višjega sodišča se s 1. 3. 1998
imenuje Milan Mesojedec, višji sodnik na Višjem sodišču v
Ljubljani.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.
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1077. Akt o spremembi akta o določitvi števila
sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih
sodiščih v Republiki Sloveniji

Na podlagi 38. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 113. seji
dne 19. 3. 1998 sprejel

A K T
o spremembi akta o določitvi števila sodniških
mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v

Republiki Sloveniji

I
V aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrož-

nih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 35/94-68/96) se število sodniških mest na Okrožnem
sodišču v Slovenj Gradcu spremeni tako, da ima to sodišče
predsednika in 7 sodnikov.

II
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1078. Sklep o zaključnem računu Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
za leto 1997

Na podlagi 275. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije dne 24. 3. 1998 sprejela

S K L E P
o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1997

I
Sprejme se zaključni račun Zavoda za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1997, ki izkazuje

– prihodkov skupaj 408.636,973.713,38 SIT

– odhodkov skupaj 419.125,412.783,32 SIT

– primanjkljaj 10.488,439.069,94 SIT

II
Primanjkljaj v višini 10.488,439.069,94 SIT se prene-

se v leto 1998.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 24. marca 1998.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.

1079. Sklep o finančnem načrtu Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
za leti 1998 in 1997

Na podlagi 221. in 275. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije dne 24. 3. 1998 sprejela

S K L E P
o finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije za leti 1998 in
1997

I
Sprejme se finančni načrt Zavoda za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1998, ki predvide-
va, da bodo znašali:

– prihodki skupaj 462.243 milijonov SIT
– odhodki skupaj 470.142 milijonov SIT
– primanjkljaj 7.899 milijonov SIT

II
Naknadno se potrdi finančni načrt Zavoda za pokojnin-

sko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1997, ki je
predvideval, da bodo znašali:

– prihodki skupaj 423.927,4 milijonov SIT
– odhodki skupaj 423.927,4 milijonov SIT

III
Na ta finančna načrta Zavoda je v skladu z zakonom

dala predhodno soglasje Vlada Republike Slovenije, dne
12. 3. 1998.

IV
Zaradi doseženega primanjkljaja, ki je bil ugotovljen z

zaključnim računom za leto 1997 v višini 10.488,4 milijo-
nov SIT in načrtovanega primanjkljaja v višini 7.899 milijo-
nov SIT za leto 1998, Skuščina Zavoda poziva Vlado in
Državni zbor, da za nemoteno poslovanje Zavoda v skladu z
ustavo in zakonom zagotovita v proračunu potrebna sredst-
va za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
letu 1998.

V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 24. marca 1998.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.
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1080. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter
višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu
1998

Na podlagi 3. in 275. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in
7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 24. 3. 1998 sprejela

S K L E P
o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino
dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1998

I
Dodatek za rekreacijo upokojencev se določi v dveh

različnih višinah v razmerju 1:2, in sicer tako, da prejmejo
uživalci pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali nižja od
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
46.400 SIT, uživalci pokojnin, katerih pokojnina presega
znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo ter
uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki ne preje-
majo plače, pa 23.200 SIT.

II
Uživalcem pokojnin, ki se jim pokojnina izplačuje v

sorazmernem delu po določbah mednarodnih sporazumov
o socialni varnosti, uživalcem družinskih pokojnin, katerim
se družinska pokojnina izplačuje ločeno in uživalcem delnih
pokojnin se znesek dodatka za rekreacijo, določen v I. točki
tega sklepa, izplača v sorazmernem delu.

III
Dodatek za rekreacijo upokojencev iz I. oziroma II.

točke tega sklepa pripada vsem tistim upravičencem, ki so
pridobili pravico do izplačila dajatev do vključno 31. maja
1998 in so jih na ta dan uživali, izplača pa se praviloma v
enkratnem znesku skupaj z izplačilom rednih pokojnin za
mesec maj 1998.

Upravni odbor lahko, upoštevaje razpoložljiva sredstva,
odloči o izplačilu dodatka za rekreacijo upokojencev za leto
1998 v dveh delih.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 24. marca 1998.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.

1081. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice
do varstvenega dodatka v letu 1998

Na podlagi 164. in 275. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 24. 3. 1998 sprejela

S K L E P
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do

varstvenega dodatka v letu 1998

I
Pravico do varstvenega dodatka v letu 1998 imajo

uživalci starostne, predčasne, invalidske in družinske pokoj-
nine, če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih čla-
nov, v letu 1997 ne presegajo mesečno 47.738,17 SIT ali
letno 572.858,08 SIT na posameznega družinskega člana.

II
Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih

članov se v skladu z določbo 164. člena zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju všteva tudi dohodek od
kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva
med dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako,
da se katastrski dohodek pomnoži s faktorjem za preračun
katastrskega dohodka, ki ga določi Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve.

III
Dohodek iz samostojne dejavnosti se všteva med skup-

ne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako, da
se upošteva čisti dobiček zasebnika, kot ga ugotovi pristojni
davčni organ, brez upoštevanja investicij in olajšav po davč-
nih predpisih.

IV
Uživalec varstvenega dodatka dokazuje pogoje za uži-

vanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi potrdili o
premoženjskem stanju in drugimi dokazili, ki jih je dolžan
zavodu predložiti ob vsaki spremembi premoženjskega sta-
nja oziroma na zahtevo zavoda.

V
Uživalcu pokojnine, ki uveljavlja pravico do varstvenega

dodatka v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine,
se namesto plače iz preteklega leta upošteva znesek pokoj-
nine ob odmeri, če je to zanj ugodnejše.

VI
Šteje se, da uživalec starostne, predčasne, invalidske

ali družinske pokojnine brez družinskih članov, katerega
pokojnina ne dosega zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo in nima drugih dohodkov, izpolnjuje po-
goje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, ne glede
na to, da njegova pokojnina presega znesek iz I. točke tega
sklepa.

VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/98
Ljubljana, dne 24. marca 1998.

Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.
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OBČINE

BLED

1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana
Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega plana Občine
Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje nove Občine Bled

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) ter četrte alinee
četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 22/95, 22/97), je Občinski svet občine Bled na
29. seji dne 12. marca 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana

Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega plana Občine
Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta

1990 za območje nove Občine Bled

1. člen
Spremenita in dopolnita se:
dolgoročni plan Občine Radovljica za območje Občine

Bled za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
2/86, 9/89, 2/90, Uradni list RS, št. 15/96),

srednjeročni plan Občine Radovljica za območje Obči-
ne Bled za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90, 4/90, Uradni list
RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 48/94, 79/94, 15/96).

2. člen
Dolgoročni družbeni plan Občine Radovljica za ob-

močje Občine Bled se spremeni in dopolni v naslednjih
poglavjih:

VII. Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe
prostora za posamezne dejavnosti

Za zadnjim odstavkom se doda novi odstavek, ki se
glasi:

Za potrebe individualne stanovanjske gradnje in grad-
nje, namenjene za turizem se spremeni namembnost kmetij-
skih zemljišč, v primeru, da ta zemljišča v naravi predstavlja-
jo nezapolnjene vrzeli med že obstoječo stanovanjsko grad-
njo in da se s temi posegi ne pospešuje razpršena gradnja.

3. člen
Spremeni se kartografsko gradivo dolgoročnega pla-

na, in sicer:
karte v merilu 1:25000:
– namenska raba prostora (karte v merilu 1:5000),
– urbanistične zasnove za Bled (namenska raba povr-

šin).

4. člen
Srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica (Bled)

se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
IV. Razvojne usmeritve gospodarske infrastrukture:
Pod zaporedno številko 4.6 Energetika se za prvim

odstavkom doda:
– jez na Radovni v vasi Krnica
VI. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
Za zadnjim odstavkom se doda novi:
Zaradi zagotavljanja možnosti individualne gradnje in

gradnje, namenjene za turizem, ter smotrnega razvoja nase-
lij, se nameni urbanizaciji tudi del kmetijskih zemljišč I. in II.
kategorije, pod pogojem, da ta zemljišča predstavljajo neza-
polnjene vrzeli med obstoječimi urbaniziranimi površinami.

5. člen
Spremembe in dopolnitve zaradi uveljavitve izjemnih

posegov na I. območja kmetijskih zemljišč, ter posegov na
ostala zemljišča zaradi predvidenih gradenj so razvidna iz
tabele, ki je sestavni del gradiva za spremembe in dopolni-
tve prostorskih sestavin planov.

Tabela izjemnih in ostalih posegov

POSEGI NA 2. OBMOČJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDNIH POVRŠINAH

Št. posega Št. parcele K.o. Namen posega

1 214 del, 215/1del PODHOM stan. hiša
13 385/8 REČICA stan. hiša
28 450 del ZASIP ureditev dejanskega stanja
32 653/1del SP. GORJE stan. hiša
36 1089/3 ŽELEČE gospodarsko poslopje
45 388/1,400/2,402/1,402/2,401/2 REČICA nadomestna gradnja hotela
49 194,196 ZGORNJE GORJE stan. hiša
56 221/2 del,221/4del PODHOM stan. hiša
57 300,301, 318, 319 SP. GORJE stan. hiše
62 180/1, 180/2, 184/31del POLJŠICA ureditev dejanskega stanja
63 84/14, 84/15 SP. GORJE stan. hiša
64 372/5 SELO stan. hiša
69 254/1 POLJŠICA stan. hiša
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POSEGI NA 1. OBMOČJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Št. posega Št. parcele K.o. Namen posega

6 257del, 258del SELO gospodarsko poslopje
12 276del SELO gospodarsko poslopje
14 249/3del, 412/54del ZG. GORJE stan. hiša
23 962/2, 958/3 SELO stan. hiša,gosp.poslopje
24 302/12 ZG. GORJE stan. hiša
38 151/1, 151/2, 151/3 SP. GORJE (skupinska lok.

dokumentacija) stan. hiše
50 435/1del BLED športno rekreac. park
54 674/1, 674/2, 676, 677/1,

677/2(vse del) ŽELEČE električna centrala
55 156/1del ZGORNJE GORJE gospodarsko poslopje.
67 360 del VIŠELNICA stan. hiša
68 235/13 ZASIP ureditev dejanskega stanja
71 445/2, 447/1,447/2, 447/3 BLED (skupinska lok.

dokumentacija) stan. hiše

SPREMEMBA IZ STAVBNEGA V KMETIJSKO ZEMLJIŠČE 2. KATEGORIJE

52 256/27 BOHINJSKA BELA

PRERAZVRSTITEV IZ III. V II KATEGORIJO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

47 195/2, 205 Poljšica 1. območje,
201/2, 202, 203, 204/1, 204/2, 1180, Spodnje Gorje II. kategorija
1190, 1110, 1111, 1112 kmetijskih zemljišč

jejo pri spremembah in dopolnitvah, način njihovega sodelo-
vanja, ter roki za posamezne faze priprave in sprejema pro-
storsko izvedbenega akta.

2. člen
II. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pri-

pravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartograf-
skega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostor-
skih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85, v nadaljevanju: NPA), zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93),
(v nadaljevanju: ZUNDPP).

3. člen
III. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
1. kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
A) Strokovna služba za prostor in varstvo okolja pri

Občini Bled;
2. kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se

določi:
A) župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstav-

nik: Irena Černigoj Rus;
B) Odbor za prostor in varstvo okolja.

4. člen
IV. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev PUP Bled so:
1. JP Komunala Radovljica,
2. Cestno podjetje Kranj,
3. Elektro Žirovnica,
4. Pošta Slovenije, PE Kranj.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00303-7/98
Bled, dne 12. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

1083. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za območje
planske celote Bled

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93)
in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet
občine Bled na 29. seji dne 12. marca 1998 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih

pogojev za območje planske celote Bled

(PUP Bled, št. 23/91)

1. člen
I. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo spremembe

in dopolnitve PUP Bled, katere so nastale kot posledica
sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled
in pa novih teženj v prostoru. Določijo se subjekti, ki sodelu-
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Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave
sprememb in dopolnitev PPOB pogoje, ki jih mora priprav-
ljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri njegovi pripravi.

5. člen
V. Terminski plan
Glej grafični prikaz terminskega plana, ki je sestavni del

tega programa

Št. 01503-7/98
Bled, dne 12. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

Program priprave sprememb in dopolnitev PUP Bled Feb-

ruar

Marec April Maj Junij Julij Avgust Sep-

tember

Obèinska strokovna slu�ba pripravi
gradivo za javno razgrnitev

�upan sprejme sklep o enomeseèni
javni razgrnitvi

Javna razgrnitev traja 30 dni na
sede�u obèine in na prizadetih KS

Javna obravnava , ki se izvede na
sede�u Obèine in  na prizadetih KS

Zbiranje pripomb in opredelitev
strokovne slu�be do pripomb

Obèinski svet zavzame stali�èa do
pripomb

Odlok o spremembah in
dopolnitvah PUP Bled se sprejme
na obèinskem svetu po enofaznem
postopku
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BOROVNICA

1084. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Borovnica za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93) in statuta Občine Borovnica
(Naš časopis, marec 1995) je Občinski svet občine Borov-
nica na seji dne 26. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Borovnica za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovni-

ca za leto 1997.

2. člen
Skupni prihodki in odhodki po zaključnem računu za

leto 1997 so:
SIT

1. Prihodki 234,771.628
2. Odhodki 233,582.310
3. Presežek 97 1,189.318

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 1,189.318 SIT

se razporedi za prenos v prihodke naslednjega leta.

4. člen
Rezervni sklad Občine Borovnica:

SIT
1. Prihodki 1,757.972,40
2. Odhodki  850.000,00
3. Presežek prihodkov 907.972,40
Neporabljena sredstva sklada ostanejo za porabo v

naslednjem letu.

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

listu RS.

Št. 066/3-1/5-31/98
Borovnica, dne 26. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

1085. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda

Na podlagi določil statuta Občine Borovnica (Naš ča-
sopis, marec 1995) in odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca
Borovnica (Uradni list RS, št. 71/96) je Občinski svet obči-
ne Borovnica na 31. redni seji dne 26. 3. 1998 sprejel
naslednji

S K L E P

V 10. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Bo-
rovnica (Uradni list RS, št. 71/96) se doda nova alinea, ki
glasi:

“I/60.23 Drugi kopenski potniški promet”.
Ta sprememba odloka se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 066/3-2/5-31/98
Borovnica, dne 26. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

BREŽICE

1086. Odlok o organiziranju pomoči na domu in
merilih za oprostitev plačil storitev

Na podlagi 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 38/95) ter v skladu s 43. členom in 100. čle-
nom zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92)
in 6. členom Pravilnka o standardih in normativih (Uradni list
RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Brežice na 37. seji
dne 16. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o organiziranju pomoči na domu in merilih za

oprostitev plačil storitev

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa merila, po katerih se določajo oprosti-

tve plačil pomoči na domu, socialnovarstvene storitve iz
okvira javne službe za upravičence, ki niso oproščeni plačil
po zakonu.

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v
primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

2. člen
Po merilih tega odloka se določajo olajšave in oprosti-

tve plačil upravičencev za naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanje osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnh stikov.

II. OBSEG STORITEV

3. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec

upravičen v obsegu največ 5 ur tedensko, se šteje:
– vzdrževanje stanovanjskega prostora,
– čiščenje,
– pranje,
– likanje,
– postiljanje,
– nakupovanje,
– kurjava.
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Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere
je upravičenec upravičen v obsegu največ 3 ure tedensko,
se šteje:

– pomoč pri oblačenju,
– pomoč pri hranjenju,
– pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katere je

upravičenec upravičen v obsegu največ 1 uro tedensko, se
šteje:

– vzpostavljanje soc. mreže z okoljem in sorodstvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov,
– priprava upravičenca ter njihove družine na institu-

cialno varstvo.

4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj-

urno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in tele-
sno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno;

– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski
zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja;

– osebe s statusom invalida po zakonu o družabnem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov
I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni
za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nado-
mešča varstvo v instituciji;

– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju, če jim uporaba storitev na-
domešča institucialno varstvo.

III. PLAČILO STORITEV

5. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitev.
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg

upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz samega zakona ali pogodbenega
razmerja.

6. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne

zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu,
nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu
ali iz kakega drugega pravnega naslova dolžni preživljati,
lahko vložijo pri Centru za socialno delo zahtevo za delno ali
celotno oprostitev plačila stroškov.

7. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev po tem

odloku odloča Center za socialno delo Brežice po postopku
in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem
varstvu.

8. člen
V celoti so vsi upravičenci oproščeni plačila strokovne

priprave dogovora in kontakta z udeleženci.
V celoti so oproščeni plačila storitev pomoči na domu

tudi:
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalid-

nost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih odraslih; (Uradni list SRS, št. 41/83),

– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka po
zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in
42/94),

– otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po za-
konu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94, 73/95).

9. člen
Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja

storitev v višini veljavne cene storitev.
Višina prispevka plačila pomoči na domu je odvisna od

materialnega stanja upravičenca in zavezancev. Višina pri-
spevka je odvisna od ugotovljenega dohodka na družinske-
ga člana.

% zneska povprečne
neto plače vseh zaposlenih
v RS v preteklem letu % prispevka k ceni storitev

manj kot 50% 10%
50–60% 20%
60–70% 30%
70–80% 40%
80–90% 50%
90–105% 65%
105–120% 80%
nad 120% 100%

10. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugo-

tavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo
po zakonu o družinskih prejemkih (57.a) člen).

11. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,

ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je lahko opro-
ščen plačila storitev le, če pristane na zemljiško knjižno
zavarovanje premoženja, ki ustreza ocenjenim stroškom
oprostitve. Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi občina sa-
ma na podlagi predloga Centra za socialno delo.

12. člen
V samem dogovoru o nudenju pomoči na domu med

uporabnikom in izvajalcem storitev je opredeljen tudi način
plačila oziroma doplačila storitev.

13. člen
Oprostitev plačila ali delna oprostitev plačila storitev

pomoči na domu se lahko dodeli za določen čas, največ za
dobo 3 mesecev.

Oprostitev plačila ali delna oprostitev plačila storitev se
ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj
smotren in primeren način za reševanje trenutne situacije
upravičenca in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.

14. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila storitev pomoči na domu:
– če gre v institucionalno varstvo;
– če je pridobil pravico do doplačila oziroma plačila ne

da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in
izterjavo preživninske upravičenosti, če je do njih upravičen;

– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev za-
vezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več upra-
vičen.

15. člen
Upravičenec ali zavezanec, ki je delno ali v celoti oproš-

čen plačila stroškov, je dolžan sporočiti CSD vsako spre-
membo, ki bi lahko vplivale na višino oprostitve v 15 dneh
po nastanku spremembe. Kolikor upravičenec, ki mu je bila



Stran 1696 / Št. 27 / 3. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije

priznana pravica do oprostitve ali olajšave, ne sporoči spre-
membe, ki bi lahko vplivala na oprostitev ali olajšavo pri
plačilih storitev, je dolžan povrniti vse stroške storitev, sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nastale spre-
membe.

Če je bila upravičencu priznana olajšava ali oprostitev
na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanske-
ga stanja je dolžan povrniti plačniku storitve vse stroške, ki
so nastali v zvezi s priznanjem olajšave ali oprostitve skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi in sicer od dneva, ko mu
je bila pravica neopravičeno priznana.

16. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca

evidentirajo mesečno pri CSD Brežice na obrazcu evidenca
pomoči na domu in obsega:

– evidenca dogovora,
– delovne naloge za laične delavce,
– vsebina pomoči,
– izvajalec storitev,
– evidenca opravljenih poti.

IV. KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema odloka.

Št. 403-127/98-7
Brežice, dne 16. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežica
Alojzij Slavko Sušin l. r.

1087. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za
m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti
stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice
za leto 1998

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/78), zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) ter statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95)
je občinski svet na 37. seji dne 16. 3. 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene za m2

stanovanjske površine, povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti

stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice
za leto 1998

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske

površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavb-
nega zemljišča je na območju Občine Brežice na dan
31. 12. 1997 znašala 120.908 SIT/m2. To je tudi osnova
za izračun vrednosti v letu 1998.

2. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča za leto 1998 se dolo-

či v % od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu
tega sklepa, in sicer:

– za območje mesta Brežice 2 %;
– za območje Dobove, gospodarske

cone Slovenska vas 1,2 %;
– za ostala območja Občine Brežice 0,8 %.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na področju Brežice za III. stopnjo opremljenosti so na
dan 31. 12. 1997 za m2 stanovanjske površine znašali za:

– individualne objekte in naprave 8.636 SIT/m2;
– kolektivne komunalne objekte in naprave 9.729

SIT/m2.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja od dneva objave dalje.
Z dnem pričetka veljavnosti tega sklepa, se prenehajo

uporabljati določila sklepa št. 385-6/97-2/7, z dne 28. 3.
1997 (Uradni list RS, št. 17/97).

Št. 385-5/98-7
Brežice, dne16. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

1088. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/94, 33/89), 17. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
(Uradni list SRS, št. 41/86) in na podlagi 49. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 17. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občin-
ski svet občine Brežice na 37. seji dne 16. 3. 1998 sprejel

      S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v letu 1998

       1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v letu 1998 znaša 0.1392 SIT.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 462-24/98-7
Brežice, dne 16. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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1089. Pravilnik o dodeljevanju posojil in
subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Brežice

Na podlagi 17. in 61. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice
na 37. seji dne 16. 3. 1998 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju

obresti iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v

Občini Brežice

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za

dodeljevanje posojil in sofinanciranje obresti iz sredstev ob-
činskega proračuna za pospeševanje in razvoj malega go-
spodarstva v Občini Brežice (v nadaljevanju: sredstva za
razvoj).

2. člen
Sredstva za razvoj se zagotavljajo v proračunu Občine

Brežice v višini, ki je določena z odlokom o proračunu
Občine Brežice za posamezno leto.

3. člen
Sredstva za razvoj se odobravajo za naslednje namene:
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje in storitev,
– razvoj in pospeševanje turizma, kmečkega turizma

ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– druge namene, ki so v skladu s 5. členom tega

pravilnika.
4. člen

Sredstva za razvoj se lahko dodelijo:
– samostojnim podjetnikom posameznikom,
– malim družbam do 50 zaposlenih,
– občanom, ki nameravajo odpreti obrtno ali podjet-

niško dejavnost,
– kmetom in lastnikom kmetijskih zemljišč, ki imajo

status kmeta ter razvijajo dopolnilno dejavnost.
Sedež upravičenca in kraj investicije morata biti na

območju Občine Brežice. Upravičenec je lahko tudi investi-
tor, ki bo po koncu investicije prenesel sedež v Občino
Brežice, kar zavaruje z akceptom v višini kredita oziroma
subvencije.

5. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki po-

leg pogojev poslovne banke, v večji meri izpolnjujejo na-
slednje kriterije:

– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo na demografsko ogroženih območjih občine,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne

onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospo-

darstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev.

6. člen
Pri subvencioniranju obrestne mere imajo prednost pro-

jekti, ki že imajo odobren kredit pri naslednjih institucijah,

po tem vrstnem redu:
– Sklad za regionalni razvoj in demografsko ogrožena

področja (Ribnica),
– Republiški sklad za malo gospodarstvo,
– poslovne banke,
– ostalo.

7. člen
Glede na pogoje banke, s katero se sklepa pogodba,

določi Občina Brežice ob vsakem razpisu:
– odplačilno dobo,
– obrestno mero oziroma,
– višino subvencije.

8. člen
Višina posojila ne sme presegati 30 % predračunske

vrednosti investicije in 10 % skupne mase razpisanih sred-
stev.

V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v
celoti se prosilcem, ki so se prijavili na razpis lahko dodeli
tudi več kot 10 % razpoložljivih sredstev, kolikor so zaintere-
sirani in to dopuščajo pogoji banke.

9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi

v sredstvih javnega obveščanja Občina Brežice. Sklep o
razpisu sprejme župan.

V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega
razpisa, višino razpoložljivih sredstev in imenuje komisijo za
izvedbo javnega razpisa.

V sklepu o razpisu se določi koliko sredstev je name-
njenih kreditom in koliko subvencijam obrestnih mer.

10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega

gospodarstva,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– prednostne kriterije za dodelitev sredstev,
– dobo vračanja posojila,
– višino obrestne mere, oziroma višino subvencionira-

nja obrestne mere,
– zgornjo mejo višine posojila,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti

vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od

dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan

prosilcem.
Rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka

za vložitev prošenj.

11. člen
Sklep o podelitvi sredstev sprejme župan na predlog

komisije.

