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DRŽAVNI ZBOR

2659.

Na podlagi 1.i člena zakona o Agenciji Republike Slove-
nije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba US,
58/95 in 27/96 – odločba US) ter dvanajste alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika, je Držav-
ni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. julija 1996 sprejel

O D L O K
o imenovanju generalne direktorice Agencije

Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij

Imenuje se:
Alenka KOVAČ ARH, za generalno direktorico Agen-

cije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preobli-
kovanja podjetij za dobo štirih let.

Št. 450-01/93-2/8
Ljubljana, dne 26. julija 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2660.

Na podlagi 1.i člena zakona o Agenciji Republike Slove-
nije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba US,
58/95 in 27/96 – odločba US) ter dvanajste alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika, je Držav-
ni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. julija 1996 sprejel

O D L O K
o imenovanju namestnika generalne direktorice

Agencije Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij

Imenuje se:
Roža ŽUST, za namestnico generalne direktorice Agen-

cije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preobli-
kovanja podjetij za dobo štirih let.

Št. 450-01/93-2/8
Ljubljana, dne 26. julija 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2661.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena za-
kona o odlikovanju člastni znak svobode Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavlja-
nju suverenosti Republike Slovenije podeljujem

srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Karlu
Gorinšku.

Št. 996-01-26/96
Ljubljana, dne 25. junija 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2662.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena za-
kona o odlikovanju člastni znak svobode Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob peti obletnici osamosvojitve Republike Slovenije
podeljujem bivšim članom Predsedstva Republike Slovenije

univ. prof. dr. Matjažu Kmeclu,
Ivanu Omanu,
univ. prof. dr. Dušanu Plutu
zlati častni znak svobode Republike Slovenije za iz-

jemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suvere-
nosti Republike Slovenije.

Št. 996-01-27/96
Ljubljana, dne 25. junija 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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VLADA

2663.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena
in 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma

o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)

1. člen

V uredbi o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) (Uradni list RS, št. 76/95, 4/96, 22/96 in 29/96) se priloga 1, ki je
sestavni del te uredbe, spremeni v naslednjem:

1. tarifna oznaka 2505 10 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 2505 10 00 – silikatni in kremenov pesek:
2505 10 001 – – kremenov pesek za proizvodnjo stekla pr 1.1 1.7 2.8
2505 10 002 – – kremenčeva moka za glazure v keramični industriji pr 0.7 1.0 1.6 “
2505 10 009 – – drugi pr 1.7 2.5 4.0 “

2. pri tarifni oznaki 2903 45 100 se za besedo “klorotrifluorometan” oznaka “(CFC-22)” črta in  nadomesti z “(CFC-13)”.

3. pri tarifni oznaki 2932 99 700 se na koncu pripadajočega besedila črta dvopičje in se v pripadajočih kolonah za
carinsko stopnjo doda “pr”.

4. tarifna oznaka 3206 19 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3206 19 00 – – drugi:
3206 19 001 – – – koncentrirane disperzije v plastičnih masah Masterbatch pr 3.7 2.5 4.5
3206 19 009 – – – drugi pr 7.5 5.0 9.0 “

5. tarifna oznaka 3208 10 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3208 10 90 – – druge:
3208 10 901 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja v

prehrambeni, kozmetični in sorodnih industrijah pr pr pr 4.4
3208 10 909 – – – druge pr pr pr 11.7 “

6. tarifna oznaka 3208 20 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3208 20 10 – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju
3208 20 101 – – – termovarljivi premazi za uporabo v prehrambeni in farmacevtski

industriji pr pr pr 4.4
3208 20 109 – – – druge pr pr pr 11.7 “

7. tarifna oznaka 3208 20 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3208 20 90 – – druge:
3208 20 901 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja

v prehrambeni in farmacevtski industriji pr pr pr 4.4
3208 20 909 – – – druge pr pr pr 11.7 “

8. tarifna oznaka 3208 90 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3208 90 10 – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
3208 90 101 – – – zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni  in farmacevtski industriji pr pr pr 4.4
3208 90 109 – – – druge pr pr pr 11.7 “

9. tarifna oznaka 3208 90 910 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3208 90 91 – – druge:
3208 90 911 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se uporablja

v prehrambeni, kozmetični in sorodnih industrijah pr pr pr 4.4
3208 90 919 – – – druge pr pr pr 11.7 “