12. člen
Način opravljanja strokovnih in administrativo-tehničnih

del v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo sredstev, nad-
zorom namenske porabe, izvajanjem določb posojilne po-
godbe, spremljanjem odplačil in izterjavo dogovorita Občina
Brežice in banka v pogodbi o sodelovanju.

13. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb poteka pri

banki, s katero Občina Brežice sklene ustrezno pogodbo.
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14. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med banko in posojiloje-

malcem v skladu s tem pravilnikom, vsebuje poleg bančnih
določb še naslednje:

– obveznost posojilojemalca, da bo posojilo porabil
namensko,

– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali pod-
jetje še ne posluje,

– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne iz-
polni obveznosti iz posojilne pogodbe takoj vrne neplačani
del posojila in obresti v višini zakonskih zamudnih obresti,

– določbo glede zavarovanja kredita,
– mehanizme nadzora in pravico Občine Brežice ozi-

roma banke, ki je prispevala sredstva za razvoj, do nadzora
namenske porabe in izvajanja določb pogodbe posojiloda-
jalca.

15. člen
Posojilojemalec črpa posojilo v skladu s posojilno po-

godbo. Posojilo se vrača v obrokih, katerih zapadlost in
višina je določena v posojilni pogodbi.

16. člen
Namensko porabo sredstev pridobljenih po tem pravil-

niku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe pre-
verjata Občinska uprava občine Brežice in banka, ki prispe-
va sredstva za razvoj. Če se ugotovi nenamenska poraba
sredstev, se uporabi določba tretje alinee 14. člena tega
pravilnika.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.
18. člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pra-
vilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega prora-
čuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v Občini Bre-
žice (Uradni list RS, št. 3/91-I, 48/92, 63/93).

Št. 403-126/98-2/7
Brežice, dne 16. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

13. člena in na podlagi 103. člena statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je Občinski svet občine
Cerknica na 28. redni seji dne 5. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Cerknica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z odlokom o javnem redu in miru v Občini Cerknica so

predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, var-
stvo občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega
videza naselij, zelenih in javnih površin, varstvo pred hrupom
v naravnem in bivalnem okolju, javnih prireditvah ter ravnanju
z opuščenimi vozili.

2. člen
Osebe, ki stalno ali začasno bivajo ali se kakorkoli

nahajajo na območju Občine Cerknica, so dolžne urediti
svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo in
motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo
njihovega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz
svojega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po
tem odloku obvezna ali prepovedana.

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno

odgovorne fizične in pravne osebe, ki jih same storijo.
Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe pa starši,

skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja ali oskr-
ba mladoletnikov, če so prekrški posledica njihove pomanj-
kljive skrbi za mladoletnike.

4. člen
Poleg prekrškov zoper javni red in mir, ki jih določa

zakon, se v Občini Cerknica kot prekršek obravnavajo tudi
dejanja, določena s tem odlokom.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

5. člen
Zaradi varstva javnega reda in miru je na območju

Občine Cerknica prepovedano:
1. ogrožati javni red in mir v gostinskih in drugih javnih

prostorih, na prireditvah in stanovanjskih naseljih,
2. točiti alkoholne pijače v prodajalnah, kjer prodajajo

živila, ki so namenjena predvsem za to dejavnost,
3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom,
4. nositi v gostinske lokale nevarne predmete,
5. kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so pose-

bej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih nekadil-
cem, v prostorih vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih usta-
nov, v slaščičarnah in mlečnih restavracijah, v delovnih pro-
storih, kjer to ni dovoljeno, v prostorih državnih organov, ki
so namenjeni stikom s strankami in povsod tam, kjer je to z
napisom prepovedano,

6. prenočevati po senikih, kozolcih brez soglasja last-
nika, v zapuščenih vozilih in v drugih za to neprimernih
prostorih,

7. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani
prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratovalnem
času,

8. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je za
trošenje za ta namen omejeno,

CERKNICA

1090. Odlok o javnem redu in miru v Občini Cerknica

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, Uradni
list RS, št. 45/94 – odločba US RS, Uradni list RS, št.
57/94, 14/95, 20/95, odločba US RS, Uradni list RS, št.
63/95, 73/95, obvezna razlaga, Uradni list RS, št. 9/96,
odločba US RS, Uradni list RS, št. 39/96, 44/96), 3., 25.,
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 in 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93
in 66/93), zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96), 19. in 20. člena zakona o varstvu pred hrupom v
naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76,
29/86), uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95), 9. alinea 1. točke in 5. alinea
6. točke 12. člena, 13., 24., 25., 26., 27., 28., 29. alinea
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9. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v str-
njenih naseljih in v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo
stanovalce, v času od 22. do 6. ure pa na teh mestih
ogrevati motorje več kot tri minute,

10. odlagati les ali drugi material na javno površino, na
vodovodno ali kanalizacijsko omrežje ali drug objekt za splo-
šno rabo,

11. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti
ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo
voljo,

12. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, spomenike, pro-
metne in neprometne znake, klopi, ograje, poštne nabiralni-
ke, posode za odpadke in druge naprave ali predmete za
splošno rabo,

13. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop
prepovedan, če je vidno označena ali, če je kraj kako druga-
če zavarovala uradna oseba,

14. z vpitjem ali prepevanjem motiti okolico v času, ko
se zagotavlja mir občanom,

15. voziti prevozna sredstva brez naglušnikov ali z ne-
primernimi naglušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup,

16. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna
sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov in pre-
moženja,

17. izzivati pretepe, nerede in prepire,
18. ovirati ali motiti oziroma ogrožati organizirane spre-

vode, javne shode, zborovanja, sestanke in druge javne
prireditve,

19. s prekomernim hrupom motiti okolico v času, ko
se zagotavlja mir občanom,

20. parkirati ali postavljati motorna in druge delovne
stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih in drugih površi-
nah, ki niso namenjena za parkiranje,

21. pred pogrebom in med njim je zaradi spoštljivega
odnosa do pokojnika v bližini okolice, kjer ta leži, prepove-
dano z glasbo ali kako drugače motiti svojce ali druge udele-
žence pogreba,

22. s kakršnimkoli ravnanjem motiti televizijske, radij-
ske programe in telekomunikacijske zveze,

23. motiti ali ovirati kopalce na krajih, kjer je kopanje
dovoljeno,

24. kositi zelenice z motornimi kosilnicami v naselju, v
času, ki je neprimeren in s tem motiti in vznemirajti prebival-
ce in okolico; za neprimeren čas se šteje po tem odloku
košenje zelenic ob nedeljah in praznikih,

25. povzročati hrup z delovnimi in drugimi sredstvi ob
nedeljah in praznikih,

26. na javnih mestih reklamirati pornografski tisk,
27. namerno puščati ali odlagati poškodovana ali pok-

varjena (nevozna) in neregistrirana vozila na javnih površi-
nah,

28. obratovati gostinskim obratom preko z odločbo
določenim obratovalnim časom.

6. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi za-

kona o javnih shodih in prireditvah.
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu

in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
tve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu ali drugem
javnem objektu pa lastnik ali upravljalec oziroma odgovorna
oseba.

Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in
miru, je dolžna:

1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prire-
ditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu,

2. poskrbeti, da se s prireditvenega prostora oziroma
javnega lokala odstranijo vinjene in druge osebe, ki ogrožajo
javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo prisotne,

3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v odločbi
ali potrdilu o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve
oziroma zapreti ali izprazniti javni lokal po izteku obratovalne-
ga časa,

4. skrbeti, da se na prireditvenem prostoru ali v javnem
lokalu mladini pod 18. letom starosti ne toči alkoholnih
pijač,

5. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22.
uri brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem
prostoru ali v javnem lokalu,

6. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in
javnih prireditev ter drugih javnih lokalov parkirajo svoja vozi-
la tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev
v cestnem prometu,

7. po končani prireditvi ali javnem shodu prireditveni
prostor očistiti in postaviti v prvotno stanje,

8. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odloč-
be o dovolitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega sho-
da ali prireditve.

7. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav in glasbil

lahko izjemoma trajajo med 22. in 6. uro na podlagi dovolje-
nja, ki ga izda pristojni upravni organ, po predhodnem mne-
nju občinske uprave.

Predhodno mnenje je obvezujoče za odločitev uprav-
nega organa.

8. člen
Po tem odloku je prepovedano točenje alkoholnih pijač

v javnih lokalih pred 7. uro. Enako je prepovedano točiti v
javnih lokalih alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji
znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola.

Popolnoma je prepovedano točiti v javnih lokalih alko-
holne pijače mladini do 18. leta starosti.

9. člen
Kartanje ali hazardiranje z namenom pridobivanja ma-

terialnih koristi na območju Občine Cerknica ni dovoljeno,
razen v za to dejavnost registriranih poslovnih prostorih.

Kartanje lahko prepove v svojem lokalu tudi lastnik ali
upravljalec.

Prepoved mora biti objavljena na vidnem mestu.

10. člen
Igre na srečo na igralnih avtomatih so v javnih lokalih in

za to dejavnost registriranih poslovnih prostorih dovoljene le
pod pogoji, ki jih predpisuje zakon.

11. člen
Kartanje in igre na igralnih avtomatih v javnem lokalu ali

na drugem javnem mestu lahko prepove pristojni organ, če
ugotovi, da je taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer
na področju javnega reda in miru.

12. člen
Izjeme, ki ne zapadejo določilom 9., 10. In 11. člena

tega odloka in ne štejejo za hazardiranje, igre na srečo ali
drugačne prepovedane oblike so šah, domine, športni apa-
rati in naprave z ustreznim certifikatom državne ali medna-
rodne športne zveze oziroma se na njih odvija dejavnost, ki
je registrirana kot športna ali rekreacijska.
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13. člen
V času od 22. do 6. ure so prepovedana dela in dejav-

nosti, ki povzročajo hrup, ob nedeljah in praznikih so ves
dan prepovedana dela in dejavnosti, ki povzročajo čezme-
ren hrup in tako motijo mir in počitek v naseljih in zaselkih,
razen v primerih, ko je za to izdano dovoljenje pristojnega
organa.

Prepoved predhodnega odstavka ne velja za dela izven
naselij in bivalnega okolja.

Izjeme v naseljih in zaselkih so kmetijska dela in obra-
tovalnice oziroma poslovna dejavnost.

Omejitve tudi ne veljajo za opravljanje nujnih vzdrževal-
nih del.

14. člen
Naprave za povzročanje zvokov, radijski in televizijski

sprejemniki, glasbila in druga akustična sredstva se smejo
uporabljati le tako, da ne motijo drugih ljudi v okolju.

Izjemoma se smejo uporabljati zvočna sredstva za opo-
zorilne in varnostne namene kot to določajo posebni pred-
pisi.

Uporaba zvočnih naprav je na javnih prostorih dovolje-
na le, če tisti, ki uporablja zvočne naprave poseduje poseb-
no dovoljenje pristojnega organa za uporabo zvočnih naprav
na prireditvah, na posebej za to določenih prostorih ter, če s
tem ne povzroča hrupa v naravnem in bivalnem okolju ter
stanovanjskih objektih.

15. člen
Organizator javne prireditve oziroma javnega shoda mo-

ra k vlogi za pridobitev dovoljenja oziroma priglasitvi priredi-
tve ali shoda priložiti soglasje lastnika ali upravljalca zem-
ljišča oziroma objekta ter si pridobiti mnenje upravljalca po-
membnejših komunalnih in infrastrukturnih objektov, vkoli-
kor se na shodu pričakuje več kot 1000 ljudi. Organizator
javne prireditve si je dolžan poleg dovoljenja oziroma prigla-
sitve javnega shoda ali prireditve pridobiti v primeru, da
prireditev ali shod traja več kot en dan tudi soglasje občin-
ske uprave.

Mnenje občinske uprave si je organizator javnega sho-
da ali prireditve dolžan pridobiti tudi za vse prireditve, ki se
organizirajo na območju Cerkniškega jezera in Rakovega
Škocjana in drugih naravnih znamenitosti. Obseg območja,
za katere velja to določilo in najvišje možno število obisko-
valcev, predpiše župan z navodilom.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

16. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. na prireditvah in v javnih lokalih imeti pri sebi orožje

in nevarno orodje, s katerimi se lahko telo huje okvari ali
spravi v nevarnost življenje druge osebe ali oseb. Pri tem so
izvzeti pooblaščeni delavci policije in druge pooblaščene
osebe, ki opravljajo naloge v sklopu svojega delovnega po-
dročja,

2. namerno ščuvati ali plašiti živali,
3. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za-

radi varnosti občanov in njihovega premoženja,
4. igrati kakršnekoli oblike športov (nogomet, košarka,

drsanje, sankanje idr.) na javnih cestah ali površinah, ki niso
namenjene za take igre,

5. odstranjevati, uničevati, popisovati ali kako drugače
poškodovati kakršnokoli prometno signalizacijo, informacije
oziroma table, ki služijo za informiranje vaščanov oziroma
javnemu namenu,

6. prislanjati, naslanjati kolesa, kolesa z motorjem, mo-
torna kolesa k stenam hiš in robnikov, izložbam ali vitrinam
in na druge kraje, kjer lahko tako opravilo povzroči škodo ali
ovira promet,

7. streljati ali netiti ogenj na način, ki ogroža varnost
prometa, premoženja ali povzroča zadimljenje kraja, kjer
prebivajo občani občine,

8. odmetavati goreče vžigalice, cigarete ali druge ogor-
ke in pepel, v katerem je žerjavica na krajih, kjer je nevar-
nost požara,

9. streljati z zračno puško, fračo, lokom ali drugimi
napravami ali metati kamenje in druge nevarne predmete na
kraju, kjer je lahko zaradi tega ogrožena varnost ljudi, živali
ali njihovega premoženja,

10. puščati domače živali, da povzročajo škodo na
tujih njivah, vrtovih ali drugih površinah,

11. na zasebnih ali javnih površinah trgati ali uničevati
cvetje, sekati ali kakorkoli drugače poškodovati drevesa,
živo mejo, okrasno grmičevje ali drugo, ki je okras okolja ali
splošna korist, pobirati sadje, vrtne ali poljske pridelke, ko-
siti trave na tujih površinah ali kako drugače poškodovati tuje
rastline,

12. prižigati ali kuriti ogenj na odprtem prostoru v bližini
stavb in drugih objektov, gozdov, suhe trave ali drugih krajih,
kjer ogenj, ki ni ustrezno zavarovan, lahko povzroči nevarno-
sti širših razsežnosti ali večjo materialno škodo,

13. odstranjevati, ugašati ali kakorkoli drugače poško-
dovati signalne naprave, svetlobne znake ali druga svetlob-
na telesa, ki služijo za razsvetljavo javnih prostorov, krajev ali
nevarnih mest,

14. kakorkoli namerno ovirati uporabo elektrike, vode
ali poškodovati kakršnekoli električne in telekomunikacijske
naprave (npr. oddajnik RTV idr.),

15. kakorkoli ovirati promet pešcev na javnih pločnikih
z odlaganjem kakršnihkoli predmetov, ki na tak kraj ne
sodijo,

16. graditi ali puščati ograje, drevje in žive meje ob
javnih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo
varnost občanov ali s tem kazijo zunanji videz kraja,

17. na ograje ob javnih cestah postavljati nevarne pred-
mete (npr. bodeča žica, steklo idr.),

18. puščati predšolske otroke in druge otroke, ki niso
sposobni samostojne hoje brez nadzorstva na prometnih in
drugih nevarnih mestih,

19. kuriti, sežigati travo, listje, odpadke ali druge po-
sebne odpadke na krajih, kjer je velika nevarnost, da zaneti-
jo požare ali povzročijo ekološke katastrofe,

20. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca,

21. puščati pse brez nadzora in voditi v naselju popa-
dljivega psa brez nagobčnika oziroma vrvice ter imeti psa, ki
s svojim lajanjem pretirano moti in vznemirja okolico, ter
opuščati opozorila “HUD PES”,

22. kakorkoli voditi pse po zelenicah v strnjenih nase-
ljih in otroških igriščih,

23. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih povr-
šinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom,

24. rediti in imeti divjad v ograjenem prostoru brez
soglasja sosedov – mejašev in pristojne lovske družine,

25. na kakršenkoli način onemogočati dostop do hi-
drantov in požarnega vodnega omrežja in naprav,

26. upraba hidrantov v druge namene,
27. krošnjariti, prodajati ali vsiljevati kakršne koli pred-

mete ali storitve po stanovanjih ali na javnih krajih brez
ustreznega soglasja občine,

28. metati sneg na vozišča in pločnike ter druge javne
površine pri čiščenju snega,
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29. prekopavanje in podkopavanje javne poti brez
ustreznega dovoljenja upravljalca ali jih kakorkoli poškodo-
vati oziroma kakorkoli posegati v objekte in naprave skupne
komunalne rabe,

30. postavljati na javne prometne površine predmete
ali drug material, ki bi ovirali promet,

31. odlagati hlodovino in druge predmete v jarke oziro-
ma, če se začasno odloži, je potrebno omogočiti pretok
meteorne vode po jarkih,

32. vleči hlodovino po javnih cestah in poteh, razen
tistih, ki so označene kot gozdne ceste in so temu namenje-
ne; strogo je prepovedano vlečenje hlodovine in drugih
predmetov po asfaltiranih površinah,

33. prenočevati na tržnicah, senikih, kozolcih, na avto-
busnih in železniških postajališčih in podobnih objektih, ki
niso registrirana ali namenjena temu namenu,

34. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij, v času izrednega
opozorila na to, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja
omejena.

17. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali uprav-

ljalec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu name-

nu, ogrožajo varnost prometa in mimoidočim ter kvarijo vi-
dez kraja,

2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogro-
žajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v uporabi,

3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšuje preglednost in ogroža varnost mimoidočih,

4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri
katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo var-
nost mimoidočih ali njihovo premoženje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

18. člen
Zaradi varstva in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in od-

padke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice,
pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki
niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zem-
ljišča, če ne ukrepa skladno z zgoraj navedenim;

2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je
spuščati odpadke, fekalije ali gnojnico v potoke, v opušče-
ne vodnjake, meteorno kanalizaciji na javne poti in v odkrite
cestne jarke in tudi na območje objektov za preskrbo s pitno
vodo;

3. polivati makedamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugimi okolju in zdravju škodljivimi snovmi, izlivati v kanali-
zacijo odpadna olja, kisline in druge za okolje škodljive
snovi;

4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih
javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;

5. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini in opustiti
pravočasno praznjenje;

6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale
odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali kako drugače ustrezno
zaščitena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;

7. prati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;

8. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška
igrišča, na zelenice ter na pokopališča;

9. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh;

10. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah
ali drugih mestih tako, da je ogroženo zdravje ljudi;

11. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-
stih nameščene smetnjake ali klopi ter puščati odprte pokro-
ve kontejnerjev in posod za smeti;

12. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju
tako, da je ogroženo zdravje ljudi;

13. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico, razen če gre
za takojšen prodor ter v mestnem območju gnojiti vrtove,
sadovnjake ali travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi
snovmi.

19. člen
Za javni red in mir ter skrb za higieno in čistočo na

javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj
oziroma odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega
lokala.

Odgovorna oseba je odgovorna in dolžna poskrbeti, da
se po 22. uri odstranijo s prireditvenega prostora ali iz javnih
lokalov, kjer točijo alkoholne pijače, vse osebe, ki so mlajše
od 15 let. Izjema so tiste osebe, mlajši mladoletniki, ki so v
spremstvu strašev ali skrbnikov.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH
POVRŠIN

20. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih povr-

šin je prepovedano:
1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske

prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki
niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega
organa in brez predhodnega soglasja lastnika ali upravljalca
zemljišča in pristojne inšpekcijske službe;

2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;

3. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti
drevje, grmičevje in trgati cvetje.

21. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih poslovnih in drugih

zgradb, lastniki, upravniki ter najemniki stanovanj so dolžni
pred svojim objektom in na pripadajočih funkcionalnih zem-
ljiščih:

1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave;

2. odstraniti s pločnikov, z dohodov k stanovanjskim in
poslovnim zgradbam, iz odtočnih kanalizacijskih jaškov ali
hidrantov sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe,
najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstra-
njevati sproti tako, da je mogoč dostop;

3. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče;

4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma dru-
gih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem; posekati drevje,
veje grmovja in živo mejo, ki ovira promet vozil ter pešce na
pločnikih in javnih krajih;

5. odstraniti reklamne, oglasne ter druge obvestilne
table, ki ne služijo več svojemu namenu.

22. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kme-

tijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno
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cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in
strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin,
oziroma cesto, ki so jo onesnažil s hlevskim gnojem, prstjo ali
blatom. Obračanje na njivah in drugih javnih površinah mora
biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.

Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltira-
nih ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi
poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale
na varnost prometa in čistočo površin.

23. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena.

Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in
vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

24. člen
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-

ljen s hišno številko na vidnem mestu.

25. člen
Prepovedano je postavljati šotore, bivalne avtobuse,

avtomobilske prikolice za bivanje in barake, ali kako druga-
če taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena in brez
soglasja lastnika.

Občinska uprava lahko za določen čas dovoli bivanje
oziroma taborjenje na zemljiščih, ki niso za to določena, po
predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljalca zemljišča
in pristojne inšpekcijske službe.

Šotor, bivalni avtobus, avtomobilsko prikolico za biva-
nje ali barako mora lastnik odstraniti v roku, ki mu ga določi
pristojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z
odločbo določi podjetje ali podjetnika, ki to stori na stroške
lastnika. Če lastnika ali uporabnika ni mogoče ugotoviti, se
odstranitev opravi na stroške proračuna občine. V primeru,
da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški odstranitve izterjajo
kasneje.

26. člen
Organizacije, ki so odgovorne za vzdrževanje čistoče

na javnih krajih, športnih igriščih, postajališčih, kioskih, trgo-
vinah ter prireditelji javnih prireditev so dolžni:

– skrbeti za red in čistočo na tistih krajih, za katerega
so zadolženi,

– poskrbeti, da se na takih krajih nahaja zadostna koli-
čina košev za smeti ali drugih ustreznih posod za odlaganje
odpadkov,

– po koncu obratovalnega časa ali prireditve očistiti
poslovne prostore z okolico okrog le-tega,

– po kakršnikoli dejavnosti ali prireditvi poskrbeti, da
se takšen prostor vzpostavi v stanje kot je bilo pred prire-
ditvijo.

27. člen
Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih

prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta, so
dolžni poskrbeti lastniki ali upravičenci uporabe določenega
lokala ali prostora.

Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo
svojemu namenu iz prvega odstavka tega člena, morajo biti
primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kazati lokal
ali širše okolice ob lokalu.

VI. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM IN
BIVALNEM OKOLJU

28. člen
Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem

okolju je prepovedano:

1. na javnih prireditvah in drugih javnih mestih in v
zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo
zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov, glasbil in
drugih naprav za povzročanje zvokov, še posebej pa v času
med 22. in 6. uro.

2. Z vpitjem, petjem hrupom motornih vozil, koles z
motorjem, uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev
ali na kak drug način motiti nočni mir in počitek občanov
med 22. in 6. uro, preko celega dne pa povzročati čezme-
ren hrup ali ropot v neposredni bližini šole, zdravstvene
postaje, v območjih cerkva in pokopališč v času obredov.

29. člen
Hrup je vsak zvok, ki v naravnem in življenjskem okolju

vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju ali
počutju ali škodljivo vpliva na okolje.

Vir hrupa je objekt ali naprava, katerega uporaba ali
obratovanje povzroča okolju stalen ali občasen hrup in je
predvsem:

– indudstrijski, obrtni ali drug proizvodni objekt ali na-
prava v kmetijstvu in gozdarstvu,

– cestna in železniška infrastruktura, parkirna hiša ali
odprto parkirišče,

– letališče in helikoptersko vzletališče,
– strelišče ali poligon za uničevanje neeksplodiranih

ubojnih sredstev,
– poligon za potrebe zaščite in reševanja,
– objekt za športne in druge javne prireditve,
– gostinski ali zabaviščni lokal, ki uporablja zvočne na-

prave,
– odprto ali prekrito gradbišče,
– avtodromi, vrtiljaki, športna strelišča in podobni za-

baviščni objekti in naprave.
Vir hrupa je tudi javna prireditev, javni shod in vsaka

uporaba zvočnih ali drugih naprav, ki povzročajo hrup, če se
odvija na javnem kraju, na prostem ali v objektu, ki za takšne
dejavnosti sicer ni namenjen.

30. člen
Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanja za prepre-

čevanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, kazni, splošne, pre-
hodne in končne določbe se uporabljajo določbe o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

31. člen
Zaradi omejevanja hrupa v naseljih in zaselkih, je dovo-

ljeno zvonjenje le v skladu z običajnimi navadami in tradicijo,
vendar ne po 22. uri in ne pred 6. uro.

Izjemoma je dovoljeno zvoniti med 22. in 6. uro v času
med 24. in 25. decembrom, vendar največ v skupnem
trajanju 15 minut.

Omejitve iz tega člena ne veljajo za zvonjenje v primeru
splošne nevarnosti ali druge nesreče.

VII. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI

32. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene

registrske tablice, ali huje je poškodovano in nihče ne skrbi
zanj in je na parkirnem prostoru, pločniku, zeleni površini,
kmetijski površini, gozdni površini ali drugi površini, katere
lastnik je pravna ali fizična oseba oziroma na cesti in javni
prometni površini, ki je vknjižena kot javno dobro.

33. člen
Odstranitev opuščenega vozila z odločbo odredi ob-

činski organ. Odločbo o odstranitvi se vroči lastniku vozila
ali izvajalcu, kadar lastnik ni znan.
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34. člen
Pristojna občinska inšpekcija v postopku odstranjeva-

nja opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega
vozila z nalepko na vozilu. Ta nalepka na opuščenem vozilu
pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 3 dni
odstraniti vozilo z javne prometne površine.

Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega
vozila, izda občinska inšpekcija odločbo o odstranitvi in
odložitvi opuščenega vozila za 14 dni na določen varovan
prostor in o tem obvesti upravo za notranje zadeve.

V tem času se pozove lastnika opuščenega vozila, če
je ta znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov.

Upravljalec skladišča opuščenih vozil izda vozilo lastni-
ku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in potrdilo o
plačilu stroškov.

Po poteku 14-dnevnega roka, ko je vozilo varovano na
točno določenem mestu, se smatra, da je lastnik vozilo
zapustil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na opušče-
nem vozilu Občina Cerknica.

Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozi-
la, odredi pristojni občinski organ odstranitev vozila na
stroške proračuna Občine Cerknica, vozilo pa postane last
Občine Cerknica.

V primeru, da se lastnik ugotovi kasneje, se stroški
odstranitve izterjajo, vozilo pa se vrne lastniku.

35. člen
Pristojni občinski organ v zvezi z odstranitvijo opušče-

nega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opo-

zorila lastniku vozila z nalepko, datum odstranitve, tip vozila,
stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokaci-
jo opuščenega vozila.

Pokvarjeno, poškodovano ali opuščeno vozilo, ki ga
odstrani pooblaščena organizacija v skladu s 34. členom
tega odloka, se mora odpeljati na prostor, kjer je zagotovlje-
na varnost in varovanje vozil.

Mesto za odlaganje zapuščenih avtomobilov določi žu-
pan.

VIII. ČAS TRAJANJA PRIREDITEV

36. člen
Javne prireditve v Občini Cerknica, na katerih se upo-

rabljajo glasbila in zvočne naprave, ki motijo nočni mir in
počitek ljudi v bivalnem in naravnem okolju, se lahko organi-
zirajo praviloma ob petkih, sobotah in nedeljah ter predpraz-
ničnih in prazničnih dneh in smejo trajati:

1. ob petkih in nedeljah ter predprazničnih dneh do
23. ure, ob sobotah in prazničnih dneh do 24. ure,

2. pristojni organ lahko določi podaljšani delovni čas
trajanja prireditev samo z predhodnim soglasjem občinske
uprave.

Izjemoma lahko pristojni organ izda dovoljenje o po-
daljšanju javnih prireditev ne glede na dan oziroma datum
dogajanja, vendar samo ob predhodni pridobitvi soglasja
občinske uprave.

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

37. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja poleg organov,

določenih z zakonom, občinska inšpekcija, komunalni nad-
zornik in osebe s posebnimi pooblastili in pristojna policijska
postaja (pooblaščene uradne osebe).

Predlog za postopek o prekršku so dolžne podati poob-
laščene uradne osebe iz prvega odstavka tega člena. Pobu-
do za začetek postopka lahko poda vsak občan.

X. KAZENSKE DOLOČBE

38. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se lahko na kraju

samem kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili
5. člena tega odloka.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se za kršitev določil
5. člena tega odloka kaznuje z denarno kaznijo najmanj
20.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo najmanj 10.000 SIT.

39. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se lahko na

kraju samem kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z
določili 6. člena tega odloka.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se za kršitev določil
6. člena kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo naj-
manj 20.000 SIT.

40. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se lahko na kraju

samem kaznuje posameznik, ki ravna v naprotju z določili
8. člena tega odloka.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se za kršitve določil
8. člena kaznuje z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT,
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT.

41. člen
Posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 9. člena

tega odloka se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
20.000 SIT.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti, se za kršitev določil 9. člena
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT, odgovorna
oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 25.000 SIT.

42. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje posa-

meznik, ki ravna v nasprotju z določili 13. člena tega odloka.
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek prosti določi-

lom 13. člena tega odloka v zvezi s samostojnim opravlja-
njem dela, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
15.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo najmanj 10.000 SIT.

43. člen
Posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 14. člena,

se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT.
Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek zoper določila

14. člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo naj-
manj 20.000 SIT.

44. člen
Posameznik, ki krši določila drugega odstavka 15. čle-

na, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT.
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Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek zoper drugi
odstavek 15. člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
90.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo najmanj 50.000 SIT.

45. člen
Posameznik, ki stori prekršek zoper določila 16., 17.,

18. in 19. člen se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
10.000 SIT.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek zoper določila
16., 17., 18. in 19. člen tega odloka v zvezi z opravljanjem
samostojne dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo naj-
manj 30.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z de-
narno kaznijo najmanj 20.000 SIT.

46. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se na kraju sa-

mem lahko kaznuje posameznik, ki je storil prekršek zoper
določila 20. in 21. člen tega odloka.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 20.000 SIT, odgovorna oseba pravne ose-
be pa z denarno kaznijo 10.000 SIT za prekrške iz 20. in
21. člena tega odloka.

47. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se na kraju sa-

mem lahko kaznuje posameznik, ki stori prekršek za določi-
la 24., 25., 26. in 27. člen tega odloka.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za pre-
krške zoper določila 24., 25., 26.,in 27. člen z denarno
kaznijo najmanj 15.000 SIT, odgovorna oseba pravne ose-
be pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT.

48. člen
Posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 28. in

31. člena se kaznuje lahko na kraju samem z denarno kazni-
jo najmanj 5.000 SIT.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se za prekršek zoper
določila 28. in 31. člen kaznuje z denarno kaznijo najmanj
30.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno
kaznijo 15.000 SIT.

49. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje po-

sameznik, ki ravna v nasprotju z določili 32. in 34. člen tega
odloka.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti zoper določila 32. in
34. člena se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 60.000 SIT,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo naj-
manj 30.000 SIT.

50. člen
Posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 36. člena

tega odloka se kaznuje z denarno kaznijo najmanj
10.000 SIT.

Pravna oseba in oseba, ki stori prekršek zoper določila
36. člena v zvezi s opravljanjem samostojne dejavnosti, se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT,
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo naj-
manj 15.000 SIT.

XI. IZTERJAVA KAZNI

51. člen
Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo

denarna kazen v določenem znesku do 15.000 oziroma
25.000 SIT, izterja komunalni nadzornik kazen na kraju pre-
krška od tistega, ki ga zaloti pri prekršku.

Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarno
kazen za več prekrškov, storjenih v steku.

Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme
izterjati denarna kazen takoj na kraju prekrška.

O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec
denarne kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni
nalog (položnico).

Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju
prekrška ni pritožbe.

Storilec, ki denarne kazni ne plača na kraju prekrška,
je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v tem
roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je izrekla
kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se
pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog; tudi v tem
primeru lahko kazen plača ali vloži ugovor v istem roku.

Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po
pošti. Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo
postopka o prekršku in plačilnim nalogom, izdanim takoj na
kraju prekrška, pristojnemu organu za postopek o prekršku.

Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za
postopek o prekršku, večje denarne kazni kot sme izterjati
takoj na kraju samem.

Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška
ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem
roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev
organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.

Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
Na področjih, kjer se tekom izvajanja odloka ugotovijo

pomanjkljivosti, se le-ta lahko odpravijo z uredbo, ki jo izda
občinska uprava.

53. člen
Župan Občine Cerknica in občinska uprava sta dolžna

v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka izpeljati vse potrebne
ukrepe za realizcijo določil odloka.

54. člen
Z dnem uveljavitev tega odloka prenehajo veljati določi-

la odloka o javnem redu in miru v Občini Cerknica (Uradni
list SRS, št. 2, z dne 22. 1. 1988).

55. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 221-1/98
Cerknica, dne 5. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 27 / 3. 4. 1998 / Stran 1705

ČRNOMELJ

1091. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Črnomlja in
naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in
Blatnik

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 19. člen
statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in
65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne
27. 2. 1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Črnomlja

in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica
in Blatnik

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev od-

loka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območ-
je Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižari-
ca in Blatnik. Osnutek je izdelal Urbanistični inštitut Republi-
ke Slovenije v marcu 1998.

2
Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v

delovnem času občinske uprave. Osnutek bo razgrnjen naj-
manj 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.

3
Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obravna-

va. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zagotovi
potrebne strokovne podlage in razlage.

O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave
morajo biti zainteresirani občani na primeren način ob-
veščeni.

4
Pisne pripombe in predloge na osnutek podajo zainte-

resirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgr-
nitve.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 352-3/98
Črnomelj, dne 27. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

GROSUPLJE

1092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje za
obdobje 1996 do 2000

Na podlagi 30., 40., 43. in 46. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in
Uradni list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o plani-
ranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95) ter 18. in 84.
člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95)
je Občinski svet občine Grosuplje na 38. seji dne 25. 3.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Grosuplje

za obdobje 1996 do 2000

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Grosuplje za obdobje 1996 do 2000, ki ga je izdelal
Topos Dolenjske Toplice, d.o.o., Kočevarjeva 1, Novo me-
sto, v marcu 1998, za medobčinsko komunalno deponijo
Špaja dolina (v nadaljevanju: osnutek).

2
Osnutek bo razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje,

Kolodvorska 2, Grosuplje in v prostorih Krajevne skupnosti
Grosuplje.

Razgrnitev bo trajala en mesec in se začne tretji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava.
O datumu in kraju javne razprave bodo občani in ostali
zainteresirani obveščeni naknadno, na krajevno običajen
način.

3
Zainteresirani lahko podajo pripombe na osnutek v

krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Grosuplje.

4
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-57/97
Grosuplje, dne 25. marca 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angela Likovič, dipl. org. l. r.
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HODOŠ-ŠALOVCI

1093. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-
varstvenih enot vrtcev Hodoš in Domanjševci

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in
22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS,
št. 39/95) je Občinski svet občine Hodoš-Šalovci na redni
seji dne 26. marca 1998 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih

enot vrtcev Hodoš in Domanjševci

1
Ekonomska cena na otroka mesečno:

SIT

– celodnevno varstvo do 10 ur
od 2. do 7. leta starosti 26.138

– skrajšani program do 6 ur
od 2. do 7. leta starosti 23.523

2
Cene drugih časovno različnih programov se oblikujejo

glede na sprejete cene.

3
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu

staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in
1/98).

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS in se uporablja od 1. 4. 1998 dalje.

Št. 062-02-15/98
Hodoš-Šalovci, dne 26. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

IG

1094. Odlok o glasilu Občine Ig

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Ig na 34.
redni seji dne 25. 2. 1998 in 4. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o glasilu Občine Ig

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Obči-

ne Ig, katerega ustanovitelj je z dne 19. 4. 1995 Občinski
svet občine Ig.

2. člen
Izdajatelj glasila “Mostiščar” je Občina Ig, ki z dnem

uveljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske pravice v
skladu z zakonom in s tem odlokom.

3. člen
Naslov uredništva glasila je: Mostiščar, Ig 72, 1292 Ig.

4. člen
Glasilo izide 6-krat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali

izredna številka.
Izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva

v Občini Ig.

5. člen
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in ured-

niško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o
dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o
vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.

Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih infor-
macij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini
uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.

II. IZDAJATELJSKI SVET, UREDNIŠKI ODBOR

6. člen
Glasilo ima izdajateljski svet izvoljen iz vrst Občinskega

sveta občine Ig.
Izdajateljski svet izvaja nadzor nad izvajanjem sprejete

uredniške politike.

7. člen
Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet obči-

ne Ig na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Člani uredniškega odbora izmed svojih članov predla-
gajo v imenovanje Občinskemu svetu občine Ig odgovorne-
ga urednika in pomočnika odgovornega urednika.

8. člen
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika

in člani uredništva so v okviru določene programske zasno-
ve in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in
samostojni.

9. člen
Mandat odgovornega urednika, pomočnika odgovor-

nega urednika in članov uredništva traja štiri leta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razreše-

ne pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti
vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.

O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imeno-
vanje.

10. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje ured-

niške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti poob-

lasti pomočnika odgovornega urednika za opravljanje nalog
iz svoje pristojnosti.

11. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo

pobudo ali na pobudo pomočnika odgovornega urednika
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ali člana uredništva, obvezno pa pred izdajo posamezne
številke.

Sejo uredniškega odbora lahko skliče tudi izdajateljski
svet glasila.

Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik.
Seje uredniškega odbora so javne.

12. člen
Uredniški odbor zagotavlja uresničevanje pravice vseh

občanov, organizacij in društev, da v glasilu ob enakih mož-
nostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča.

Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega pris-
pevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev
obvestiti avtorja.

13. člen
Uredniški odbor o svojem delu in finančnem poslova-

nju glasila vsaj enkrat letno poroča Občinskemu svetu obči-
ne Ig.

14. člen
Organizacijsko tehnična in administrativna opravila se

za glasilo opravljajo v tajništvu Občine Ig.

15. člen
Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se

določi s posebnim aktom, ki ga sprejme komisija za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja.

III. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO
POSLOVANJE GLASILA

16. člen
Izdajatelj glasila zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz

proračuna.
Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi

prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem
ekonomsko-propagandnih sporočil, oglasov in drugih ob-
jav.

17. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finanč-

nih sredstev.

18. člen
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora;
– stroški priprave in tiska časopisa;
– stroški dostave časopisa;
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora;
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravlja-

njem, urejanjem in izdajanjem glasila.

19. člen
Finančno poslovanje glasila opravlja finančna služba

Občine Ig. Predlagatelj finančne realizacije in odredbodaja-
lec za glasilo sta odgovorni urednik in pomočnik odgovorne-
ga urednika.

Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem opravlja
nadzorni odbor Občine Ig.

IV. OBJAVA ČLANKOV PRED VOLITVAMI

20. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,

imajo v času volilne kampanije na voljo določen brezplačen

prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank
določi uredniški odbor.

21. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti

dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku,
uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.

V. KONČNA DOLOČBA

22. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja v Občinskem

svetu občine Ig.

Št. 328
Ig, dne 4. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.

IVANČNA GORICA

1095. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta Komunalna deponija Špaja dolina

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosup-
lje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 17. člena statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št.
1/95) sta Občinski svet občine Grosuplje na 38. seji dne
25. 3. 1998 in Občinski svet občine Ivančna Gorica na 36.
seji dne 27. 3. 1998 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

Komunalna deponija Špaja dolina

I
Občinski svet občine Grosuplje ter Občinski svet obči-

ne Ivančna Gorica odrejata javno razgrnitev osnutka uredi-
tvenega načrta Komunalna deponija Špaja dolina, ki ga je
izdelal Topos Dolenjske Toplice, d.o.o., Kočevarjeva 1,
Novo mesto, pod številko UN-1/98 v marcu 1998.

II
Osnutek ureditvenega načrta bo razgrnjen v prostorih

Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, v sejni sobi
županstva Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Go-
rica, ter v prostorih KS Grosuplje in KS Višnja Gora.

Razgrnitev bo trajala mesec dni in se začne tretji dan
po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bosta organizirani javni razpravi.
O datumu in kraju javnih razprav bodo občani in ostali zainte-
resirani obveščeni naknadno, na krajevno običajen način.

III
Zainteresirani lahko podajo pripombe na osnutek v

krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Grosuplje in
Občino Ivančna Gorica.
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IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-57/97
Grosuplje, dne 25. marca 1998.

Št. 35003-6/98
Ivančna Gorica, dne 27. marca 1998.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

Podpredsednica
Občinskega sveta

občine Ivančna Gorica
Milena Vrhovec, inž. agr. l. r.

1096. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Litija, vseh za obdobje 1986 do 2000, za
območje Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je
Občinski svet občine Ivančna Gorica na 36. seji dne 27. 3.
1998 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Grosuplje
ter dolgoročnega in srednjeročnega plana

Občine Litija, vseh za obdobje 1986 do 2000,
za območje Občine Ivančna Gorica

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Litija, vseh za obdobje 1986 do 2000, za območje
Občine Ivančna Gorica, ki ga je izdelal Topos Dolenjske
Toplice, d.o.o., Kočevarjeva 1, Novo mesto, v marcu 1998,
za medobčinsko komunalno deponijo Špaja dolina (v nada-
ljevanju: osnutek).

II
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi županstva Občine

Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, v delovnem
času uprave in v prostorih Krajevne skupnosti Višnja Gora,
Mestni trg 2, ob četrtkih, od 19. do 21. ure.

Razgrnitev bo trajala mesec dni in se začne tretji dan
po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava.
O datumu in kraju javne razprave bodo občani in ostali
zainteresirani obveščeni naknadno, na krajevno običajen
način.

III
Zainteresirani lahko podajo pripombe na osnutek v

krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na županstvo Občine
Ivančna Gorica.

IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35003-7/98
Ivančna Gorica, dne 27. marca 1998.

Podpredsednica
Občinskega sveta

občine Ivančna Gorica
Milena Vrhovec, inž. agr. l. r.

JURŠINCI

1097. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Juršinci za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine
Juršinci na seji dne 19. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Juršinci

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Juršinci

za leto 1997.

2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1997

so naslednji:
1. Proračun SIT
– skupaj prihodki 151,129.660
– skupaj odhodki 150,912.238
– presežek prihodkov 217.422
2. Sredstva rezerv 355.000

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 217.422 SIT se

po zaključnem računu za leto 1997 razporedi za prenos v
naslednje leto.

4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu sklada re-

zerv za leto 1997 v višini 355.000 SIT se prenese v prihod-
ke tega sklada za leto 1998.

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

Republike Slovenije.

Št. 411-62/98
Juršinci, dne 23. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.
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1098. Odlok o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Juršinci za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in na podlagi 12. člena statuta
Občine Juršinci (Uradni Vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
12/95), je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 19. 3.
1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Juršinci za leto 1998

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Juršinci za

leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe
porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem
odloku.

2. člen
Pri začasnem financiranju se smejo mesečno uporab-

ljati dvanajstine sredstev po proračunu za leto 1997.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna Občine Juršinci za leto
1998.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. januarja 1998.

Št. 411-63/98
Juršinci, dne 20. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

KAMNIK

1099. Odlok o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri
vodooskrbi in povračilu za priključke na
področju vodooskrbe in kanalizacije

Na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 51. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97),
26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)
in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.
39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na
34. seji dne 25. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri
vodooskrbi in povračilu za priključke na

področju vodooskrbe in kanalizacije

I. PRISPEVEK ZA RAZŠIRJENO REPRODUKCIJO PRI
VODOOSKRBI

1. člen
S tem odlokom se uvede prispevek za zagotavljanje

oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema.

2. člen
Prispevek plačujejo vsi uporabniki pitne vode iz javne-

ga omrežja v Občini Kamnik razen Krajevnih skupnosti Ko-
menda in Moste in sicer ob redni ceni vode.

3. člen
Prispevek se določi v naslednji višini:
1. za gospodinjstva: 20,50 SIT/m3,
2. za gospodarstvo: 50,00 SIT/m3.
Višina prispevka se mesečno usklajuje z gibanjem cen

na drobno v Republiki Sloveniji.

4. člen
Prispevek zaračunava upravljalec vodovodnega siste-

ma mesečno hkrati z zaračunavanjem redne cene oskrbe z
vodo. Upravljalec vodovodnih sistemov o zaračunanem in
plačanem prispevku vodi ločeno knjigovodsko evidenco,
zbrana sredstva pa nakazuje redno za vsak mesec na žiro
račun proračuna Občine Kamnik. Evidenco mesečno do-
stavlja Občini Kamnik.

5. člen
Zbrana sredstva iz prispevka se koristijo za vlaganja v

javni vodovodni sistem po programu, ki ga potrdi Občinski
svet občine Kamnik. Poročilo o vlaganjih iz zbranih sredstev
upravljalec dostavi Občini Kamnik dvakrat letno in sicer do
15. julija za prvo polletje in do 15. januarja za drugo polletje
prejšnjega leta.

6. člen
Prispevek se uvede za obdobje petih let. Pričetek zbi-

ranja sredstev je prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi
tega odloka.

II. POVRAČILO ZA NOVE PRIKLJUČKE IN POVEČANJE
KAPACITETE OBSTOJEČIH PRIKLJUČKOV NA
VODOVODNO IN KANALIZACIJSKO OMREŽJE

7. člen
Ta odlok določa tudi merila in kriteriji za določitev višine

povračila, ki ga plača investitor-uporabnik za priključitev ob-
jekta na obstoječe ali novozgrajeno vodovodno in kanaliza-
cijsko omrežje v lasti Občine Kamnik.

8. člen
Povračilo po merilih in kriterijih so dolžni plačati investi-

torji uporabniki ne glede na namembnost objekta za priklju-
ček svojih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
Če investitorji uporabniki povečujejo objekt in s tem kapaci-
teto priključka, plačajo le razliko povračila med novo in staro
kapaciteto priključka.

9. člen
Povračila so namenjena za gradnjo vodovodnega in

kanalizacijskega omrežja in naprav. Povračila so nepovratna
in so dohodek Občine Kamnik za investicijska vlaganja po
programu, ki ga potrdi Občinski svet občine Kamnik.

10. člen
Investitor-uporabnik je oproščen plačila povračila:
– če je poleg zakonsko določenih prispevkov financiral

ali sofinanciral sorazmerni delež pri izgradnji vodovodnega
oziroma kanalizacijskega omrežja;

– če je dolžina priključka na sekundarno omrežje vo-
dovoda oziroma kanalizacije nad 100 m. V tem primeru je
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investitor-uporabnik oproščen plačila povračila v višini razli-
ke predračuna za izvedbo nad 100 m in potrjenega predra-
čuna za priključek dolžine 100 m.

Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka se dokaže z
ustrezno listino.

Vrednost povračila se mesečno usklajuje z gibanjem
cen na drobno v Republiki Sloveniji.

11. člen
Povračilo za priključek na vodovodno omrežje znaša:

Zap. Priključek Presek cevi Razmerja Vrednost
št. v colah v cm2 presekov povračila v SIT

1. 3/4 4,14 1,00 35.000
2. 1 4,91 1,55 50.000
3. 5/4 8,04 3,56 115.000
4.  6/4 12,56 4,00 130.000
5. 2 19,63 6,25 200.000
6. 2/5 38,47 12,25 400.000
7. 3 50,24 16,00 550.000
8. 4 78,50 25,00 850.000

12. člen
Povračilo za priključek na kanalizacijsko omrežje zna-

ša:

Zap. Priključek Presek cevi Razmerja Vrednost
št. cm v cm2 presekov povračila v SIT

1. 15 176,62 1,00 45.000
2. 20 314,00 1,77 150.000
3. 25 490,62 2,77 300.000
4. 30 706,50 4,00 450.000

13. člen
Povračilo odmerja upravljalec vodovodnega oziroma

kanalizacijskega omrežja na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na

omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapa-

citeti priključka.

14. člen
Upravljalec vodovodnega oziroma kanalizacijskega

omrežja ter uporabnik-investitor skleneta pred izdajo soglas-
ja h gradnji in priključitvi pogodbo o priključitvi in plačilu
povračila. Upravljalec vodovodnih oziroma kanalizacijskih
sistemov o zaračunanem in plačanem povračilu vodi ločeno
knjigovodsko evidenco, zbrana sredstva pa izloča redno za
vsak mesec na žiro račun proračuna Občine Kamnik. Uprav-
ljalec mesečno občini posreduje tudi evidenco zbranih sred-
srev, ločeno po vrsti priključka.

15. člen
Priključek na vodovodno oziroma kanalizacijsko omrež-

je izvede upravljalec na podlagi plačanega povračila in de-
janskih stroškov priključka.

III. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01504-8/98
Kamnik, dne 25. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KRŠKO

1100. Spremembe statutarnega akta o ustanovitvi
sveta posavskih občin

Na podlagi 29., 72. in 73. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US
RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba
US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97 in 70/97), 87.
člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95),
102. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) in
109. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
23/95) so Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 1.
1998, Občinski svet občine Krško na seji dne 29. 1. 1998
in Občinski svet občine Brežice na seji dne 16. 3. 1998
sprejeli

S P R E M E M B E   S T A T U T A R N E G A
A K T A

o ustanovitvi sveta posavskih občin

1. člen
V statutarnem aktu o ustanovitvi sveta posavskih občin

(Uradni list RS, št. 21/97) se spremeni naslov tako, da
glasi:

»Statutarni akt o ustanovitvi Sveta pokrajine Posavje v
ustanavljanju«.

2. člen
1. člen se spremeni tako, da glasi:
»Ta statutarni akt ureja delo in organizacijo Sveta po-

krajine Posavje v ustanavljanju (v nadaljevanju: svet), katere-
ga ustanoviteljice so občine Brežice, Krško in Sevnica, ki
tvorijo pokrajino Posavje.«

3. člen
Te spremembe statutarnega akta v enakem besedilu z

dvetretjinsko večino sprejmejo občinski sveti občin ustano-
viteljic.

4. člen
Te spremembe statutarnega akta začnejo veljati petnaj-

sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-1/97-1/18
Posavje, dne 16. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak l. r.

LENDAVA

1101. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Dolina

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) 3., 34. in 56. člena zakona o referen-
dumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter
odločitve krajanov KS Dolina na referendumu, dne 15. 3.
1998 je Svet krajevne skupnosti Dolina na 6. seji dne 16. 3.
1998 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Dolina

1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov Krajevne

skupnosti Dolina na referendumu dne 15. 3. 1998, se
uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer
od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila

za realizacijo naslednjega referendumskega programa:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije meteornih in od-

padnih voda;
– vzdrževanje vaških poti, hudournikov;
– razrešitev javne razsvetljave;
– ureditev in vzdrževanje pokopališča;
– financiranje krajevne samouprave.

3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delov-

ni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Dolina, in sicer v
naslednji višini:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po po-
godbah o delu;

– 4% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin;
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetni-

kov s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dolina;
– 2% od povprečne neto plače v RS mesečno občani

na začasnem delu v tujini.

4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni občani, ki jih dolo-

ča 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo
– (Uradni list SRS, št. 35/85).

5. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od plač in pokojnin, obra-

čunava in odteguje izplačevalec plač in pokojnin.

Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega do-
hodka in od neto zavarovalne osnove samostojnih podjet-
nikov obračunava Davčni urad Murska Sobota, izpostava
Lendava.

Samoprispevek od zaposlenih v tujini, odmerja svet
krajevne skunosti, ki o višini ter roku plačila obvesti vsakega
zavezanca.

Ob vsakem obračunu samoprispevka se KS Dolina
dostavi seznam zavezancev.

6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka, se

nakazujejo na žiro račun Krajevne skupnosti Dolina, št.
51920-842-059-0082885.

7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-

prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
Izterjavo bo opravil Davčni urad Murska Sobota, izpostava
Lendava.

8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom

zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Dolina in o
tem najmanj enkrat letno poroča na zboru krajanov.

Po izteku obdobja, za katero se uvede samoprispevek,
se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo zboru
krajanov.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1998 dalje.

Dolina, dne 17. marca 1998.

Predsednik
Sveta KS Dolina

István Horvat l. r.

1102. Poročilo volilne komisije KS Dolina o izidu
glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje KS
Dolina

P O R O Č I L O
volilne komisije KS Dolina o izidu glasovanja

na referendumu za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje KS Dolina

1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 290 volilnih
upravičencev.

2. Na referendumu je glasovalo skupaj 199 volivcev ali
68,62%.

3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 173
volivcev ali 86,93%.

4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo skupaj
25 volivcev ali 12,56%.

5. Neveljavnih glasovnic ni bilo: 1 ali 0,50%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samopris-
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pevka v KS Dolina, ker se je zanj izreklo 173 volivcev ali
86,93% volivcev, ki so glasovali.

Predsednik
volilne komisije Dolina

Kristijan Sabo l. r.

LITIJA

1103. Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju potreb proračunskih porabnikov v
letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3.
1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97) ter 15. člena statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet
občine Litija na 37. redni seji dne 30. 3. 1998 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju
potreb proračunskih porabnikov v letu 1998

v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998

1. člen
V sklepu o začasnem financiranju potreb proračunskih

porabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3.
1998 (Uradni list RS, št. 86/97) se spremeni naslov tako,
da se besedilo “31. 3. 1998” nadomesti z besedilom “30. 4.
1998”.

2. člen
1. člen sklepa se spremeni tako, da glasi:
“Do sprejetja odloka o proračunu Občine Litija za leto

1998, vendar najdlje do 30. 4. 1998, se financiranje po-
treb proračunskih porabnikov začasno izvaja na podlagi te-
ga sklepa.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 401-54/98
Litija, dne 30. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

1104. Pravilnik o najemu javnih površin

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97) ter 9. in
15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95,
70/95, 6/96) je Občinski svet občine Litija na 34. seji dne
24. 10. 1997 sprejel

P R A V I L N I K
o najemu javnih površin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja:
– določanje površin, ki so namenjene trženju in so v

lasti Občine Litija (v nadaljevanju: javne površine):
– postopek njihove oddaje najemnikom in
– ceno za najem teh površin.

2. člen
Javne površine po tem pravilniku so:
a) površine trgov, cest, ulic, pločnikov in parkirišč, kjer

je možno v trgovske ali gostinske namene:
– postaviti stojnico,
– postaviti kiosk,
– postaviti gostinski vrt,
– razširiti ponudbo pred poslovnimi prostori,
– organizirati prireditev,
– organizirati razstavno prodajo in
b) površine, ki se lahko uporabljajo za pridobivanje

povrtnin (v nadaljevanju: vrtovi).

3. člen
Če najem določenih javnih površin ali ob določenem

času oziroma priložnosti za trgovske ali gostinske namene
ureja poseben predpis občine, se ta pravilnik uporablja, v
kolikor ni v nasprotju s takim posebnim predpisom.

II. POSTOPEK ODDAJANJA JAVNIH POVRŠIN

4. člen
Na javnih površinah se lahko postavlja stojnice, kioske,

gostinske vrtove, razširi ponudbo pred poslovnimi prostori
organizira prireditve in razstavne prodaje, ter podobno le, če
je uporabnik za to pridobil ustrezno dovoljenje, z občino
sklenil pogodbo o najemu teh površin (najemno pogodbo) in
prijavil površino za odmero nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča (če gre za trajno ali sezonsko postavitev). Za
najem vrta, ki ga bo najemnik uporabljal za pridelovanje
povrtnin, dovoljenje ni potrebno.

5. člen
Pogodba in prijava površin iz 4. člena sta pogoj za

izdajo dovoljenja iz istega člena oziroma sta sestavni del
tega dovoljenja.

6. člen
Najemna pogodba mora, poleg ostalih bistvenih sesta-

vin, vsebovati tudi:
– opis dejavnosti, ki se bo opravljala na javni površini,

in je predmet najema,
– podatke o velikosti in legi javne površine, ki je pred-

met najema,
– trajanje najema,
– višino najemnine, rok in način plačila le-te in
– morebitne pogoje za najem,
– skico najemne površine na katastrskem načrtu.
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III. VIŠINA NAJEMNINE

7. člen
Višina najemnine je različna glede na območje, v kate-

rem leži javna površina. Občina Litija se, po odloku o pov-
prečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komu-
nalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zem-
ljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in
opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list
RS, št. 2/96 in 71/96), deli na:

– I. območje, ki ga pokriva PUP Litija – Šmartno,
– II. območje, kjer so sprejeti PIA in naselja: Sava,

Breg, Ribče, Zg. in Sp. Hotič in Zavrstnik,
– III. območje – druga naselja.

8. člen
Višina najemnine za javne površine, ki ležijo v območju

I, znaša za:
– stojnice 1.500 SIT na dan, 15.000 SIT na mesec,
– kioske 1.500 SIT/m2 funkcionalega zemljišča na me-

sec,
– ponudbo pred poslovnimi prostori in gostinske vrto-

ve 750 SIT/m2 na mesec,
– organizacija prireditve ali razstavne prodaje

50 SIT/m2 na dan,
– površine, namenjene pridelovanju povrtnin 30 SIT/m2

na leto.
Višina najemnine za javne površine, ki ležijo v območju

II. oziroma v območju III. je enaka višina najemnine iz prejš-
njega odstavka, zmanjšani za 15% oziroma za 25%. Razen
za kioske, se cene iz prvega odstavka tega člena, izven
meseca julija in avgusta, znižajo za 30%. Višina najemnine
velja na dan uveljavitve in se usklajuje z mesečnim koeficien-
tom rasti cen na drobno, ki ga objavlja Statistični urad RS.
Vsa zbrana sredstva od najemnine se porabijo na območju
krajevne oziroma mestne skupnosti, kjer se nahaja najemna
površina.

9. člen
Upravni organ lahko najemniku za določen čas zniža

najemnino iz 8. člena tega pravilnika, vendar ne več kot
50% in za 1 leto, v primerih:

– da je najemnik z vlaganji izboljšal zunanji ambient,
– da gre za oživljanje zaprtega dela mestnega jedra,
– da gre za promocijo izdelkov s področja občine, ki

imajo pozitivno mnenje strokovne komisije pri Obrtni zborni-
ci Slovenije,

– da gre za prodajo izdelkov in pridelkov, ki so jih
izključno pridelali ali izdelali občani na območju Občine
Litija. Za politične, humanitarne, športne in kulturne (kolikor
niso namenjene pridobitveni dejavnosti) prireditve so najem-
niki oproščeni plačila najemnine iz 8. člena tega pravilnika.

IV. UPORABA IN NADZOR NAD UPORABO JAVNIH
POVRŠIN

10. člen
Najemnik mora javno površino uporabljati v skladu z

dovoljenjem za uporabo javne površine.

11. člen
Najemnik je dolžan dovoljenje za uporabo javne površi-

ne vsak čas opravljanja dejavnosti pokazati pristojnemu or-
ganu, če ga zahteva.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja občinski

komunalni inšpektor. V ustanovitvenem aktu občinskega ko-
munalnega inšpektorata se določijo sankcije za kršitve tega
odloka.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
Do imenovanja komunalnega inšpektorja nadzor nad

izvajanjem tega pravilnika izvaja občinski upravni organ. Po-
stopki za pridobitev dovoljenja za uporabo javne površine, ki
so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo
po določbah tega pravilnika. Višina in način plačevanja na-
jemnine v pogodbah o najemu javnih površin, ki so bile
sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se mora uskladiti
z določbami tega pravilnika v roku dveh mesecev od uvelja-
vitve tega pravilnika.

14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 350-107/97
Litija, dne 24. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

MEDVODE

1105. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini
Medvode

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 34/95 in 42/95) je Občinski svet
občine Medvode na 38. seji dne 3. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov v Občini Medvode

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje (v nadaljevanju: pomožni objekti).

2. člen
Za pomožne objekte se štejejo:
1. Pri stanovanjskih in poslovnih objektih:
– garaža za osebni avto, površina do 25 m2;
– nadstrešek (pokrita terasa, pokriti parkirni prostor za

osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske priko-
lice), s površino pokritega prostora do 40 m2;

– pergola, dimnik, sončni kolektorji, zasteklitev balko-
nov, vetrolov, zunanje stopnice;

– zunanji bazen, površina do 30 m2;
– drvarnica, shramba, vrtna uta, steklenjak, lopa, zim-

ski vrt ipd., površina do 15 m2;
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– manjši objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2;
– plinski rezervoarji do 5 m3 z izvedbo priključka na

objekt;
– vrtna in dvoriščna ograja do višine 1,50 m;
– zložna škarpa do 2 m višine (votlaki za prst);
– oporni zid do višine 1m.
2. Pri kmetijah:
– skedenj, kašča, hlev, lopa za shranjevanje sena, kr-

me, stelje, orodja, površina do 30 m2;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom,

če ne presega 90 m3 prostornine;
– zbiralnica za mleko do 25 m2;
– gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih gos-

podarstev v nepropustni izvedbi do velikosti 50 m3, če niso
locirane v neposredni bližini sosednjih stanovanjskih ob-
jektov.

3. Pri večstanovanjskih hišah (bloki):
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno

zgradbo;
– oblikovanje zimskih vrtov na večjih tersah po enot-

nem projektu za celotno zgradbo.
4. Drugi pomožni objekti:
Za potrebe kmetijstva in pridelave hrane:
– enojni kozolec;
– dvojni kozolec;
– čebelnjak do 15 m2 površine (samo točkovni te-

melji);
– tople grede oziroma zaprti rastlinjaki in plastenjaki za

pridelavo vrtnin;
– lesena lopa na površinah za vrtičke, do 3 m2 povr-

šine;
– kal za napajanje živine;
Zunanja ureditev in drugi pomožni objekti:
– izgradnja parkirišč na podlagi urbanistične in promet-

ne ureditve;
– tlakovanje in talne ureditve površin;
– dostavne rampe do objektov;
– posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za

ljudi z omejenimi možnostmi gibanja;
– ureditev prostorov za smetnjake;
– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih;
– postavitev spominske plošče, nagrobnika, kapelice

do 6 m2, umetniških del in drugih obeležij na podlagi pred-
hodno izdelane urbanistične rešitve;

– kioski za dejavnosti, ki niso vezane na sanitarno-
veterinarske pogoje, do velikosti 10 m2 oziroma skladno z
urbanistično presojo, ki jo izdela občinska služba za urabni-
zem;

– stojnice;
– urejanje brežin vodotokov (soglasje pristojne službe

za vodno gospodarstvo in varstvo narave);
– gradnja gozdnih vlak in poljskih poti;
– zamreženo skladišče za shranjevanje jeklenk pri ob-

stoječih trgovinah;
– premične zapore na vhodih na parkirišča, dvorišča;
– manjše vlečnice z močjo največ 4 kW za lastne po-

trebe fizičnih oziroma civilnopravnih oseb.
Ureditve in objekti za potrebe športa in rekreacije:
– oprema parkov in otroških igrišč na podlagi enotne

urbanistične rešitve;
– postavitev trim stez na podlagi enotne urbanistične

rešitve;
– pomožni objekti za rekreacijo, velikost do 15 m2 pri

travnatih igriščih (garderobe, shramba rekvizitov, WC);
Napisi in oznake:
– oznake na površinah in na stavbah;
– objekti in naprave za oglaševanje;
– turistične in informativne oznake.

Na strokovno rešitev iz 3. točke tega člena je treba
pridobiti mnenje o ustreznosti načrtovanega posega, ki ga
izda Občina Medvode ali po njenem pooblastilu druga pri-
stojna služba.

3. člen
Pomožne objekte, navedene v prejšnjem členu, se

praviloma lahko gradi na funkcionalnem zemljišču osnov-
nega objekta. Odstop od tega določila je treba posebej
utemeljiti.

Na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta je do-
voljeno zgraditi, na podlagi določil tega odloka, največ dva
pomožna objekta.

Za pomožne objekte, ki niso določeni v tem odloku, je
treba pridobiti mnenje o ustreznosti načrtovanega posega,
ki ga izda Občina Medvode ali po njenem pooblastilu druga
strokovna služba.

4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje veliko-

sti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati,
da pomožni objekti:

– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne
komunalne objekte in naprave ter

– statičnega ali drugega gradbenotehničnega prever-
janja.

Če pomožni objekt ni v skladu z navedenimi določili, se
za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izdela lokacijska
dokumentacija.

5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih

gradbenih materialov ter oblikovani v skladu z okoljem oziro-
ma krajinsko arhitekturo.

Ograje je dovoljeno postavljati na območjih, kjer so
okoliška stavbna zemljišča pretežno pozidana.

Tip ograje in materiali naj bodo v naselju čim bolj enot-
ni. Prednost imajo lesene, žične ograje in žive meje. Za
betonske ograje oziroma ograje iz betonskih polnil je treba
pridobiti lokacijsko dovoljenje.

Ograjo, zloženo škarpo in oporni zid je dovoljeno po-
staviti 1,5 m od utrjenega roba cestišča. Če je odmik manj-
ši, mora biti pridobljeno pozitivno mnenje Občine Medvode.

6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem

aktu,
– predpisi o varnosti v cestnem prometu,
– zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahte-

vami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov dru-

gih oseb.

7. člen
Priglasitev del po 2. členu tega odloka vsebuje:
– opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem

naj bi objekt stal,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim

objektom,
– skico nameravanega posega,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem in
– gradbeno dovoljenje za osnovni objekt, h kateremu

se gradi pomožni objekt.
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8. člen
Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na pristoj-

ni izpostavi Upravne enote Ljubljana.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe ob-

čanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 42/85).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 836/98
Medvode, dne 3. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.

MEŽICA

1106. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mežica za leto 1997

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica dne
12. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mežica

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica

za leto 1997, katerega sestavni del je zaključni račun sred-
stev stalne proračunske rezerve.

2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključ-

nem računu za leto 1997 so znašali:

I. Po zaključnem računu proračuna
– skupni prihodki 277,029.642,62
– skupni odhodki 275,665.166,84
– razlika med skupnimi prihodki in
 odhodki 1,364.475,78

II. Po zaključnem računu stalne proračunske rezerve
– skupni prihodki 2,832.000
– skupni odhodki 251.160
Razlika med skupnimi prihodki in odhodki

2,580.840 SIT.

3. člen
I. Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki

po zaključnem računu proračuna za leto 1997 v znesku

1,364.475,78 SIT, se prenese kot prihodek v proračun
Občine Mežica za leto 1998.

II. Stalna proračunska rezerva v znesku 2.580.840 SIT
se prenese v stalno proračunsko rezervo proračuna za leto
1998.

4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključne-

ga računa Občine Mežica za leto 1997 je sestavni del tega
odloka.

5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega

računa je priloga zaključnemu računu.

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

listu RS.

Št. 405-03-1/98
Mežica, dne 12. marca 1998.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

MURSKA SOBOTA

1107. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95) in 111.
člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine
Murska Sobota na seji dne 19. marca 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Murska Sobota za leto 1997

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Mestne občine Murska Sobota za leto 1997, ki zajema vse
prihodke in odhodke žiroračuna proračuna Mestne občine
Murska Sobota.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov prora-
čuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1997 z nasled-
njo vsebino:

– prihodki proračuna 1.877,310.152,78 SIT
– odhodki proračuna 1.871,014.070,29 SIT

3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhod-

kov proračuna za leto 1997 se ugotavlja presežek prihod-
kov nad odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota
v višini 6,296.082,49 SIT.
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4. člen
Pregled prihodkov proračuna mestne občine in njihove

razporeditve sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov pro-
računa, ki je sestavni del proračuna mestne občine. Račun
financiranja proračuna mestne občine za leto 1997 izkazuje
neto zadolžitev v višini 67,337.187 SIT in je sestavni del
proračuna.

5. člen
Formirana sredstva stalne proračunske rezerve po

zaključnem računu proračuna za leto 1997 znašajo
9,386.550,70 SIT in predstavljajo 0,5% prihodkov prora-
čuna.

Zaključni račun – bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1997

A) Prihodki
1.  Prihodki za zagotovljeno porabo 1.157,283.863,96
2.  Prihodki za druge naloge 634,345.113,88
3.  Republiška sredstva za investicije in ostale namene 85,681.174,94
4.  Skupaj prihodki 1.877,310.152,78

B) Odhodki
1.  Sredstva za delo občinskih organov 216,863.306,67
2.  Izobraževanje 321,578.554,61
3.  Socialno varstvo 59,722.052,65
4.  Otroško varstvo 275,135.643,88
5.  Kulturna dejavnost 163,644.321,95
6.  Športna dejavnost in tehnična kultura 81,209.171,50
7.  Zdravstvo 36,973.907,50
8.  Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem 35,990.933,93
9.  Cestno komunalna infrastruktura in varstvo okolja 296,752.185,10
10.  Varstvo pred naravnimi nesrečami 45,857.392,34
11.  Prostorsko planiranje 7,494.646,60
12.  Druge javne potrebe 40,542.625,45
13.  Sredstva za urejanje stavbnih zemljišč 127,432.906,25
14.  Stanovanjski sklad 123,730.553,50
15.  Odplačilo obresti in kreditov 22,705.676,39
16.  Sredstva rezerv 15,380.191,97
17.  Skupaj odhodki 1.871,014.070,29

C)  Presežek prihodkov 6,296.082,49

Račun financiranja Mestne občine Murska Sobota za leto 1997

Odplačilo Zadolžitve v SIT
1.  Prenos obveznosti iz leta 1996 29,956.185
2.  Odplačilo obveznosti v letu 1997 24,618.998
3.  Kredit za investicijske odhodke 62,000.000
4.  Skupaj 24,618.998 91,956.185
5.  Neto zadolžitve 1997 67,337.187
6.  SKUPAJ 91,956.185 91,956.185

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni

svet mestne občine Murska Sobota in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 40303-3/98
Murska Sobota, dne 19. marca 1998.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.
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1108. Odlok o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95) in 103.
člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine
Murska Sobota na seji dne 19. marca 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota

za leto 1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Mestne občine Murska Sobota za leto 1998 (v nadaljevanju:
proračun mestne občine), upravljanje s prihodki in odhodki
proračuna ter s premoženjem.

2. člen
Proračun mestne občine sestavljata bilanca prihodkov

in odhodkov ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in
odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks,
pristojbin, drugih dajatev in drugi odhodki ter prihodki od
upravljanja in razpolaganja s premoženjem mestne občine in
načrtovanimi odhodki.

3. člen
Prihodki proračuna mestne občine za leto 1998 se

določajo v višini 2.688,420.000 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti 1.470,817.000 SIT
– investicijske obveznosti 1.190,603.000 SIT
– sredstva rezerv 27,000.000 SIT
Pregled prihodkov proračuna mestne občine in njihove

razporeditve sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna mestne občine. Račun financiranja
proračuna mestne občine izkazuje neto zadolžitev v višini
325,965.000 SIT.

4. člen
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine smejo

uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so oprede-
ljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.

5. člen
Sredstva proračuna mestne občine se med letom ena-

kopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce
oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihod-
kov, če z odlokom ali aktom mestnega sveta oziroma če v
pogodbi med mestno občino in uporabnikom sredstev ni
drugače določeno.

6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo pravilo-

ma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabni-
ke proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti
ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna mest-
ne občine.

7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,

– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno za-

gotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koefi-
ciente za določanje plač za posamezne skupine delovnih
mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi
republiška vlada, dodatno obremenjenost, osnovno uspeš-
nost in delovno dobo.

9. člen
Uporabniki proračuna mestne občine morajo izvrševati

svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska
sredstva.

10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu za

finance mestne občine predložiti finančne načrte za leto
1998 ter zaključne račune za leto 1997 do 30. marca
1998.

11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnost-

jo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni
odbor.

12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1997, izkazanih v

bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezerve
mestne občine.

Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom mestne občine.

13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervo.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v

proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanaša-
jo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

14. člen
Za izvrševanje proračuna mestne občine je odgovoren

župan.

15. člen
Župan mestne občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni prora-

čuna mestne občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih

presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna.
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O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati mest-
nemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
mestnem svetu.

16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti,

ki so prihodek proračuna, odloča mestni svet.

17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih

cest, lokalnih cest, vodovodnega omrežja in komunalnih
objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v
odloku proračuna, ali pa jih v skladu s politiko investicij v
določenem obdobju sprejme mestni svet.

18. člen
Krajevna skupnost, na katerem območju se gradi ozi-

roma izvaja preplastitev občinske ceste, mora iz lastnih sred-
stev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske
vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena tudi
do sofinanciranja izgradnje pločnikov ob občinskih cestah in
pomembnejših vaških cestah (skozi naselja), kolikor zagoto-
vi svoj delež sredstev v višini 50% predračunske vrednosti
investicije. Za preplastitev dotrajanih pomembnejših vaških
asfaltnih ceste se sofinancira v višini 50% predračunske
vrednosti investicije s strani krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena
do sofinanciranja izgradnje vaških cest oziroma mestnih ulic
sekundarnega značaja, ki so v upravljanju krajevnih skupno-
sti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj
50% sredstev od predračunske vrednosti investicije.