10. tarifna oznaka 3214 10 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3214 10 10 – – steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni cementi, tesnilne mase in drugi kiti:
3214 10 101 – – – na osnovi tesnilne mase na osnovi PVC ali sintetičnega kavčuka pr pr 3.2 5.8
3214 10 109 – – – drugo pr pr 5.0 9.0 “
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11. tarifna oznaka 3215 11 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3215 11 00 – – črna:
3215 11 001 – – – za tisk na belo in Alu pločevino pr 1.2 1.7 2.8
3215 11 009 – – – drugo pr 1.7 2.5 4.0 “

12. za tarifno oznako 3215 19 001 in pripadajočim besedilom se doda naslednja tarifna oznaka in pripadajoče  besedilo:
3215 19 002 – – – za tisk na belo in Alu pločevino pr 1.2 1.7 2.8 “

13. pri tarifnih oznakah 3301 90 210 in 3301 90 290 se pripadajoče carinske stopnje v koloni 4 (uvoz iz Madžarske)
nadomestijo s stopnjo “pr”.

14. tarifna oznaka 3302 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3302 90 90 – – drugo:
3302 90 901 – – – mešanice dišav zaščitene, skrivne sestave pr pr 5.0 8.0
3302 90 909 – – – drugo pr pr 5.0 8.0 “

15. tarifna oznaka 3601 00 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3601 00 00 Smodniki
3601 00 001 – črni pr 3.3 5.0 8.0
3601 00 009 – Malodimni pr pr pr pr “

16. tarifna oznaka 3602 00 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika
3602 00 001 – Brizantni eksplozivi pr pr pr pr
3602 00 009 – Drugo pr 5.0 7.5 13.5 ”

17. pri tarifni oznaki 3603 00 901 se na koncu pripadajočega besedila dodajo besede “razen dvojno oploščen”.

18. pri tarifnih oznakah 3823 11 000, 3823 12 000, 3823 13 000, 3823 19 100, 3823 19 300, 3823 19 900 se pripadajoče
carinske stopnje v koloni 4 (uvoz iz Madžarske) nadomestijo s stopnjo “pr”.

19. tarifna oznaka 3906 90 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3906 90 00 – Drugi:
3906 90 001 – – policianoakrilat pr pr pr 5.2
3906 90 002 – – natrijeve soli poliakrilne kisline pr pr pr 4.0
3906 90 003 – – raztopine akrilnih polimerov v organskih topilih pr pr pr 4.0 “
3906 90 009 – – drugi pr pr pr 9.6 “

20. tarifna oznaka 3907 99 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3907 99 10 – – – s hidroksilnim številom do vključno 100:
3907 99 101 – – – – polibutilentereftalat pr 1.7 2.5 4.0
3907 99 109 – – – – drugi pr 3.3 5.0 8.0 “

21. tarifna oznaka 3919 90 610 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3919 90 61 – – – – iz mehčanega polivinilklorida ali polietilena:
3919 90 611 – – – – – iz mehkega PVC z elektroizolacijskim lepilnim nanosom pr 2.1 3.2 5.2
3919 90 619 – – – – – drugo pr 5.0 7.5 12.0 “

22. tarifna oznaka 3920 10 400 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3920 10 40 – – – drugo:
3920 10 401 – – – – večslojne folije s prevladujočim polietilenskim slojem pr pr 3.7 6.7
3920 10 409 – – – – drugo pr pr 7.5 13.5 “

23. tarifna oznaka 3920 10 800 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3920 10 80 – – debeline več od 0,125 mm:
3920 10 801 – – – debeline do vključno 0,6 mm pr pr 7.5 13.5
3920 10 802 – – – večplastna folija “tuba laminate” pr pr pr pr
3920 10 809 – – – drugo pr pr pr pr “

24. tarifna oznaka 3921 11 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3921 11 00 – – iz polimerov stirena:
3921 11 001 – – – iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za toplotno izolacijo

(npr. vrsta STYRODUR) pr 2.2 3.2 5.2
3921 11 009 – – – drugo pr 5.0 7.5 12.0 “
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25. tarifna oznaka 3921 90 600 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3921 90 60 – – iz proizvodov adicijske polimerizacije:
3921 90 601 – – – PVC platno kombinirano s tekstilno tkanino pr 2.2 3.2 5.2
3921 90 609 – – – drugo pr 4.0 6.0 9.6 “

26. tarifna oznaka 3921 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3921 90 90 – – drugo:
3921 90 901 – – – večplastne koekstrudirane folije pr 2.2 3.2 5.2
3921 90 909 – – – drugo pr 4.0 6.0 9.6 “

27. tarifna oznaka 3925 90 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3925 90 10 – – pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji v vratih ali na njih,

oknih, stopniščih, zidovih ali drugih delih stavb:
3925 90 101 – – – iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi porami ali z utori ali