Pri investicijah v primarno komunalno omrežje mora
krajevna skupnost oziroma mestna četrt, na območju katere
se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj
50% od predračunske vrednosti investicije. Za primarno
vodovodno omrežje pa delež krajevne skupnosti oziroma
mestne četrti znaša 200 DEM v tolarski protivrednosti po
posameznem priključku, za večje uporabnike pa proporcio-
nalno glede na povprečno uporabo posameznega indivi-
dualnega priključka.

Mestni svet lahko udeležbo krajevne skupnosti oziroma
mestne četrti v specifičnih primerih spremeni.

19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-
bo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.

20. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor

nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem
porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki pora-
be. Uporabniki pa so dolžni predložiti zahtevane podatke,
potrebne za analizo porabe sredstev.

Pri ugotovitvi nepravilnega trošenja sredstev je potreb-
no obvestiti mestni svet.

II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
Finančna računovodska opravila za krajevne skupnosti

in mestne četrti se tudi za leto 1998 vodijo v okviru oddelka
za proračun in finance mestne občine.

Krajevne skupnosti se pa lahko odločijo, da še naprej
vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar se
zagotavljajo dodatna sredstva v proračunu.

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

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 40302-1/98
Murska Sobota, dne 19. marca 1998.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1998

A) Prihodki
1.  Prihodki za zagotovljeno porabo 1.372,445.000
2.  Prihodki za druge naloge 1.156,675.000
3.  Republiška sredstva za investicije in ostale namene 153,004.000
4.  Prenos presežka iz leta 1997 6,296.000
5.  Skupaj prihodki 2.688,420.000

B) Odhodki
1.  Sredstva za delo občinskih organov 258,440.000
2.  Izobraževanje 392,551.000
3.  Socialno varstvo 77,307.000
4.  Otroško varstvo 255,903.000
5.  Kulturna dejavnost 163,806.000
6.  Športna dejavnost in tehnična kultura 98,440.000
7.  Zdravstvo 59,500.000
8.  Kmetijstvo, gospodarstvo in turizem 61,500.000
9.  Cestno komunalna infrastruktura in varstvo okolja 527,496.000
10.  Varstvo pred naravnimi nesrečami 42,520.000
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11.  Prostorsko planiranje 15,200.000
12.  Druge javne potrebe 45,750.000
13.  Sredstva za urejanje stavbnih zemljišč 439,157.000
14.  Stanovanjski sklad 158,350.000
15.  Odplačilo obresti in kreditov 65,500.000
16.  Sredstva rezerv 27,000.000
17.  Skupaj odhodki 2.688,420.000

Račun financiranja proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1998

Odplačilo Zadolžitve v SIT
1.  Prenos obveznosti iz leta 1997 67,337.000
2.  Odplačilo obveznosti 64,900.000
3.  Kredit za investicijske odhodke 323,528.000
4.  Skupaj 64,900.000 390,685.000
5.  Neto zadolžitve 1998 325,965.000
6.  Skupaj 390,865.000 390,865.000

ODRANCI

1109. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Odranci za leto 1997

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 14. člena statuta Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci
na 23. redni seji dne 18. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci

za leto 1997

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Odranci za leto 1997, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Odranci.

2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v

letu 1997:
– prihodki 121,838.366 SIT
– odhodki 119,892.112 SIT

3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 1,946.254 SIT se pre-

nesejo med prihodke proračuna Občine Odranci za leto
1998 kot namenska sredstva.

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

listu RS.

Št. 178-23/98
Odranci, dne 19. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci

Štefan Bogdan l. r.

RIBNICA

1110. Odlok proračunu Občine Ribnica za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/96) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na 27. redni
seji dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
proračunu Občine Ribnica za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Ribnica za leto 1998 se za-

gotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog v Občini
Ribnica.

2. člen
Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za

leto 1998 obsegajo:

Bilanca Račun
prihodkov in odhodkov financiranja

Prihodki 863,963.000 55,821.000
Odhodki 919,784.000
Primanjkljaj 55,821.000
Presežek 55,821.000

Pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporedi-
tev sta zajeta v bilanci, ki je sestavni del tega odloka.

3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan Občine Ribnica.

4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1998 se

izloči 0,5% v sredstva rezerv.
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O uporabi sredstev stalne proračunske rezerve za na-
mene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 1,000.000 SIT
odloča župan.

5. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo praviloma ena-

komerno kot mesečna akontacija, vendar v odvisnosti od
zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega polo-
žaja občinskega proračuna.

6. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejena za po-
samezne namene ali pa začasno zadrži uporabo teh sred-
stev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso
doseženi v predvideni višini.

O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo ob-
činskega proračuna.

7. člen
Tekoča proračunska rezerva se uporablja za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve do
višine 1,000.000 SIT odloča župan.

8. člen
Občinski upravi in izvajalskim organizacijam se iz prora-

čuna zagotavljajo sredstva za plače, druge osebne prejem-
ke, prispevke delodajalca, materialne stroške, amortizacijo
in investicijske izdatke.

9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del
tega odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegale z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezni namen.

Uporabniki morajo pri nakupu opreme oziroma pri vzdr-
ževalnih in investicijskih delih upoštevati določila zakona o
javnih naročilih.

Uporabniki poročajo županu, ta pa občinskemu svetu,
o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju
oziroma ob zaključku leta.

10. člen
Župan odloča o pridobitvi,odtujitvi in obremenitvi pre-

mičnin do zneska 600.000 SIT ter o pridobitvi nepremičnin
do zneska 1,000.000 SIT mesečno. Kumulativni znesek
neporabljenih sredstev iz prejšnjega meseca ne sme prese-
gati višine, za katero je po zakonu o javnih naročilih potreb-
no izvajati javni razpis. Župan o tem poroča občinskemu
svetu vsakih 6 mesecev.

11. člen
Občinski svet občine Ribnica odloča o dolgoročni za-

dolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in
naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih
javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% zagotovlje-
ne porabe v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in
obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% zagotovljene
porabe.

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem za-

dolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar naj-
več do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit
mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

13. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do
višine 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje
poroštvo.

O dajanju poroštev odloča občinski svet.

14. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem prora-

čuna v skladu s 36. členom statuta Občine Ribnica in v
skladu s poslovnikom računskega sodišča.

15. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi

tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove real-
ne vrednosti in tekoče likvidnosti proračuna.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1998 dalje.

Št. 01-403-98/97
Ribnica, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

1111. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (SDL, št.
12/87, 18/88 in 11/90), srednjeročnega plana
Občine Ribnica za obdobje 1986–1990 (SDL,
št. 12/87, 10/91, 21/93)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Ribnica na 27. seji
dne 26. 2. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000

(SDL, št. 12/87, 18/88 in 11/90),
srednjeročnega plana Občine Ribnica

za obdobje 1986-1990 (SDL, št. 12/87,
10/91, 21/93)

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (SDL, št. 12/87, 18/88 in 11/90 – v
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nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan), in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Ribnica za obdob-
je od leta 1986 do leta 1990 (SDL, št. 12/87, 10/91 in
 21/93 – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), katere je
v mesecu decembru pripravilo podjetje POPULUS, Prostorski
inženiring, d.o.o., iz Ljubljane, ki se nanašajo na:

a) spremembe načina urejanja za mestno jedro v So-
dražici,

b) širitev zazidljivih površin v Goriči vasi (izjemni poseg),
c) vris novih tras cest,
d) vris novega območja za izgradnjo čistilne naprave

(izjemni poseg),
e) širitev območja osnovne šole v Sušju (izjemni po-

seg).

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA
PLANA

2. člen
1) Dolgoročni plan se spreminja v tekstualnem delu:
v poglavju 3.4.9.3. Cestni promet, in sicer se odstavek

dopolni:
– rekonstrukcija regionalne ceste R-320 v Sušju,
– izgradnja krajevne ceste Sušje–Dolge njive.
v poglavju 3.4.11. Komunalne dejavnosti, se peto po-

glavje dopolni:
– dograditi kanalizacijsko mrežo za vasi Dolenja vas,

Prigorica, Nemška vas, vključno z novo,
– čistilno napravo v Dolenji vasi;
v poglavju 4.3.2. Usmeritve za razvoj naselij se spre-

meni podatek v tabeli

Povečanje površin ureditvenih območij (v ha):

naselje stanje 1985 plan 2000 povečanje

Goriča vas 20,31 39,94 13 ha

2) V kartografskem delu dolgoročnega plana se vsebi-
na kart:

Ribnica: 12 M 1:5000
Ribnica: 22 M 1:5000
Sodražica: 8 M 1:5000
Sodražica: 10 M 1:5000
ustrezno spremeni in dopolni na tistih delih kart, ki so

tangirani s predvidenim posegom.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA
PLANA

3. člen
1) Srednjeročni plan se spreminja v tekstualnem delu:
v poglavju 6.2.3. Območje KS Sodražica–R-3, in sicer

se tabela spremeni

oznaka ur.
območja naziv območja površina prostorsko izvedbeni

akt

S16 Sodražica nespremenjeno PUP

v poglavju 6.2.5. Območje KS Ribnica–R-5, in sicer
se:

poglavje a) dopolni:
– širitev območja športnih površin v okviru osnovne

šole v Sušju;
poglavje b) dopolni:
– rekonstrukcija regionalne ceste R-320 v Sušju,

– izgradnja krajevne ceste Sušje-Dolge njive;
poglavje c) dopolni:
– dograditi kanalizacijsko mrežo za vasi Dolenja vas,

Prigorica, Nemška vas, vključno z novo čistilno napravo v
Dolenji vasi.

2) V kartografskem delu srednjeročnega plana se vse-
bina kart:

Ribnica : 12 M 1:5000
Ribnica : 22 M 1:5000
Sodražica : 8 M 1:5000
Sodražica : 10 M 1:5000
ustrezno spremeni in dopolni na tistih delih kart, ki so

tangirani s predvidenim posegom.

IV. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01-352-3/97
Ribnica, dne 26. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

1112. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 1
k.o. Žimarice

Na podlagi 20. člena statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica
na 27. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

S K L E P

I
Iz seznama javnega dobra št. 1 k.o. Žimarice se izvza-

me zemljišče:
– parc. št. 2077/12 pot v izmeri 48 m2,
– parc. št. 2077/13 pot v izmeri 60 m2.
Parceli se vpišeta k novoodprtemu vložku iste k.o. ter

pri tem vložku vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rib-
nica.

II
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 01-465-20/95
Ribnica, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.



Stran 1722 / Št. 27 / 3. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije

1113. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 1
k.o. Sodražica

Na podlagi 20. člena statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica
na 27. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

S K L E P

I
Iz seznama javnega dobra št. 1 k.o. Sodražica se izvza-

me zemljišče:
– parc. št. 3174/2 pot v izmeri 4 a 29 m2.
Parcela se vpiše k vložku iste k.o. pri katerem je vknji-

žena lastninska pravica v korist Občine Ribnica.

II
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Ribnica, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

1114. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 22
k.o. Rakitnica

Na podlagi 20. člena statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica
na 27. redni seji dne 26. 2. 1998 sprejel

S K L E P

I
Iz seznama javnega dobra št. 22 k.o. Rakitnica se

izvzame zemljišče:
– parc. št. 2322/89 neplodno v izmeri 36 m2.
Parcela se vpiše k novoodprtemu vložku iste k.o. ter pri

tem vložku vknjiži lastninska pravica v korist Občine Ribnica.

II
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 01-466-4/97
Ribnica, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

ROGAŠKA SLATINA

1115. Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča za Občino Rogaška Slatina

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zem-
ljišča na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 20/98) ter 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) je Občinski svet
občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 25. 2. 1998
sprejel

S K L E P
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven

območja urejanja stavbnega zemljišča
za Občino Rogaška Slatina

1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela strošk-

ov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča za Občino Rogaška Slatina na dan
31. 12. 1997 znaša 3.800 SIT za m2 koristne površine
objekta.

2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se tekoče

usklajuje z rastjo povprečnega indeksa podražitev za ostalo
nizko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Sloveni-
je – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega
materiala.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0002-4/98
Rogaška Slatina, dne 27. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

1116. Sklep Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
o ukinitvi statusa v splošni rabi zemljišča

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 48/95 in 27/96) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 24. redni seji dne 23. 4. 1997 sprejel

S K L E P

1
Ukine se status v splošni rabi zemljišču s parc. št.

1688/3, zelenica, v k.o. Rogaška Slatina, v izmeri 107 m2.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.
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Št. 061-47/97
Rogaška Slatina, dne 24. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

ROGAŠOVCI

1117. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Rogašovci za leto 1998

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97)
in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št.
48/95) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne
20. 2. 1998

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe

v Občini Rogašovci za leto 1998

1. člen
Do 1. 4. 1998 se javna poraba financira po proračunu

za leto 1997, določenim z odlokom o proračunu Občine
Rogašovci.

2. člen
Proračunskim porabnikom iz tekoče porabe se v ob-

dobju začasnega financiranja zagotavljajo sredstva v višini
1/12 sredstev mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu
z odlokom o proračuna za leto 1997.

3. člen
Vsi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po tem

odloku so sestavni del proračuna za leto 1998.

4. člen
Sredstva v okviru investicijske porabe se prioritetno

namenijo za pokrivanje prenesenih pogodbenih obveznosti
iz preteklega obdobja, skladno z dinamiko prilivov, likvid-
nostjo in možnostmi proračuna.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 23/98
Rogašovci, dne 20. februarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

SEVNICA

1118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sevnica za leto 1997

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 25. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica

za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica

za leto 1997.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 1997

izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke 969,137.469 SIT
– odhodke 939,148.075 SIT
b) račun financiranja
– prihodke 10,000.000 SIT
– odhodke 25,885.455 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v prora-

čun Občine Sevnica za leto 1998 in se uporabi za plačila
nastalih in neporavnanih obveznosti v letu 1997.

3. člen
Ostanek sredstev stalne proračunske rezerve v znesku

40.892 SIT se prenese v leto 1998.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40100-0001/98
Sevnica, dne 25. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

1119. Odlok o pripojitvi Zavoda za kulturo in prosveto
Sevnica, p.o., Sevnica k javnemu zavodu Radio
Sevnica

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 16. in 22. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica
na seji dne 25. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o pripojitvi Zavoda za kulturo in prosveto
Sevnica, p.o., Sevnica k javnemu zavodu

Radio Sevnica

1. člen
S tem odlokom Občina Sevnica pripaja Zavod za kultu-

ro in prosveto Sevnica, p.o., Sevnica, Kvedrova št. 28A,
Sevnica (v nadaljevanju: prevzeti zavod), k javnemu zavodu
Radio Sevnica, Naselje heroja Maroka 14, Sevnica (v nada-
ljevanju: prevzemni zavod).
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2. člen
Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pra-

vice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Prevzemni
zavod prevzame tudi vse delavce, ki so bili zaposleni v
prevzetem zavodu.

3. člen
Prevzemni zavod vstopa v pravni promet namesto prev-

zetega zavoda z dnem registracije te statusne spremembe
na registrskem sodišču.

4. člen
Direktor je dolžan opraviti vsa dejanja, potrebna za

registracijo te statusne spremembe in v roku dveh mesecev
podati predlog registrskemu sodišču za pripojitev Zavoda za
kulturo in prosveto Sevnica, p.o., Sevnica k javnemu zavodu
Radio Sevnica.

5. člen
Odlok o pripojitvi Zavoda za kulturo in prosveto Sevni-

ca, p.o., Sevnica k javnemu zavodu Radio Sevnica začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 00600-0004/98
Sevnica, dne 25. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

1120. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 16. in 22. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica
na seji dne 25. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica

1. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki glasi:
“Javni zavod Radio Sevnica vsako leto pripravi program

dela, finančni načrt in zaključni račun zavoda ter jih posredu-
je ustanovitelju v soglasje.”

2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustano-

vitvi javnega zavoda Radio Sevnica začne veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00600-0002/97
Sevnica, dne 25. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

1121. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenska Bistrica za leto 1997

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 27. redni seji dne 17. 3.
1998 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Slovenska Bistrica za leto 1997

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sloven-

ska Bistrica za leto 1997, katerega sestavni del je tudi račun
financiranja proračuna in zaključni račun rezervnega sklada.

2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključ-

nem računu proračuna za leto 1997 so:
SIT

PRORAČUN
1. Prihodki 1.738,729.851,55
2. Odhodki 1.846,843.800,75
3. Primanjkljaj 108,113.949,52

RAČUN FINANCIRANJA PRORAČUNA
1. Prihodki – zadolžitev 115,000.000,00
2. Odhodki – vračilo glavnice 3,250.000,00
3. Neto zadolžitev 111,750.000,00
4. Ostanek sredstev na računu 3,636.050,48

REZERVNI SKLAD
1. Prihodki 9,640.846,30
2. Odhodki 9,200.000,00
3. Ostanek prihodkov 440.846,30

3. člen
Ostanek sredstev na računu po zaključnem računu

proračuna v znesku 3,636.050,48 SIT in neto zadolžitev
proračuna v znesku 111,750.000 SIT se prenese v prora-
čun Občine Slovenska Bistrica za leto 1998.

4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega

sklada v znesku 440.846,30 SIT se prenese v rezervni
sklad Občine Slovenska Bistrica za leto 1998.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna in račun fi-

nanciranja za leto 1997 je sestavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 10/27-6-1/98
Slovenska Bistrica, dne 17. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
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Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1997

PRIHODKI
Post. Vrsta prihodka Realizacija 97

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO 1.405,067.975,55

1.1. PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO
MED REPUBLIKO IN OBČINO 688,981.968,26

1.2. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI 38,426.092,01

1.3. FINANČNA IZRAVNAVA 677,659.915,28
1.3.1. Prenesena iz preteklega leta 4,025.915,28
1.3.2. Nakazana v tekočem letu 607,565.000,00
1.3.3. Nujne investicije v finančni izravnavi 66,069.000,00

2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 317,831.540,90

2.1. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 120,628.118,40
2.1.1. Davek od premoženja 2,775.902,92
2.1.2. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 42,123.750,21
2.1.3. Odškodnina sprememb namembnosti

kmetijskih zemljišč 11,182.500,16
2.1.4. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 2,342.986,82
2.1.5. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo

prostora 171.898,50
2.1.6. Prihodki komunale 35,105.211,20
2.1.7. Krajevne takse 293.596,79
2.1.8. Prihodki od obresti 1,481.301,00
2.1.9. Požarna taksa 4,333.462,00
2.1.10. Odškodnina od izkopanih rudnin 0,00
2.1.11. Povračila funkcionalnih stroškov

državnih ustanov 11,423.661,80
2.1.12. Drugi prihodki 2,875.216,36
2.1.13. Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča 6,518.630,64

2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 115,202.145,75
2.2.1. Kupnine od prodanih stanovanj 30,965.448,00
2.2.2. Najemnine za poslovne prostore

in stanovanja 70,581.342,25
2.2.2.1. Poslovni prostori pri občinski upravi 14,059.810,30
2.2.2.2. Poslovni prostori pri stanovanjskem skladu 28,419.735,50
2.2.2.3. Stanarine 28,101.796,45
2.2.3. Vrnjeni depoziti 10,000.000,00
2.2.4. Prodaja premoženja 3,655.355,50
2.2.5. Prihodki od koncesij 0,00

2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ 82,001.276,75
2.3.1. Ministrstvo za kmetijstvo 0,00
2.3.2. Ministrstvo za okolje in prostor 571.440,00
2.3.3. Ministrstvo za promet in zveze
2.3.4. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 3,048.470,00
2.3.3. Ministrstvo za šolstvo in šport 3,200.000,00
2.3.4. Ministrstvo za kulturo 0,00
2.3.6. Sofinanciranje šolskih investicij po pogodbah

s KS 51,836.497,00
2.3.7. Ostali prihodki 23,344.869,75
2.3.8. Ministrstvo za obrambo 0,00

3. PRENOS PRIHOD. IZ PRETEKLEGA LETA 15,830.334,78

PRIHODKI SKUPAJ 1.738,729.851,23



Stran 1726 / Št. 27 / 3. 4. 1998 Uradni list Republike Slovenije

ODHODKI
Post. Vrsta odhodka Realizacija 1997

1. DEJAVNOST OBČ. ORGANOV IN UPRAVE 152,939.069,16
1.1. DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV 18,615.408,16
1.2. DEJAVNOST UPRAVE 114,900.000,00
1.3. FUNKC.STROŠKI DRŽVNIH USTANOV 11,423.661,00
1.4. AMORTIZACIJA 8,000.000,00

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE 76,827.673,70
2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 23,700.000,00
2.2. VOLITVE, REFERENDUMI V KS 1,921.953,60
2.3. POŽARNO VARSTVO 31,552.165,00
2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA 8,993.429,10
2.5. INFORMIRANJE 1,305.000,00
2.6. FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK,

DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ 9,355.126,00

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 886,866.857,60
3.1. OSNOVNO ŠOLSTVO 327,522.092,10
3.2. OTROŠKO VARSTVO 283,529.408,10
3.3. SOCIALNO VARSTVO 111,696.494,10
3.4. KULTURA 74,283.022,00
3.5. ŠPORT 39,099.960,00
3.6. ZDRAVSTVO 38,913.647,90
3.7. ŠTIPENDIJE 11,822.233,40

4. OKOLJE IN PROSTOR 488,990.624,59
4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA 124,947.039,74
4.2. CESTE 166,984.650,00
4.3. INVESTICIJE V KS 155,999.034,60
4.4. UREJANJE PROSTORA 9,009.014,10
4.5. ELEMENTAR 26,271.944,30
4.6. POSEBNE INVESTICIJE 5,778.941,85

5. GOSPODARSTVO 228,386.885,80
5.1. RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN OBRTI 16,090.686,00
5.2. RAZVOJ TURIZMA 14,253.294,50
5.3. KMETIJSTVO 51,725.070,30
5.4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 79,872.105,90
5.5. SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ 52,214.160,00
5.6. JAVNA DELA 14,231.569,10

6. SREDSTVA REZERV 9,130.000,00

7. STROŠKI FINANCIRANJA 3,702.689,90

ODHODKI SKUPAJ 1.846,843.800,75

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Post. Vrsta sredstev Realizacija 97

1. PRIHODKI 1.738,729.851,55
2. ODHODKI 1.846,843.800,75
3. PRIMANJKLJAJ 108,113.949,52

RAČUN FINANCIRANJA
Post. Vrsta sredstev Realizacija 97

1. PRIHODKI 115,000.000,00
1.1. Zadolžitev proračuna
1.2. Premostitveni kredit 65,000.000,00
1.3. Kratkoročni kredit 50,000.000,00

2. ODHODKI 3,250.000,00
2.1. Vračilo glavnice – proračunski kredit
2.2. Vračilo glavnice- premostitveni kredit 3,250.000,00

3. NETO ZADOLŽEVANJE 111,750.000,00

5. OSTANEK SREDSTEV NA RAČUNU 3,636.050,48
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1122. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 45. člena
statuta Občine Slovenska Bistrica je Občinski svet občine
Slovenska Bistrica na 27. redni seji dne 17. 3. 1998
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica

za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se določa obseg sredstev proračuna

Občine Slovenska Bistrica za leto 1998, porabo sredstev za
financiranje nalog občine in način izvrševanja proračuna.

2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna znašajo:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov
Postavka Vrsta sredstev Plan 1998

1. Prihodki 2.165,481.050
2. Odhodki 2.146,329.000
3. Presežek prihodkov 19,152.050

B. Račun financiranja
Postavka Vrsta sredstev Plan 1998

1. Neto zadolžitev preteklega leta 111,750.000
2. Zadolžitev v letu 98 45,764.950
3. Odplačilo glavnice kreditov 64,917.000
4. Neto zadolžitev 92,597.950

Prihodki so razdeljeni na financiranje zagotovljene po-
rabe in financiranje drugih nalog občine.

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova
razporeditev so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov ter
računu financiranja, ki je sestavni del tega odloka.

3. člen
V stalno proračunsko rezervo Občine Slovenska Bistri-

ca se izloči 0,5% skupno doseženih prihodkov občinskega
proračuna za leto 1997 brez prihodkov sofinanciranja in
prenosa prihodkov iz leta 1997.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, naj-
kasneje pa do 31. decembra 1998. Sredstva stalne prora-
čunske rezerve se uporabljajo skladno z zakonom o financi-
ranju občin in občinskim statutom.

4. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodelujejo za

naloge, ki jih ni bilo mogoče predvideti in po svoji vsebini
sodijo v javno porabo na ravni občine ter za naloge, za
katere se med letom izkaže, da zanje niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu.

5. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo med letom ena-

komerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z
likvidnostnim položajem, razen če občinski svet z ustreznim
aktom ne določi drugače.

6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo v imenu obči-

ne prevzemati obveznosti le v okviru sredstev in za namene,
ki so določeni s proračunom, in če so izpolnjeni vsi z zako-
nom ali drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.

Uporabniki proračuna morajo investicijska in vzdrževal-
na dela nad vrednostjo 5,000.000 SIT oddajati s pogodbo
na podlagi javnega razpisa sicer pa ravnati skladno z zako-
nom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

Uporabniki sredstev proračuna morajo poročati župa-
nu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob
polletju in ob zaključku leta ter tudi takrat, ko takšna poročila
zahteva župan.

7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko za posamezna področja izvrševanja prora-

čuna pooblasti tajnika občine in vodje oddelkov v občinski
upravi.

8. člen
Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske re-

zerve;
– odloča o porabi sredstev stalne proračunske rezerve

do višine 20% sredstev rezerv pri enkratni odobritvi;
– odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso rea-

lizirani v planirani višini;
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zara-

di ohranitve njihove realne vrednosti.

9. člen
Župan lahko začasno zmanjša obseg sredstev, ki so v

posebnem delu proračuna razporejena za posamezne na-
mene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če pri-
hodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obve-
stiti občinski svet in uporabnike sredstev in predlagati ukre-
pe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

10. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov v

proračun, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv
občinskega proračuna ali najame posojilo največ do 5%
sprejetega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.

O koriščenju stalne proračunske rezerve in najetju po-
sojila za namene iz prejšnjega odstavka obvesti župan ob-
činski svet.

11. člen
Za realizacijo obveznosti proračuna iz naslova investicij

na področju gospodarske infrastrukture, bo občina najela
dolgoročno posojilo do višine določene s proračunom.

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan.

12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
– finančnim, materialnim in računovodskim poslova-

njem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in
dinamiko porabe sredstev,

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
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Če se pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena ugoto-
vi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so
bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v
proračun in o tem obvesti občinski svet in župana.

13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

Št. 10/27-7-1/98
Slovenska Bistrica, dne 17. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI
Post. Vrsta prihodka Plan 1998

1. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO 1.613,475.000
1.1. PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO

MED REPUBLIKO IN OBČINO 777,768.000
1.2. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI 41,899.000
1.3. FINANČNA IZRAVNAVA 793,808.000
1.3.1. Prenesena iz preteklega leta 0
1.3.2. Nakazilo v tekočem letu 669,213.000
1.3.3. Nujne investicije v finančni izravnavi 85,000.000
1.3.4. Primanjkljaj finančne izravnave za leto 1997 39,595.000

2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE 548,370.000
2.1. DAVKI IN DRUGE DAJATVE 250,800.000
2.1.1. Davek od premoženja 3,800.000
2.1.2. Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 150,000.000
2.1.3. Odškodnina spremembe namembnosti

kmetijskih zemljišč 3,500.000
2.1.4. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 2,530.000
2.1.5. Nadomestilo za degradacijo

in onesnaževanje 100.000
2.1.6. Prihodki komunale 60,400.000
2.1.7. Krajevne takse 1,590.000
2.1.8. Prihodki od obresti 1,200.000
2.1.9. Požarna taksa 4,680.000
2.1.10. Povračila funkcionalnih stroškov državnih

ustanov 11,500.000
2.1.11. Drugi prihodki 3,400.000
2.1.12. Prispevek za urejanje stavbnega zemljišča 8,100.000
2.2. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 129,070.000
2.2.1. Kupnine od prodanih stanovanj 31,600.000
2.2.2. Najemnine za poslovne prostore

in stanovanja 75,470.000
2.2.2.1. Poslovni prostori pri občinski upravi 11,970.000
2.2.2.2. Poslovni prostori 30,000.000
2.2.2.3. Stanarine 33,500.000
2.2.3. Vrnjeni depoziti 10,000.000
2.2.4. Prodaja premoženja 2,000.000
2.2.5. Prihodki od koncesij 10,000.000
2.3. PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJ 168,500.000
2.3.1. Ministrstvo za kmetijstvo 28,000.000
2.3.2. Ministrstvo za okolje in prostor 15,000.000
2.3.3. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 20,000.000
2.3.4. Ministrstvo za šolstvo in šport 15,000.000
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Post. Vrsta prihodka Plan 1998

2.3.5. Sofinanciranje šolskih investicij
po pogodbah s KS 80,000.000

2.3.6. Ministrstvo za obrambo 5,500.000
2.3.7. Ostali prihodki 5,000.000

3. PRENOS PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA 3,636.050

PRIHODKI SKUPAJ 2.165,481.050

ODHODKI
Post. Vrsta odhodka Plan 1998

1. DEJAVNOST OBČINSKIH ORGANOV
IN UPRAVE 163,616.000

1.1 OBČINSKI ORGANI 22,250.000
1.2. OBČINSKA UPRAVA 121,866.000
1.3. FUNKCIONALNI STROŠKI DRŽAVNIH

USTANOV 11,500.000
1.4. AMORTIZACIJA 8,000.000

2. SPLOŠNE IN SKUPNE NALOGE OBČINE 93,100.000
2.1. DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 25,600.000
2.2. VOLITVE 12,000.000
2.3. POŽARNO VARSTVO 33,000.000
2.4. ZAŠČITA, REŠEVANJE IN PREVENTIVA 9,700.000
2.5. INFORMIRANJE 2,500.000
2.6. FINANCIRANJE POL. STRANK IN DRUŠTEV 10,300.000

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 966,781.000
3.1. OSNOVNO ŠOLSTVO 363,481.000
3.2. OTROŠKO VARSTVO 306,900.000
3.3. SOCIALNO VARSTVO 114,600.000
3.4. KULTURA 77,700.000
3.5. ŠPORT 49,200.000
3.6. ZDRAVSTVO 41,900.000
3.7. ŠTIPENDIJE 13,000.000

4. OKOLJE IN PROSTOR 486,500.000
4.1. KOMUNALA IN VARSTVO OKOLJA 173,000.000
4.2. CESTE 139,500.000
4.3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V KS 135,000.000
4.4. UREJANJE PROSTORA 9,000.000
4.5. ELEMENTAR 20,000.000
4.6. POSEBNE INVESTICIJE 0
4.7. DEMOGRAFIJA 10,000.000

5. GOSPODARSTVO 253,000.000
5.1. PODJETNIŠTVO IN OBRT 18,000.000
5.2. RAZVOJ TURIZMA 11,000.000
5.3. KMETIJSTVO 59,000.000
5.4. STAN. GOSPODARSTVO

IN POSL. PROSTORI 152,000.000
5.5. JAVNA DELA 14,000.000

6. REŽIJSKI OBRATI 159,000.000
6.1. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI

ZEMLJIŠČI 150,000.000
6.2. DELOVANJE LPC IN TIC 9,000.000

7. SREDSTVA REZERV 12,860.000
7.1. STALNA PRORAČUNSKA REZERVA 10,860.000
7.2. TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 2,000.000

8. STROŠKI FINANCIRANJA 11,472.000

SKUPAJ ODHODKI 2.146,329.000
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FINANCIRANJE PRORAČUNA
Post. Vrsta odhodka Plan 1998

1. PRIHODKI 2.165,481.050
2. ODHODKI 2.146,329.000
3. PRIHODKI – ODHODKI (PRESEŽEK) +19,152.050

1. ZADOLŽITEV PRORAČUNA 157,514.950
1.1. DOLGOROČNI KREDIT 98 45,764.950
1.2. DOLGOROČNI KREDIT 97 61,750.000
1.3. KRATKOROČNI KREDIT 97 50,000.000

2. ODPLAČILO GLAVNICE POSOJIL 64,917.000
2.1. DOLGOROČNI KREDIT 97 13,000.000
2.2. DOLGOROČNI KREDIT 98 1,917.000
2.2. KRATKOROČNI KREDIT 97 50,000.000

3. NETO ZADOLŽITEV V LETU 1998 –19,152.050
4. NETO ZADOLŽENOST PRORAČUNA 92,597.950

SREDSTVA NA RAČUNU 0

STANJE KREDITOV
Post. Vrsta odhodka 31. 12. 97 31. 12. 98

DOLGOROČNI KREDIT 97 61,750.000 48,750.000
DOLGOROČNI KREDIT 98 0 43,847.950
KRATKOROČNI KREDIT 97 50,000.000 0
SKUPAJ 111,750.000 92,597.950

1123. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenska
Bistrica

Na podlagi 3. in 52. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91) in na podlagi 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 33/95), je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 27. seji dne 17. 3. 1998
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenska Bistrica

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
Občinski svet občine Slovenska Bistrica s tem odlo-

kom ustanavlja Zavod za šport za organizacijo in opravljanje
športne dejavnosti na območju Občine Slovenska Bistrica.

2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela,
– vire za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki in način pokrivanja primanjkljaja za delo zavoda,
– nastopanje zavoda v pravnem prometu,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in

zavoda,
– prehodne in končne določbe.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ime ustanovitelja je: Občina Slovenska Bistrica.
Sedež ustanovitelja je: Kolodvorska 10, Slovenska Bi-

strica.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti opravlja Občina Slo-

venska Bistrica.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen
Ime zavoda se glasi: Zavod za šport Slovenska Bistrica.
Sedež zavoda je: Slovenska Bistrica, Partizanska 35.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v

javnem interesu in v okviru katere opravlja zavod naslednje
naloge:

– spremljanje, in analiziranje nalog v športu ter izvaja-
nje letnih programov,

– organiziranje, posredovanje športnih in drugih javnih
prireditev,

– vzdrževanje in organiziranje vzdrževanja športnih ob-
jektov,

– organiziranje in načrtovanje izobraževanja in uspo-
sabljanja na področju športa,

– oddajanje prostorov v najem,
– organizacija in izvajanje ekonomsko-organizacijskih

in gostinskih storitev v športnih objektih,
– priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje

otrok in mladine,
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– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajal-
cem letnega programa,

– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institu-
cijami in skupinami,

– dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izbolj-
šanje stanja v športu,

– opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih
nalog za potrebe drugih športnih subjektov,

– načrtovanje investicij in investicijskega vzdrževanja
športnih objektov,

– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike
v športu.

Zavod za šport lahko s soglasjem ustanovitelja oprav-
lja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejav-
nost.

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavno-
sti je naslednja:

O/92.610 – Obratovanje športnih objektov
O/92.623 – Druge športne dejavnosti
O/92.720 – Druge dejavnosti za sprostitev
O/92.340 – Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
K/70.200 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 – Upravljanje z nepremičninami za plačilo

ali po pogodbi
K/71.401 – Izposojanje športne opreme
K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami
K/74.120 – Računovodske, knjigovodske in revizij-

ske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 – Druga splošna tajniška opravila
K/74.841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
I/60.230 – Drug kopenski potniški promet

V. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.

1. Svet zavoda

7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima šest članov.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja (dva

člana), predstavniki zaposlenih v zavodu (en član) ter pred-
stavniki izvajalcev letnega programa (trije člani, od tega en
predstavnik šolskih športnih društev).

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet na
predlog župana. Predstavnika zaposlenih izvolijo zaposleni
v zavodu. Dva predstavnika izvjalacev letnega programa
izvoli skupščina občinske športne zveze, enega pa izmed
sebe izvolijo člani Centra šolskih športnih društev.

Mandat sveta zavoda je 4 leta in začne teči z dnem,
ko se ta organ konstituira.

Prvo sejo skliče direktor oziroma vršilec dolžnosti di-
rektorja v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta zavoda.

8. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– v soglasju z ustanoviteljem imenuje in razrešuje di-

rektorja,
– v soglasju z ustanoviteljem, sprejema statut in statu-

tarne spremembe,
– sprejema razvojne usmeritve, program dela in fi-

nančni plan zavoda za šport,
– sprejema periodična in zaključna finančna poročila

in odloča o razporejanju presežkov sredstev v skladu z
zakonom in določili tega odloka,

– skrbi za izvajanje sklepov občinskih organov, ki se
nanašajo na področje športa,

– ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,

– opravlja druge, z zakonom in statutom določene
naloge.

2. Direktor

9. člen
Poslovanje zavoda organizira in vodi direktor, ki ga na

podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem.

Direktor zastopa zavod neomejeno in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda. Direktor je za svoje delo odgovo-
ren svetu zavoda in ustanovitelju.

10. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je, določene z zakonom in statutom zavoda, in sicer:
– da ima višješolsko ali visokošolsko izobrazbo prav-

ne, organizacijske, tehnične, ekonomske ali družboslovne
smeri in

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
Mandat direktorja zavoda traja 4 leta in začne teči z

dnem, ko ga s sklepom imenuje svet zavoda po predhod-
nem soglasju ustanovitelja.

3. Strokovni svet

11. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sve-

ta zavoda se določijo s statutom zavoda, v skladu z zako-
nom.

Mandat članov strokovnega sveta je 4 leta in začne
teči z dnem, ko se ta organ konstituira.

VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA

12. člen
Sredstva za ustanovitev in pričetek dela zavoda zago-

tovi ustanovitelj.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec

premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lah-
ko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja. Zavod je
dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja kot dober
gospodar. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovo-
ren ustanovitelju.
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VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELOVANJE ZAVODA

13. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določe-

nimi z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.

14. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz občinskega prora-

čuna, skladno z letnim načrtom sredstev za šport, iz sred-
stev državnega proračuna, s plačili za storitve, s prodajo
storitev na trgu in drugih virov, na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom in statutom zavoda (sponzorstvo,
donatorstvo in drugo).

15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi

z izvajanjem svoje dejavnosti kot javne službe uporablja
zavod izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti, za druge
namene pa s soglasjem ustanovitelja.

S presežkom sredstev, pridobljenim na drug način,
razpolaga zavod samostojno.

O načinu kritja primanjkljaja sredstev za dogovorjeni
program za delo zavoda, odloča svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja.

Zavod se sme zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

16. člen
Zavod je pravna oseba in je odgovoren za svoje ob-

veznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

vsakoletnih proračunskih sredstev za delovanje zavoda in
opravljanje njegove dejavnosti.

Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno. Za
pravne posle v zvezi z nepremičninami mora pridobiti so-
glasje ustanovitelja.

IX. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
IN ZAVODA

17. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj dvakrat letno,

na zahtevo občinskega sveta, župana ali občinske uprave
pa tudi večkrat letno, dostaviti poročilo o finančnem poslo-
vanju, o izvajanju programov in druge podatke, potrebne
za izvajanje ustanoviteljskih nalog.

18. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda in finančnega

poslovanja opravlja pristojni občinski organ.

19. člen
Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem zavoda še na-

slednje pristojnosti in obveznosti:
– daje soglasje k statutu in vsem statusnim spremem-

bam,

– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja
zavoda,

– daje soglasje k odtujitvi oziroma pridobitvi nepre-
mičnega premoženja,

– daje soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz tega čle-

na v roku 60 dni, šteje, kot da je soglasje izdal.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo

zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda ter način njihove izvoli-

tve oziroma imenovanja,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– mandat članov organov zavoda,
– zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslo-

vanjem zavoda,
– druga pomembnejša določila v zvezi s poslovanjem

zavoda,
– druga določila, določena z zakonom in s tem odlo-

kom.

21. člen
Svet zavoda se izvoli oziroma imenuje v roku 60 dni

od uveljavitve tega odloka, statut zavoda pa sprejme svet
zavoda v roku 30 dni od dneva konstituiranja tega organa.

22. člen
Do imenovanja direktorja po tem odloku in statutu

zavoda, imenuje občinski svet, na predlog župana, vršilca
dolžnosti direktorja. Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje
brez javnega razpisa pod pogoji, določenimi v 10. členu
tega odloka. Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen, da
opravi priprave za začetek dela zavoda in vpis v sodni
register.

23. člen
Prenos materialnih in finančnih sredstev ter prehod

delavcev iz Športne zveze občine Slovenska Bistrica v javni
zavod se opravi na podlagi pisnega sporazuma med Šport-
no zvezo občine Slovenska Bistrica in Zavodom za šport
Slovenska Bistrica, na katerega poda soglasje ustanovitelj.

Če pisni sporazum iz prvega odstavka tega člena ni
sklenjen v roku 3 mesece od uveljavitve tega odloka, o
zadevi odloči ustanovitelj.

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

listu RS.

Št. 10/27-8-1/98
Slovenska Bistrica, dne 17. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
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1124. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v Občini
Slovenska Bistrica

Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 10. člena
statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
27. redni seji dne 17. 3. 1998 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata za

gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v Občini
Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se ustanovi režijski obrat za gospodar-

jenje s stavbnimi zemljišči in urejajo organizacijska vpraša-
nja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodar-
jenja s stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, proda-
jo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev
javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zem-
ljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč)
na celotnem območju Občine Slovenska Bistrica (v nadalj-
njem besedilu: javna služba).

2. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Sloven-

ska Bistrica izvaja režijski obrat, organiziran kot samosto-
jen oddelek v Občinski upravi občine Slovenska Bistrica,
ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem javne
službe imajo po tem odloku občinski svet, župan in komisi-
ja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe,
opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacij-
ska in administrativna opravila za potrebe župana in komisi-
je za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči po tem odloku.

Računovodska opravila za potrebe javne službe oprav-
lja občinski organ, pristojen za finance.

3. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo

določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna

služba,
– pravic in obveznosti uporabnikov,
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
– drugih elementov, pomembnih za opravljanje in raz-

voj javne službe.

4. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zem-

ljišči,
– prihodki nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavb-

nimi zemljišči.
Sredstva nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč se

evidenčno vodijo v proračunu občine in se v letno zbrani
višini dodeljujejo režijskemu obratu.

5. člen
Pri izvajanju javne službe je občinski svet, ob nepo-

srednih pristojnostih po statutu Občine Slovenska Bistrica
pristojen še za sprejem:

– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje
javne službe,

– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja jav-
ne službe, ki temeljijo na teritorialnem izvoru zbranih sred-
stev po krajevnih skupnostih in morajo biti z njimi usklajeni,

– letnih poročil in zaključnih računov javne službe,
– imenuje in razrešuje predsednika, namestnika pred-

sednika in člane komisije za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči.

6. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Slo-

venska Bistrica, ima župan še naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem

akte iz 5. člena tega odloka,
– sprejema sklepe o prodaji, nakupu, menjavi in od-

daji stavbnih zemljišč po predhodno pridobljenem mnenju
komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

– določa sistemizacijo delovnih mest v režijskem
obratu,

– imenuje vodjo režijskega obrata.

7. člen
Komisija ima predsednika, namestnika predsednika

in tri člane. Komisija se imenuje izmed članov občinskega
sveta.

Pristojnosti komisije so:
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih

zemljišč,
– daje predhodna mnenja županu k njegovim odloči-

tvam v zvezi s prodajo, nakupi, menjavo in oddajo stavbnih
zemljišč,

– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo, za
katera to zahteva župan ali vodja režijskega obrata,

– oblikuje predloge, mnenja ali usmeritve, ki jih po-
sreduje županu ali vodji režijskega obrata.

8. člen
Vodja režijskega obrata odgovarja za zakonitost delo-

vanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne
službe skladno s programi in finančnimi načrti, ter sprejeti-
mi usmeritvami.

9. člen
Režijski obrat prevzame v upravljanje premoženje, ob-

veznosti in sredstva sklada stavbnih zemljišč Občine Slo-
venska Bistrica, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi
sklada stavbnih zemljišč Občine Slovenska Bistrica (Urad-
ni list SRS, št. 2/86) vključno z evidencami in drugimi
podatkovnimi bazami, ki jih je na podlagi 54. člena zakona
o stavbnih zemljiščih z dne 31. 12. 1997 prevzela Občina
Slovenska Bistrica.

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

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

Št. 10/27-9-1/98
Slovenska Bistrica, dne 17. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.
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ŠENTJUR PRI CELJU

1125. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
druga območja kmetijskih zemljišč v Občini
Šentjur pri Celju

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93) ter 40. člena statuta Obči-
ne Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) izdaja župan
Občine Šentjur pri Celju

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za druga

območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur
pri Celju

I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev

osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 12/91).

II
Osnutek obsega tekstualno dopolnitev odloka za ob-

močje naselja Planinska Vas, ki ga je izdelala Urbana Kočar
in Kočar d.n.o. Velenje pod številko 140/98.

III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu

RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu vseh krajevnih
skupnosti Planina pri Sevnici in na Občini Šentjur pri Celju,
Oddelek za okolje in prostor, soba št. 49.

V času javne razgrnitve morajo krajevne skupnosti or-
ganizirati javno obravnavo.

IV
Po poteku javne razgrnitve morajo Svet krajevne skup-

nosti Planina pri Sevnici v 15 dneh oblikovati svoje stališče
in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti župa-
nu občine, ki poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži
Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme
odlok.

V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-10/98-100
Šentjur pri Celju, dne 19. marca 1998.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

ŠKOFJA LOKA

1126. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda – Glasbena šola Škofja
Loka

Na podlagi 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in p. 23/96), 18. člena statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 37/95) 17. člena statuta Občine
Gorenja vas–Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95),
17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 6/95) in 15. člena statuta Občine Žiri (Uradni vest-
nik Gorenjske, št. 1/95) so Občinski svet občine Škofja
Loka na 25. seji dne 27. 11. 1997, Občinski svet občine
Gorenja vas–Poljane na 30. seji dne 30. 1. 1998, Občinski
svet občine Železniki na 27. seji dne 11. 2. 1998 in Občin-
ski svet občine Žiri na 29. seji dne 26. 2. 1998 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda – Glasbena šola Škofja Loka

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice usklajujejo akt o ustano-

vitvi javnega zavoda na področju osnovnega glasbenega
izobraževanja, javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena
šola Škofja Loka.

Sedeži ustanoviteljev so:
– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
– Občina Gorenja vas–Poljane, Poljanska cesta 87,

Gorenja vas,
– Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki,
– Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Škofja Loka.
Sedež zavoda: Puštal 21, 4220 Škofja Loka.
Zavod ima dislocirane oddelke v Občini Gorenja vas–

Poljane, v Občini Železniki in v Občini Žiri.

3. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in

odgovarja za svoje obveznosti s celotnim premoženjem.

4. člen
Zavod je pravni naslednik Glasbene šole Škofja Loka,

vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na
registrskem vložku št. 1-102-00 in prevzame vse pravice in
obveznosti te šole.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport Republike
Slovenije.
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5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakona in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-

mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Glasbena šola Škofja
Loka, Škofja Loka.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije. 

7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način

varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev, razen za nakup in prodajo nepremičnin.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja dela-

vec zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravna-
telj.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-

laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-

novnem glasbenem izobraževanju na področju občin: Škof-
ja Loka, Gorenja vas–Poljane, Železniki in Žiri.

III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških

šol. Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izva-
janje je v javnem interesu.

12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler vsi ustanovi-
telji ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odloč-
be, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejav-

nosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter
drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se upo-
rabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in
predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljev,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike organov občin ustanoviteljic imenujejo ob-

činski sveti izmed delavcev občinske uprave ali občinskih
organov ali občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Prvega predstavnika ustanovitelja imenuje Občina Škofja
Loka, drugega predstavnika imenuje Občina Železniki, tretji
predstavnik je izmenično en mandat iz Občine Gorenja vas–
Poljane in Občine Žiri. Prvi mandat ima predstavnik Občine
Žiri.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki
ga določa zakon in ta odlok.

Štirje predstavniki delavcev zavoda se volijo izmed stro-
kovnih delavcev, en predstavnik izmed upravno-admini-
strativnih.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Pr-
vega predstavnika staršev se voli izmed staršev učencev
Občine Škofja Loka, drugega predstavnika se voli izmed
staršev učencev Občine Železniki, tretji predstavnik staršev
je izmenično en mandat iz Občine Gorenja vas–Poljane in
Občine Žiri. Prvi mandat ima predstavnik Občine Gorenja
vas–Poljane.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Svet določa z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavo-

da je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok v zavodu.

15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
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– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-
mov,

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraže-

valnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev

dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo-

da in imenuje volilno komisijo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljicami o povezovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v

svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo
se imenuje za dobo 4 let.

17. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima

najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženi-
mi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandi-
datov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico.

18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je
protrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovi-
ca delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,

kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot
razpis volitev.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu

zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

21. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet

zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sode-
lovanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-

telj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
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– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu

delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah

pravic in obveznostih učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

3. Drugi organi

23. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov zavoda se

uporabljajo določbe zakona.

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

24. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in

podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni
za poslovno tajnost.

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

Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

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

pristojni organ ali druga organizacija.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA

25. člen
Ustanoviteljice in država zagotavljajo pogoje za delo

zavoda pod pogoji, kot jih določa zakon.
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva in premo-

ženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja vseh ustanoviteljic.

26. člen
Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljicam podatke,

potrebne za planiranje, spremljanje dejavnosti in statistične
namene.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

27. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

28. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter v drugih

zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

29. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-

telj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba

Skupščine občine Škofja Loka, vodena pod št. 022-3/73, z
dne 19. 2. 1975 in določbe statuta zavoda, ki niso v skladu
z zakonom in tem odlokom.

Zavod je dolžan uskladiti statut zavoda z določbami
zakona in tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.

31. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za

katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenem z zakonom.

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata,
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s
tem odlokom, če mu je mandat že potekel.

32. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

33. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do-

govorijo ustanoviteljice s pogodbo.
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34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Predsedniki
občinskih svetov

Št. 601-5/96

Občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Številka: 5-16/98
Občine Gorenja vas–Poljane

Karel Jezeršek l. r.
Številka: 661/98

Občine Železniki
 Miha Prevc l. r.

Številka: 02-50-39/98
Občine Žiri

Marijan Žakelj l. r.

1127. Odlok o o ustanovitvi javnega zavoda –
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Na podlagi 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 2/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95), 17. člena statuta Občine Gorenja vas–Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), 17. člena statuta Ob-
čine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95) in 15.
člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/95)
so Občinski svet občine Škofja Loka na 27. seji dne 5. 2.
1998, Občinski svet občine Gorenja vas–Poljane na 30.
seji dne 30. 1. 1998, Občinski svet občine Železniki na 27.
seji dne 11. 2. 1998 in Občinski svet občine Žiri na 29. seji
dne 26. 2. 1998 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda – Knjižnica Ivana

Tavčarja Škofja Loka

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka je javni zavod, ki

ga je ustanovil Občinski ljudski odbor Škofja Loka kot matič-
no knjižnico Škofja Loka za območje Občine Škofja Loka z
imenom Ljudska knjižnica Škofja Loka z ustanovitvenim ak-
tom, št. 022-9/62-2 z dne 14. 11. 1962. Knjižnica je vpi-
sana v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju pod števil-
ko Srg. 94/03110, vl. št. 1/00096/00 z dne 10. 10.
1995. Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in usklajuje akt o usta-
novitvi zavoda z zakonom o zavodih.

II. IME, SEDEŽ USTANOVITELJEV

2. člen
Sedeži ustanoviteljev so:
– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,

– Občina Gorenja vas–Poljane, Poljanska cesta 87,
Gorenja vas,

– Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki,
– Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri.

III. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Ime javnega zavoda je: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja

Loka.
Sedež knjižnice je v Škofji Loki, Šolska ulica 6.
Knjižnica je matična in ima izposojevališča in izposoje-

valna mesta, ki jih določi statut zavoda.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa

statut zavoda. Javni zavod lahko spremeni ime in sedež le s
soglasjem ustanoviteljic. Ustanoviteljice dajejo soglasje k
spremembam v organizaciji zavoda.

4. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjiž-

nični dejavnosti na področju občin: Škofja Loka, Gorenja
vas–Poljane, Železniki in Žiri.

5. člen
Dejavnost knjižnice po standardni klasifikaciji dejavno-

sti (Uradni list RS, št. 34/94 in 3/95) je:
šifra vsebina
1.0/92.511 dejavnost knjižnic
Knjižnica je javni zavod na področju kulturne dejavnosti

in opravlja javno službo knjižničarstva v naslednjih dejavno-
stih:

– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjiž-

nično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposo-

ja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega

gradiva ter evidenco o knjižničarski dejavnosti,
– sodeluje s specializiranimi informacijskimi centri in

posreduje informacije uporabnikom,
– omogoča uporabo interneta in nudi možnost iskanja

po bazah drugih knjižnic,
– razvija in vodi register mreže knjižnic, ki delujejo na

območju matičnosti,
– razvija in organizira matično dejavnost,
– razvija domoznansko dejavnost,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraže-

valnimi organizacijami ter društvi pripravlja kulturne prire-
ditve,

– sodeluje z drugimi družbenimi pravnimi osebami in
društvi pri zbiranju, urejanju, hranjenju in uporabi njihovih
knjižnih fondov,

– izdaja kataloge, bibliografije in strokovne publikacije
o knjižničnem gradivu.

Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljicami dejavnost
spremeni ali razširi.

IV. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj zavoda,
– strokovni svet zavoda.
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7. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– trije predstavniki uporabnikov,
– trije predstavniki delavcev zavoda.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski

sveti občin ustanoviteljic na predlog komisije za imenovanja
izmed delavcev občinske uprave ali organov občine. Prvega
predstavnika ustanovitelja imenuje Občina Škofja Loka, dru-
gega predstavnika imenuje Občina Železniki, tretji predstav-
nik je izmenično en mandat iz Občine Gorenja vas–Poljane
in Občine Žiri. Prvi mandat ima predstavnik Občine Žiri.

Predstavnike uporabnikov imenujejo občinski sveti ob-
čin ustanoviteljic na predlog komisije za imenovanja izmed
občanov občin ustanoviteljic. Dva predstavnika uporabnikov
imenuje Občina Škofja Loka, tretji predstavnik uporabnikov
je izmenično en mandat iz Občine Gorenja vas–Poljane in
Občine Žiri. Prvi mandat ima predstavnik Občine Gorenja
vas–Poljane.

Predstavnike delavcev zavoda imenujejo delavci zavo-
da na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo
člani strokovnega sveta zavoda. Volitve so veljavne, če se jih
udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandi-
dati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.

Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom man-
data določi rokovnik za izvedbo volitev in izmed sebe imenu-
je tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavni-
kov delavcev v svet, opozori ustanoviteljice, da imenujejo
predstavnike v svet ter pripravi končno poročilo.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji pred-
sednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta mesta
lahko predlaga vsak član sveta. Svet odloča z večino glasov
svojih članov.

Mandat članov sveta zavoda traja pet let in se lahko
ponovi. Do konstituiranja novega sveta opravlja naloge prejš-
nji svet.

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sode-
lovanje delavcev v upravljanju podjetij.

8. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja s soglasjem občine, v

kateri je sedež zavoda,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda s so-

glasjem ustanoviteljic,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja

njuno uresničevanje,
– sprejema finančni načrt, zaključni račun in periodič-

ne obračune zavoda,
– daje ustanoviteljicam in ravnatelju predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,
– obravnava predloge in mnenja uporabnikov,
– odloča o statusnih spremembah in spremembah de-

javnosti zavoda,
– predlaga spremembo imena, sedeža in spremembo

v organizaciji zavoda,
– določa in voli izvršilne organe zavoda,
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema splošne akte in opravlja druge naloge kot

to natančneje določa statut zavoda,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresniče-

vanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v za-
vodu,

– sprejema poročila o knjižnični problematiki,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-

voda,
– opravlja druge pristojnosti po zakonu.

9. člen
Ravnatelj zavoda opravlja funkcijo poslovnega in pro-

gramskega ravnatelja ter je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev, razen za nakup in prodajo nepremičnin.

10. člen
Pristojnosti ravnatelja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– določi sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razpo-

reja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delav-
cev,

– odloča na prvi stopnji o disciplinski odgovornosti
delavcev zaradi lažje kršitve obveznosti,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom
zavoda in drugimi predpisi.

11. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje

pogoje, določene z zakonom, statutom zavoda in tem odlo-
kom.

Ravnatelj zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja ali visoka izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delov-

nih mestih,
– poznati mora dejavnost s področja dela zavoda.
Mandat ravnatelja zavoda traja pet let in se lahko ponovi.

12. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje

svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda. Sestavo, način ime-
novanja, trajanje mandata članov in naloge strokovnega sve-
ta se določi v statutu zavoda.

V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN
ODGOVORNOST

13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

proračunov občin ustanoviteljic v skladu s predpisi, iz držav-
nega proračuna, s prodajo storitev, z dotacijami, darili in iz
drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom in tem odlokom.

Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva in premo-
ženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z
opravljanjem svoje dejavnosti, za katero je ustanovljen, se
prvenstveno uporablja za plačilo programskih materialnih
stroškov, neprogramskih stalnih stroškov, amortizacijo, in-
vesticijsko vzdrževanje ter investicije.

Ostanek presežka iz prejšnega odstavka se po pred-
hodnem soglasju vseh ustanoviteljic lahko uporabi tudi za
plače. Za soglasje k izplačilu presežka za plače zaposlenih
zaprosi zavod vse občine ustanoviteljice.
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Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda se krije skozi
proračun vseh občin ustanoviteljic na podlagi deležev zago-
tovljene porabe Ministrstva za finance za leto 1995.

14. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za

nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo
nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izva-
janje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev nepo-
sredno ali preko donatorskega sklada ustanovljenega na
ravni občin ustanoviteljic.

15. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je last usta-
noviteljic.

Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem sa-
mostojno, z nepremičnim premoženjem pa samo po pred-
hodnem soglasju ustanoviteljic, razen če s pogodbo med
ustanoviteljicami ni kako drugače določeno.

Zavod je odgovoren ustanoviteljicam za upravljanje s
premoženjem. Zavod je dolžan uporabljati premoženje s
skrbnostjo dobrega gospodarja.

16. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo,
da brez predhodnega soglasja vseh ustanoviteljic ne more
sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga in ne more sklepati kreditnih po-
slov brez predhodnega soglasja ustanoviteljic.

Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki so
nastale pri opravljanju dejavnosti kot javnega zavoda. Usta-
noviteljice ne odgovarjajo za druge obveznosti zavoda.

VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJI IN JAVNIM ZAVODOM

17. člen
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in

obveznosti:
– ugotavljajo skladnost programov dela zavoda s plani

oziroma programi občin,
– dajejo soglasje k statutu zavoda in statutarnim spre-

membam,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi pro-

grami in finančnimi načrti,
– domicilna občina v imenu vseh ustanoviteljic daje

soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan

ter ju posreduje ustanoviteljicam v soglasje. Zavod je dolžan
posredovati ustanoviteljicam podatke, potrebne za planira-
nje, spremljanje dejavnosti in statistične namene.

VII. SPLOŠNI AKTI

18. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljicami. S statutom se ureja:
– organizacija zavoda,

– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavno-

sti zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.

19. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, določene s

statutom zavoda in zakonom.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Škof-
ja Loka, voden pod št. 022-9/62-2, z dne 14. 11. 1962 in
določbe statuta, ki niso v skladu z zakonom in tem odlokom
zavoda.

Zavod je dolžan uskladiti statut zavoda z določbami
zakona in tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.

21. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do-

govorijo ustanoviteljice s pogodbo.

22. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata

oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s
tem odlokom.

23. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

24. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za

katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenem z zakonom.

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

nem listu Republike Slovenije.

Predsedniki
občinskih svetov

Št. 601-7/91
Občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Št. 5-13/98
Občine Gorenja vas–Poljane

Karel Jezeršek l. r.

Št. 662/98
Občine Železniki
 Miha Prevc l. r.

Št. 02-50-38/98
Občine Žiri

Marijan Žakelj l. r.
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1128. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za
izobraževanje odraslih – Ljudska univerza
Škofja Loka

Na podlagi 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in p. 23/96), 15. člena zakona o izobraževanju
odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 18. člena statuta Obči-
ne Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) 17. člena statuta
Občine Gorenja vas–Poljane (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 5/95), 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vest-
nik Gorenjske, št. 6/95) in 15. člena statuta Občine Žiri
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/95) so Občinski svet obči-
ne Škofja Loka na 27. seji dne 5. 2. 1998, Občinski svet
občine Gorenja vas–Poljane na 30. seji dne 30. 1. 1998,
Občinski svet občine Železniki na 27. seji dne 11.  2. 1998
in Občinski svet občine Žiri na 29. seji dne 26. 2. 1998
sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje

odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice usklajujejo akt o ustano-

vitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih, javni zavod
Ljudska univerza Škofja Loka.

Sedeži ustanoviteljev so:
– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
– Občina Gorenja vas–Poljane, Poljanska cesta 87,

Gorenja vas,
– Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki
– Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Ljudska univerza Škofja

Loka.
Sedež zavoda: Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka.
Zavod ima svoj znak, ki je oblikovan tako, da je nad

ravno črto ročno zapisana črka “L”, ki ponazarja prilagodlji-
vost zavoda izobraževalnim potrebam odraslih. Pod črto je
tiskana črka “U”, ki ponazarja univerzitetno tradicijo in trd-
nost. Spodaj je z velikimi tiskanimi črkami zapisano ime
“Ljudska univerza” v prvi in “Škofja Loka” v drugi vrsti.

3. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in

odgovarja za svoje obveznosti s celotnim premoženjem.

4. člen
Zavod je pravni naslednik Ljudske univerze Škofja Lo-

ka, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju,
na registrskem vložku št. 30/91 in prevzame vse pravice in
obveznosti tega zavoda.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakona in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-

mera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, na
zunanjem obodu pa je izpisano: Ljudska univerza Škofja
Loka, Škofja Loka.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Direktor zavoda sprejme sklep o številu posameznih
pečatov, načinu varovanja in uničevanja, uporabi pečatov
ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev razen za nakup in prodajo nepremičnin.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja dela-

vec zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti direktor.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v

posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

8. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so poob-

laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

4. Območje zadovoljevanja izobraževalnih potreb

9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po

izobraževanju odraslih na področju občin: Škofja Loka, Go-
renja vas–Poljane, Železniki in Žiri.

III. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen
 Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe in v

tem okviru opravlja naslednje dejavnosti:
M/80.10 Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje
M/80.2 Srednješolsko izobraževanje
– M/80.21 srednješolsko splošno izobraževanje
– M/80.22 srednješolsko poklicno in strokovno izo-

braževanje
M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
– M/80.42 Drugo izobraževanje
– M/80.421 izobraževanje po posebnih programih,

usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spada v
obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma redni šolski
sistem.

– M/80-422 Drugo izobraževanje, d.r.
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetništvo in poslovno svetovanje
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.84 Druge poslovne dejavnosti (npr. organizacija

razstav, sejmov in kongresov)
DE/22 Izdajanje knjig
DE/22.24 Priprava tiskovnih sestankov
O/92 Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti
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O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje (npr.:
priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav,
koncertov ter drugih odrskih prireditev.)

O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.r.
O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov
O/92.511 Dejavnost knjižnice
O/92.7 Druge dejavnosti za sprostitev
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka sodeluje zavod pri

organizaciji izobraževanja pod šifro
– M/80.302 visoko strokovno izobraževanje in šifro
– M/80.303 univerzitetno izobraževanje.

11. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler vse ustano-
viteljice ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda
odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje
dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu
ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela, ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se upo-
rabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA

12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni organi.

1. Svet zavoda

13. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki občin ustanoviteljic in predstavniki delavcev zavoda.
Svet zavoda, ki šteje 4 člane, sestavljajo:
– dva predstavnika ustanoviteljev,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnika organov občin ustanoviteljic imenujejo ob-

činski sveti izmed delavcev občinske uprave ali občinskih
organov ali občanov posameznih naselij občine. Prvega
predstavnika ustanovitelja imenuje Občina Škofja Loka, dru-
gi predstavnik je izmenično iz preostalih treh občin po abe-
cednem redu. Prvi mandat ima predstavnik Občine Gorenja
vas–Poljane.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidata za predstavnike
delavcev lahko predlaga zbor delavcev zavoda, vsak dela-
vec zavoda ali reprezentativni sindikat. Volitve so veljavne,
če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni
so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen
tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

14. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-
mov,

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah udeležencev izobraževanja v zvezi

z izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev

dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo-

da in imenuje volilno komisijo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanoviteljicami, o povezovanju

v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge, z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov v svet zavoda

15. člen
Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom man-

data razpiše volitve in določi rokovnik za izvedbo volitev.
Svet imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve
predstavnikov v svet zavoda in opozori ustanoviteljice, da
imenujejo predstavnike v svet zavoda ter pripravi končno
poročilo. Svet se konstituira na prvi seji, od katere prične
teči mandat vsem članom. Člani sveta na tej seji izvolijo
predsednika in namestnika predsednika.

Mandat članov sveta traja štiri leta in se lahko ponovi.
Do konstituiranja novega sveta opravlja naloge prejšnji svet.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

16. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu

zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 %
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

17. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet

zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
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vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sode-
lovanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Direktor

18. člen
Poslovni organ in andragoški vodja zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in  odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– spremlja delo andragoških delavcev in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu

delavcev,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

3. Strokovni organi

19. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv in
– vodja izobraževalnega področja.
Glede nalog in pristojnosti drugih organov zavoda se

uporabljajo določbe zakona.

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

20. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in

podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri
opravljanju izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslov-
no tajnost. Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati po-
slovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih

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

pristojni organ ali druga organizacija.

VI. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN
ODGOVORNOST

21. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva in premo-

ženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja vseh ustanoviteljic.

22. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe in

drugih obveznosti iz državnega proračuna, iz proračuna ob-
čin ustanoviteljic, iz prispevkov udeležencev izobraževanja
in drugih virov.

Iz sredstev ustanoviteljic se zagotavlja najmanj tretjina
sredstev za izvedbo izobraževalnih programov, za katere bo
zavod preko javnega razpisa pridobil sredstva iz državnega
proračuna.

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen iz dejavno-

sti zavoda, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, inve-
sticijsko vzdrževanje, investicije in plače.

24. člen
Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljem podatke,

potrebne za planiranje, spremljanje dejavnosti in statistične
namene.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

25. člen
Ustanoviteljice  odgovarjajo za obveznosti zavoda.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

26. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok, ter v drugih

zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

27. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali direktor.

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavo-
da se določi s pravili zavoda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odloč-

ba, št. 22-1/72-2, ki jo je izdala in sprejela Skupščina
občine Škofja Loka, dne 20. 9. 1972 in določbe statuta
zavoda, ki niso v skladu z zakonom in tem odlokom.

Zavod je dolžan uskladiti statut zavoda z določbami
zakona in tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.

29. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do-

govorijo ustanoviteljice s pogodbo.
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30. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za

katero je bil imenovan. Po izteku mandata direktorju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenem z zakonom.

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata,
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s
tem odlokom, če mu je mandat že potekel.

31. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Predsedniki
občinskih svetov

Št. 601-7/96

Občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Št. 5-14/98

Občine Gorenja vas–Poljane
Karel Jezeršek l. r.

Št. 663/98

Občine Železniki
 Miha Prevc l. r.

Št. 02-50-40/98

Občine Žiri
Marijan Žakelj l. r.

1129. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda – Osnovna šola Jela
Janežiča

Na podlagi 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in p. 23/96), 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95) 17. člena statuta Občine Gorenja
vas–Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), 17. čle-
na statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 6/95) in 15. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 1/95) so Občinski svet občine Škofja Loka
na 25. seji dne 27. 11. 1997, Občinski svet občine Gore-
nja vas–Poljane na 30. seji dne 30. 1. 1998, Občinski svet
občine Železniki na 27. seji dne 11. 2. 1998 in  Občinski
svet občine Žiri na 29. seji dne 26. 2. 1998 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda – Osnovna šola Jela Janežiča

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom ustanovitelji usklajujejo akt o ustanovitvi

javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov, s posebnimi potrebami, javni vzgojno-izobra-
ževalni zavod Osnovna šola Jela Janežiča.

Sedeži ustanoviteljev so:
– Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka,
– Občina Gorenja vas–Poljane, Poljanska cesta 87,

Gorenja vas,
– Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki,
– Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Jela

Janežiča
Sedež zavoda: Podlubnik 1, Škofja Loka
Srajšano ime zavoda: OŠ Jela Janežiča.

3. člen
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in

odgovarja za svoje obveznosti s celotnim premoženjem.

4. člen
Zavod je pravni naslednik OŠ Jela Janežiča, vpisane v

sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registr-
skem vložku št. 1-100-00 in prevzame vse pravice in obvez-
nosti te šole.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport Republike
Slovenije.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-

mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Jela Jane-
žiča, Škofja Loka.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način

varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
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3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev, razen za nakup in prodajo nepremičnin.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja dela-

vec zavoda, ki ga za nadomeščanje pisno pooblasti ravna-
telj.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-

laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
potreb

10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgo-

ji in izobraževanju otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami na področju občin: Škofja Loka, Gorenja vas–Poljane,
Železniki in Žiri.

III. DEJAVNOST ZAVODA

11. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.103 osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.

12. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelji
ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe,
da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremeljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se upo-
rabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

IV. ORGANI ZAVODA

13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in
predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski

sveti izmed delavcev občinske uprave ali organov občine ali
občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Prvega pred-
stavnika ustanovitelja imenuje Občina Škofja Loka, drugega
predstavnika imenuje Občina Železniki, tretji predstavnik je
izmenično en mandat iz Občine Gorenja vas–Poljane in
Občine Žiri. Prvi mandat ima predstavnik Občine Žiri.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki
ga določa zakon in ta odlok.

Štirje predstavniki delavcev zavoda se volijo izmed stro-
kovnih delavcev, en predstavnik izmed upravno-administra-
tivnih.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Pr-
vega predstavnika staršev se voli izmed staršev učencev
občine Škofja Loka, drugega predstavnika se voli izmed
staršev učencev občine Železniki, tretji predstavnik staršev
je izmenično en mandat iz občine Gorenja vas–Poljane in
Žiri. Prvi mandat ima predstavnik občine Gorenja vas–Po-
ljane.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika. Svet določa z veči-
no glasov vseh članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavo-
da je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-
zan s statusom njihovih otrok v zavodu.

15. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraže-

valnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga občinam ustanoviteljicam spremembo ali

razširitiev dejavnosti,
– daje občinam ustanoviteljicam in ravnatelju zavoda

predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo-

da in imenuje volilno komisijo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
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– odloča v soglasju z občinami ustanoviteljicami o po-
vezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih admi-
nistrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih
skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v

svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo
se imenuje za dobo 4 let.

17. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima

najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in
reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženi-
mi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidaov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico.

18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abe-
cednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je
protrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovi-
ca delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,

kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot
razpis volitev.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu

zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda za aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

21. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet

zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sode-
lovanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-

telj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učen-

cev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu

delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah

pravic in obveznostih učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
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– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

3. Drugi organi

23. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov zavoda se

uporabljajo določbe zakona.

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

24. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in

podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni
za poslovno tajnost.

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

Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

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

pristojni organ ali druga organizacija.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA

25. člen
Ustanovitelji in država zagotavljajo pogoje za delo zavo-

da pod pogoji, kot jih določa zakon.
Ustanovitelji zagotavljajo zavodu sredstva in premože-

nje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v

posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.

26. člen
Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljem podatke,

potrebne za planiranje, spremljanje dejavnosti in statistične
namene.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA

27. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

28. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter v drugih

zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo,
uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

29. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-

telj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Svet za prosveto in kultu-
ro SRS, št. 4835, z dne 29. 10. 1953 in določbe statuta
zavoda, ki niso v skladu z zakonom in tem odlokom.

Zavod je dolžan uskladiti statut zavoda z določbami
zakona in tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.

31. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za

katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenem z zakonom.

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata,
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s
tem odlokom, če mu je mandat že potekel.

32. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

33. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do-

govorijo ustanoviteljice s pogodbo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Predsedniki
občinskih svetov

Št. 601-5/97

Občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Št. 5-15/98

Občine Gorenja vas–Poljane
Karel Jezeršek l. r.

Št. 660/98

Občine Železniki
 Miha Prevc l. r.

Št. 02-50-41/98

Občine Žiri
Marijan Žakelj l. r.
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ZAVRČ

1130. Sklep o uvedbi samoprispevka

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – p.b.), 3. in 56. člena zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94,
13/95 – odločba US, 34/96 – odločba US, št. 38/96 in
43/96 – odločba US) ter odločitve občanov Občine Zavrč
na referendumu dne 1. 3. 1998, poročila občinske volilne
komisije z dne 1. 3. 1998 in 17. člena statuta Občine Zavrč
(Uradni list RS, št. 25/95) je Občinski svet občine Zavrč na
seji dne 9. marca 1998 sprejel

S K L E P

1. člen
Na območju Občine Zavrč se po odločitvi občanov na

referendumu dne 1. 3. 1998 uvede samoprispevek v denar-
ju (v nadaljevanju besedila: samoprispevek) za obdobje pe-
tih let, in sicer od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003.

2. člen
Sredstva v višini 25,000.000 SIT, zbrana s samopri-

spevkom, se bodo uporabila v celoti za sofinanciranje na-
slednjih programov:

– 50% za dokončno izgradnjo vodovodnega omrežja
na območju Občine Zavrč,

– 40% za modernizacijo in sanacijo cest na celotnem
območju občine,

– 10% za vzdrževanje in razširitev pokopališča in mrli-
ške vežice.

3. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno

prebivališče na območju Občine Zavrč, in sicer:
1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja ozi-

roma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače po stopnji 2% od neto plače, nadomestila
oziroma drugih prejemkov;

2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih
pravic:

– če se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2% od
dohodka,

– če se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospo-
darska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice) po stopnji
3% od osnove, za katero si plačujejo prispevke za socialno
varnost.

3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od
izplačane pokojnine;

4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 6% letno od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin;

5. zavezanci, ki so zaposleni v tujini enkrat letno v višini
2% od povprečne letne bruto plače v RS v preteklem letu;

6. zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem členu, plačajo za vsak vir posebej.

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunava-
la in odtegovala samoprispevek RUJP – izpostava Ptuj.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek dvakrat letno na žiro račun samoprispevka v Občini
Zavrč, in sicer prvi obrok do 31. 5. in drugi obrok do 30.
11. tekočega leta. Občina Zavrč pošlje zavezancem polož-
nice.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
izplačevalec dostavi Občini Zavrč seznam zaposlenih oziro-
ma upokojencev in drugih zavezancev, za katere se nakazu-
je samoprispevek.

4. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno varstvene

pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij dija-
kov in študentov, od regresa za letni dopust in od jubilejnih
nagrad ter odpravnin.

Plačila so oproščeni tudi zavezanci, ki jih določa 12.
člen zakona o samoprispevku.

5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala strogo na-

mensko na posebnem žiro računu Občine Zavrč pri Agenciji
RS za plačilni promet – podružnica Ptuj.

S sredstvi samoprispevka bo upravljal župan, ki je tudi
odgovoren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo
sredstev samoprispevka.

Župan mora o zbranih in porabljenih sredstvih ter o
gospodarjenju s sredstvi samoprispevka poročati občinske-
mu svetu.

Nadzor nad zbiranjem, gospodarjenjem in porabo sred-
stev samoprispevka opravlja nadzorni odbor Občine Zavrč,
ki mora o svojih ugotovitvah enkrat letno poročati občinske-
mu svetu.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija RS za plačilni promet – podružnica Ptuj
in RIJP – izpostava Ptuj v okviru svojih pristojnosti.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.

6. člen
Ta sklep začne veljati 1. 4. 1998.

Št. 009-1/98
Zavrč, dne 9. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

1131. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo samoprispevka za območje Občine
Zavrč

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljud-
ski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/96 in 38/96), 5.
točke 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 9. člena sklepa o
razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje
Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 11/98) daje Občinska
volilna komisija Občine Zavrč
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P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo

samoprispevka za območje Občine Zavrč

Na referendumu, dne 1. marca 1998, so bili za ob-
močje Občine Zavrč ugotovljeni naslednji rezultati:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1099 občanov;
2. na referendumu je glasovalo 511 občanov ali

46,5%;
3. »ZA« uvedbo samoprispevka je glasovalo 379 obča-

nov ali 74,2%;
4. »PROTI« uvedbi samoprispevka je glasovalo 128

občanov ali 25%;
5. neveljavne glasovnice so bile 4 ali 0,8%.
Na podlagi določbe 23. člena zakona o referendumu

in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 in
38/96), občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil na
referendumu dne 1. marca 1998 izglasovan predlog za
uvedbo samoprispevka za območje Občine Zavrč, saj je
zanj glasovala večina volilcev, ki so glasovali.

Št.009-1/98
Zavrč, dne 1. marca 1998.

Predsednica
Občinske volilne

komisije Občine Zavrč
Irena Horvat l. r.

ZREČE

1132. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1998

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97),
45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 30/95, 48/95 in 1/98) je Občinski svet občine Zreče
na seji dne 16. marca 1998 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Zreče za leto 1998

1. člen
S proračunom Občine Zreče (v nadaljevanju: občinski

proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne po-
rabe in drugih nalog v Občini Zreče v letu 1998.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.

3. člen
Proračun Občine Zreče za leto 1998 obsega prihodke

v višini 526,643.119,31 SIT in odhodke v višini
522,343.119,31 SIT. Račun financiranja za leto 1998 ob-
sega odhodke v višini 4,300.000 SIT.
1. Prihodki občine za financiranje javne
porabe so: SIT
– prihodki za zagotovljeno porabo 309,036.560,00
– prihodki za druge naloge 204,321.888,10
– prenos prihodkov iz preteklega leta 13,284.671,21
Prihodki skupaj 526,643.119,31

Prihodki so razporejeni na: SIT
– tekoče odhodke 318,610.244,00
– investicijske odhodke 197,177.644,10
– rezerve 6,555.231,21
Razporejeni odhodki skupaj 522,343.119,31
2. Račun financiranja vsebuje:
– zadolževanje proračuna 4,300.000,00
– odplačila kreditov 500.000,00
Neto zadolževanje proračuna – 500.000,00

Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotovlje-
ne porabe in prihodke za financiranje drugih nalog občine.

Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna
in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna,
ki so sestavni del občinskega proračuna.

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v nji-
hovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega prora-
čuna.

4. člen
V obvezno proračunsko rezervo Občine Zreče se izloči

0,50% predvidenih skupnih prihodkov občinskega proraču-
na za leto 1998 in znaša 2,633.215,60 SIT.

5. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva, in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo

med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru dose-
ženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznostih, v
skladu z likvidnostnim položajem, razen, če občinski svet z
ustreznim aktom ne določi drugače.

7. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad namen-

skostjo in učinkovitostjo gospodarjenja s sredstvi občinske-
ga proračuna, morajo uporabniki proračunskih sredstev in
krajevne skupnosti občinskemu svetu:

– dostaviti finančni načrt in zaključni račun v roku, ki ga
določi župan,

– najmanj polletno, na zahtevo občinskega sveta pa
tudi večkrat letno, poročati o izvršitvi posameznih nalog, za
katere so jim zagotovljena sredstva iz občinskega prora-
čuna.

Uporabniki proračuna morajo za nabavo opreme, inve-
sticijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge in storitve,
ki se v celoti ali delno financirajo iz proračuna Občine Zreče
skleniti pogodbo z izvajalcem v skladu in po postopku, ki ga
določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je

namenjena za financiranje nepredvidenih proračunskih od-
hodkov;

– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine 600.000
SIT v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona
o financiranju občin;

– odloča o dinamiki porabe sredstev tekočega dela
občinskega proračuna;
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– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;

– odloča o najetju posojila, vendar le do višine 5%
občinskega proračuna, ki mora biti odplačano do konca
tega proračunskega leta;

– v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno
zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene,
odobrene v proračunu; o teh ukrepih je župan dolžan obve-
stiti občinski svet ter uporabnike sredstev in po potrebi
predlagati spremembo občinskega proračuna.

9. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investi-

cij v gospodarske in druge javne infrastrukture, v obsegu, ki
ne presega 10% zagotovljene porabe Občine Zreče v letu
1997, vendar odplačilo anuitet ne sme preseči 5% zagotov-
ljene porabe Občine Zreče, v tem letu.

10. člen
Občinski svet sprejme na predlog župana premoženj-

sko bilanco občine po stanju na dan 31. 12. 1998, najka-
sneje do 31. 3. 1999.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 405-02-01/98-6
Zreče, dne 16. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l.r.

1133. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 30/95, 48/95 in 1/98), je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 16. 3. 1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnino, označeno s parc. št. 719/5 – pot v izmeri
127 m2 , ki je vpisana pri vl. št. S001, k.o. Loška gora.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Zreče.

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

nem listu RS.

Št. 465-08-01/98-2
Zreče, dne 16. marca 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

ŽALEC

1134. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 12. in 20. člena statuta Občine Žalec (Urad-
ni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 8. januarja 1998 sprejel naslednji

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Žalec znaša
0,0526 SIT.

II
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

velja od 1. 1. 1998 dalje do določitve nove vrednosti točke.

Št. 01200/001/98
Žalec, dne 8. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

DRŽAVNI ZBOR

1135. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS,
d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski
banki za gradnjo avtocestnega odseka
Blagovica–Šentjakob (ZSDKAEIB)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS, d.d., za najetje kredita pri

Evropski investicijski banki za gradnjo
avtocestnega odseka Blagovica–Šentjakob

(ZSDKAEIB)

Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije
DARS, d.d., za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica–Šentjakob (ZS-
DKAEIB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 25. marca 1998.

Št. 001-22-40/98
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan  l. r.
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Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS,

D.D., ZA NAJETJE KREDITA PRI EVROPSKI
INVESTICIJSKI BANKI ZA GRADNJO

AVTOCESTNEGA ODSEKA BLAGOVICA–
ŠENTJAKOB (ZSDKAEIB)

1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avto-

ceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS
d.d.) soglasje za najetje dodatnega kredita pri Evropski inve-
sticijski banki do višine 130 mio ECU glavnice s pripadajoči-
mi obrestmi in drugimi stroški kredita za avtocestni odsek
Blagovica–Šentjakob.

2. člen
DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod

naslednjimi pogoji:
– rok črpanja kredita je 15. marec 2003;
– valuta črpanja je ECU ali valute držav članic Evropske

investicijske banke, oziroma katerakoli valuta, s katero se
trguje na mednarodnem denarnem trgu;

– rok odplačila je 20 let z vključenim petletnim morato-
rijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15. 9.
2003;

– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja
posamezne tranše;

– obrestna mera: je obrestna mera, ki jo določi Evrop-
ska investicijska banka Luxemburg za izbrano valuto črpanja
in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali po-
pravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačilne
dobe kredita nekajkrat spremeni – prilagodi in se v posa-
meznih obdobjih obračunava po veljavni stopnji Evropske
investicijske banke, v tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in
6 let); kreditojemalec se za obrestno mero odloča za vsak
počrpan znesek;

– plačilo obresti: za spremenljivo obrestno mero so
plačljive četrtletno, za stalno in popravljivo obrestno mero
pa polletno na enake datume kot glavnica posojila; plačilo
obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;

– zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in do-
datnih obresti v znesku 2,50% letno za zapadel in neodpla-
čan znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapad-
losti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;

– provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno
in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva
črpanja do dejanskega dneva črpanja;

– provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je
0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna
za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva
odpovedi tega zneska;

– provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki
se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri za
razveljavljeni del kredita;

– dela, ki se financirajo s sredstvi tega kredita, morajo
biti oddana pod enakimi pogoji za vse izvajalce, t.j. za vsa
dela na avtocestnem odseku Šentjakob–Blagovica, ne gle-
de na odstotek, ki ga banka financira v okviru vsake po-
godbe.

3. člen
DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega

zakona skladno z dinamiko gradnje, določene v nacional-
nem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/98-77/1
Ljubljana, dne 25. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1136. Zakon o  poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d.,
pri Evropski investicijski banki za projekt
slovenskih avtocest/II (ZPDKAEIB)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike

Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame
DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za

projekt slovenskih avtocest/II (ZPDKAEIB)

Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski
investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/II (ZPD-
KAEIB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 25. marca 1998.

Št. 001-22-41/98
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan  l. r.

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA

OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME DARS,
D.D., PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA

PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/II
(ZPDKAEIB)

1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Druž-

be za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem
besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga DARS d.d.
najame pri Evropski investicijski banki v znesku 130 mio
ECU, za Projekt slovenskih avtocest/II - gradnja avtocestne-
ga odseka Šentjakob–Blagovica, pod naslednjimi pogoji:

– rok črpanja kredita je 15. marec 2003;
– valuta črpanja je ECU ali valute držav članic Evropske

investicijske banke, oziroma katerakoli valuta, s katero se
trguje na mednarodnem denarnem trgu;

– rok odplačila je 20 let z vključenim petletnim morato-
rijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15. 9.
2003;

– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja
posamezne tranše;
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– obrestna mera: je obrestna mera, ki jo določi Evrop-
ska investicijska banka Luxemburg za izbrano valuto črpanja
in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali po-
pravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačilne
dobe kredita nekajkrat spremeni – prilagodi in se v posa-
meznih obdobjih obračunava po veljavni stopnji Evropske
investicijske banke, v tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in
6 let); kreditojemalec se za obrestno mero odloča za vsak
počrpan znesek;

– plačilo obresti: za spremenljivo obrestno mero so
plačljive četrtletno, za stalno in popravljivo obrestno mero
pa polletno na enake datume kot glavnica posojila; plačilo
obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;

– zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in do-
datnih obresti v znesku 2,50% letno za zapadel in neodpla-
čan znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapad-
losti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;

– provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno
in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva
črpanja do dejanskega dneva črpanja;

– provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je
0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna
za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva
odpovedi tega zneska;

– provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki
se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri za
razveljavljeni del kredita;

– natečaje za material in dela, ki se financirajo s sred-
stvi kredita Evropske investicijske banke, ne glede na odsto-
tek sredstev te banke v okviru posameznega natečaja, kre-
ditojemalec opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpi-
sov in pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.

V primeru, ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nespo-
sobnosti ne bo poravnala svojih dospelih obveznosti po
kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slo-
venija na poseben poziv Evropske investicijske banke plača-
la te obveznosti namesto DARS d.d.

2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike

Slovenije podpiše z Evropsko investicijsko banko minister,
pristojen za finance ali njegov pooblaščenec.

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega
zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki
iz njega izhajajo.

3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republi-

ke Slovenije  v primeru iz drugega odstavka 1. člena  tega
zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne

pogodbe namesto DARS d.d., pridobi pravico regresiranja
izplačanih zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stroški,
ki so v zvezi s tem nastali.

DARS d.d., sklene z ministrstvom, pristojnim za finan-
ce, pogodbo o načinu zavarovanja poroštva Republike Slo-
venije v roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz

2. člena tega zakona. S pogodbo se uredijo viri za vračilo
zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarova-
nja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v prime-
ru statusnih sprememb DARS d.d.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-03/98-78/1
Ljubljana, dne 25. marca 1998.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA

1137. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za
obvezno zavarovanje avtomobilske
odgovornosti osebnih vozil

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno

zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih
vozil

1. člen
Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske od-

govornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s predpi-
si in uporabljale na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se
lahko s 1. junijem 1998 povečajo največ za osem odstotkov.

2. člen
Zavarovalnice, ki oblikujejo cene premij za obvezno za-

varovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil v skladu s
to uredbo, so dolžne o povišanju cen premij obvestiti Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj osem dni pred spre-
membo cene.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebo-
vati podatke o cenah premij za obvezno zavarovanje avtomo-
bilske odgovornosti osebnih vozil, odstotek povišanja in raven
premije za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti
osebnih vozil, oblikovano v skladu s to uredbo, po vrstah
osebnih vozil ter podatke o plačilnih pogojih.

3. člen
Ta uredba začne veljati 9. aprila 1998.

Št. 443-01/98-1
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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DRŽAVNI ZBOR
1135. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d.,

za najetje kredita pri Evropski investicijski banki
za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica–Šent-
jakob (ZSDKAEIB) 1750

1136. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obvez-
nosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri
Evropski investicijski banki za projekt slovenskih
avtocest/II (ZPDKAEIB) 1751

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1064. Odlok o imenovanju predsednika in članov Komi-

sije za odlikovanja 1669

VLADA
1137. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvez-

no zavarovanje avtomobilske odgovornosti oseb-
nih vozil 1752

MINISTRSTVA
1065. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov

postopka za potrditev nove sorte oziroma za do-
volitev introdukcije tuje sorte 1669

1066. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobivanje
licence za ocenjevanje kategorizacije nastanitve-
nih obratov 1670

1067. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil in o
načinu obveščanja o cenah zdravil 1672

1068. Navodilo o metodologiji za oblikovanje cen ob-
veznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalni-
mi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih od-
padkov 1677

1069. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvo-
za cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu
1998 1678

USTAVNO SODIŠČE
1070. Odločba o razveljavitvi 4. člena zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o davku od do-
bička pravnih oseb, delni razveljavitvi sedmega
in prvega odstavka 18. člena tega zakona in o
razveljavitvi 1. člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb 1679

1071. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 109. čle-
na zakona o obligacijskih razmerjih ni v skladu z
ustavo 1681

1072. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti
tretje in četrte alinee prvega odstavka 8. člena in
o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti 17. člena,
drugega odstavka 41. člena ter šestega in osme-
ga odstavka 64. člena zakona o telekomunikaci-
jah 1684

1073. Odločba o skladnosti prvega odstavka 38. člena
zakona o stavbnih zemljiščih in drugega odstav-
ka 26. člena zakona o razlastitvi in prisilnem pre-
nosu nepremičnin v družbeni lastnini z ustavo 1686

BANKA SLOVENIJE
1074. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se

zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Ban-
ka Slovenije 1688

SODNI SVET
1075. Sklep o imenovanju sodnikov na sodniška mesta

višjih sodnikov 1688
1076. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrajnega sodišča, imenovanju sodnice na polo-
žaj svetnice višjega sodišča in o imenovanju sod-
nika na položaj svetnika višjega sodišča 1688

1077. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških
mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Re-
publiki Sloveniji 1689

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1078. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokojnin-

sko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto
1997 1689

1079. Sklep o finančnem načrtu Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leti 1998
in 1997 1689

1080. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter
višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu
1998 1690

1081. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice
do varstvenega dodatka v letu 1998 1690

OBČINE
BLED

1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana Obči-
ne Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega plana Občine Radovlji-
ca za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za ob-
močje nove Občine Bled 1691

1083. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storsko ureditvenih pogojev za območje planske
celote Bled 1692

BOROVNICA
1084. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bo-

rovnica za leto 1997 1694
1085. Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda 1694

BREŽICE
1086. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih

za oprostitev plačil storitev 1694
1087. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za

m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavb-
nega zemljišča na območju Občine Brežice za
leto 1998 1696

1088. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998 1696

1089. Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencionira-
nju obresti iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Ob-
čini Brežice 1697

CERKNICA
1090. Odlok o javnem redu in miru v Občini Cerknica 1698

ČRNOMELJ
1091. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna
vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik 1705

VSEBINA

Stran Stran
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GROSUPLJE
1092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje za ob-
dobje 1996 do 2000 1705
HODOŠ-ŠALOVCI

1093. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-
varstvenih enot vrtcev Hodoš in Domanjševci 1706
IG

1094. Odlok o glasilu Občine Ig 1706
IVANČNA GORICA

1095. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega na-
črta Komunalna deponija Špaja dolina 1707

1096. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Liti-
ja, vseh za obdobje 1986 do 2000, za območje
Občine Ivančna Gorica 1708

JURŠINCI
1097. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Juršinci za leto 1997 1708
1098. Odlok o začasnem financiranju potreb iz prora-

čuna Občine Juršinci za leto 1998 1709

KAMNIK
1099. Odlok o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri

vodooskrbi in povračilu za priključke na področju
vodooskrbe in kanalizacije 1709
KRŠKO

1100. Spremembe statutarnega akta o ustanovitvi sve-
ta posavskih občin 1710

LENDAVA
1101. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za ob-

močje Krajevne skupnosti Dolina 1711
1102. Poročilo volilne komisije KS Dolina o izidu glaso-

vanja na referendumu za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za območje KS Dolina 1711
LITIJA

1103. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financi-
ranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998
v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998 1712

1104. Pravilnik o najemu javnih površin 1712
MEDVODE

1105. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini
Medvode 1713

MEŽICA
1106. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Mežica za leto 1997 1715

MURSKA SOBOTA
1107. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne ob-

čine Murska Sobota za leto 1997 1715
1108. Odlok o proračunu Mestne občine Murska So-

bota za leto 1998 1717
ODRANCI

1109. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Odranci za leto 1997 1719

RIBNICA
1110. Odlok proračunu Občine Ribnica za leto 1998 1719
1111. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (SDL, št. 12/
87, 18/88 in 11/90), srednjeročnega plana Ob-
čine Ribnica za obdobje 1986–1990 (SDL, št.
12/87, 10/91, 21/93) 1720

1112. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 1
k.o. Žimarice 1721

1113. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 1
k.o. Sodražica 1722

1114. Sklep o izvzetju iz seznama javnega dobra št. 22
k.o. Rakitnica 1722

ROGAŠKA SLATINA
1115. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega

dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča iz-
ven območja urejanja stavbnega zemljišča za Ob-
čino Rogaška Slatina 1722

1116. Sklep Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
o ukinitvi statusa v splošni rabi zemljišča 1722

ROGAŠOVCI
1117. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Ob-

čini Rogašovci za leto 1998 1723

SEVNICA
1118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Sevnica za leto 1997 1723
1119. Odlok o pripojitvi Zavoda za kulturo in prosveto

Sevnica, p.o., Sevnica k javnemu zavodu Radio
Sevnica 1723

1120. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica 1724

SLOVENSKA BISTRICA
1121. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Slovenska Bistrica za leto 1997 1724
1122. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za

leto 1998 1727
1123. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenska

Bistrica 1730
1124. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata za gospo-

darjenje s stavbnimi zemljišči v Občini Slovenska
Bistrica 1733

ŠENTJUR PRI CELJU
1125. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odlo-

ka o prostorskih ureditvenih pogojih za druga ob-
močja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Ce-
lju 1734

ŠKOFJA LOKA
1126. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda – Glasbena šola Škofja Loka 1734
1127. Odlok o o ustanovitvi javnega zavoda – Knjižnica

Ivana Tavčarja Škofja Loka 1738
1128. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraže-

vanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka 1741
1129. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda – Osnovna šola Jela Janežiča 1744

ZAVRČ
1130. Sklep o uvedbi samoprispevka 1748
1131. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za

uvedbo samoprispevka za območje Občine Za-
vrč 1748

ZREČE
1132. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1998 1749
1133. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 1750

ŽALEC
1134. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča 1750

MEDNARODNE POGODBE
18. Zakon o ratifikaciji Območnega sporazuma o sred-

njefrekvenčnih (SF) pomorskih mobilnih in letal-
skih radionavigacijskih storitvah (Območje1) –
(MOSSPLR) 93
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o red-
nem zračnem prometu med Republiko Slovenijo
in Državo Izrael 103

a
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Letnik ’97 na CD-ROMu
Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino (več kot 14.000 strani) uradnega lista letnika
1997. Oblika je enaka kot pri prvih dveh izdajah (letnik 1995 in 1996), ki sta imeli med uporabniki
zelo lep uspeh, predvsem zaradi izredne prijaznosti pri uporabi v okolju Windows.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami, tako da s klikom miške
takoj dobimo tisto stran, kjer je predpis objavljen. Znotraj ene številke je možno iskanje po polnem
besedilu, kopiranje besedil in tiskanje posameznih strani. Od letnika 1996 je uvedena tudi možnost
hitrega iskanja po polnem besedilu vseh številk skupaj (obstaja le nekaj posebnosti pri iskanju
besed, ki vsebujejo šumnike, za kar so pripravljena posebna navodila).
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.
Glede na to, da ČZ Uradni list RS od 1. 1. 1997 izdaja uradne liste tudi na sprotni način po
Internetu, priporočamo kombinacijo uporabe obeh oblik. Praviloma bo zgoščenka namenjena za
arhiviranje in uporabo za nazaj (izhaja enkrat letno), Internet pa za sprotno uporabo med letom.

Število uporabnikov Cena v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan prometni davek

Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 125 14 18

S tem nepreklicno naročam

qLetnik '95 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

qLetnik '96 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

qLetnik '97 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

Naročene zgoščenke mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Uradni list
Republike Slovenije

Ob nakupu vseh treh letnikov hkrati,
vam nudimo 15% popust
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nije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 1998 je 15.330 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5%
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Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

PREDPISI  O TRGOVINI
IN O VARSTVU
POTROŠNIKOV
Poslovanje v slovenskem jeziku in določanje vseh cen v tolarjih sta le dve zahtevi
novega zakona o varstvu potrošnikov, ki je začel veljati
28. marca 1998. Ker zakon predpisuje tako garancijske kot pogodbene pogoje pri
prodaji blaga in opravljanju storitev, določa meje oglaševanja in uvaja vrsto novih
pravic potrošnikov, bo poznavanje njegovih določb tako trgovce kot potrošnike
obvarovalo pred marsikatero neprijetno posledico.

Pomen zakona o varstvu potrošnikov je zahteval tudi novo zasnovo zbirke predpisov
o trgovini. V njej so še vedno zbrani vsi najpomembnejši zakoni (tudi zakona o varstvu
konkurence in standardizaciji) in pravilniki s tega področja.

Nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, ki velja od
1. januarja 1998, je objavljena v posebnem snopiču, ki je priložen h knjigi.

Cena 1890 SIT (10449)

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo
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