žlebovi na robovih za toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR) pr 2.7 4.0 6.4
3925 90 109 – – – drugo pr 5.0 7.5 12.0 “

28. tarifna oznaka 3926 90 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 3926 90 99 – – – – drugo:
3926 90 991 – – – – – plastične mreže za zemljine iz polietilne visoke gostote (PEHD)

kombinirane ali ne z geotekstilom iz polipropilena pr pr pr pr
3926 90 999 – – – – – drugo pr pr 6.0 9.6 “

29. tarifna oznaka 4008 21 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4008 21 90 – – – drugo:
4008 21 901 – – – – surova elastika v obliki trakov in nitk pr pr pr pr
4008 21 902 – – – – tiskarske in lakirane gumi prevleke za aplikacijo tiskarskih barv

in lakov na pločevino pr 1.7 2.5 4.0
4008 21 909 – – – – drugo pr 3.3 5.0 8.0 “

30. tarifna oznaka 4403 20 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4403 20 10 – – smreka vrste Picea abies Karst, ali srebrna jelka (Abies alba Mill):
4403 20 101 – – – hlodi za žaganje in proizvodnjo furnirjev pr pr pr pr
4403 20 109 – – – drugo pr pr pr pr “

31. tarifna oznaka 4403 20 300 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4403 20 30 – – rdeči bor vrste Pinus sylvestris L.:
4403 20 301 – – – hlodi za žaganje in proizvodnjo furnirjev pr pr pr pr
4403 20 309 – – – drugo pr pr pr pr “

32. tarifna oznaka 4403 20 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4403 20 90 – – drugo:
4403 20 901 – – – hlodi za žaganje in proizvodnjo furnirjev pr pr pr pr
4403 20 909 – – – drugo pr pr pr pr “

33. pri tarifni oznaki 4403 49 600 se v pripadajočih kolonah doda carinska stopnja “pr”.

34. tarifna oznaka 4403 92 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4403 92 00 – – bukev (Fagus spp.):
4403 92 001 – – – hlodi za žaganje in proizvodnjo furnirjev pr pr pr pr
4403 92 009 – – – drugo pr pr pr pr “

35. tarifna oznaka 4418 40 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4418 40 00 – – opaži za betonska dela:
4418 40 001 – – – kompletni opaži za betonska dela pr 4.9 pr pr
4418 40 009 – – – opažne plošče pr 11.3 pr pr “

36. tarifna oznaka 4803 00 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4803 00 90 – Drugo:
4803 00 901 – – papir izdelan po suhem postopku pr 2.2 pr 5.8
4803 00 909 – – drugo pr 3.0 pr 8.1 “

37. tarifna oznaka 4811 29 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4811 29 00 – – drugo:
4811 29 001 – – – za izdelavo medicinske embalaže mase od 58 do 62 gr/m2

v zvitkih širine od 411 mm do vključno 420 mm z Atestom o kvaliteti
za uporabo v medicini pr pr pr pr

4811 29 009 – – – drugo pr 3.0 pr 7.2 “
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38. tarifna oznaka 4811 39 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4811 39 00 – – drugo:
4811 39 001 – – – papir za izdelavo filtrov, impregniran pr 2.2 3.2 5.2
4811 39 009 – – – drugo pr 3.0 4.5 7.2 “

39. tarifna oznaka 4823 19 000 in pripadajoče besedilo se črtata in  nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 4823 19 00 – – drugo:
4823 19 001 – – – sterilizacijski papir pr 1.9 2.8 4.5
4823 19 009 – – – drugo pr 4.0 6.0 9.6 “

40. tarifna oznaka 5205 42 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 5205 42 00 – – številke na eno nit od 232,56 do 714,29 deciteksov (metrične številke

Nm nad 14 do 43 na eno nit):
5205 42 001 – – – mercerizirana pr pr pr pr
5205 42 009 – – – drugo pr 4.5 pr 4.8 “

41. tarifna oznaka 5205 43 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 5205 43 00 – – številke na eno nit od 192,31 do 232,56 deciteksov (metrične številke

Nm nad 43 do 52 na eno nit):
5205 43 001 – – – mercerizirana pr pr pr pr
5205 43 009 – – – drugo pr 4.5 pr 4.8 “

42. tarifna oznaka 5401 10 190 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 5401 10 19 – – – drug:
5401 10 191 – – – – iz sintetičnih filamentov (polipropilena ali akrila) pr pr pr pr
5401 10 199 – – – – drugo pr 6.8 pr 7.2 “

43. tarifna oznaka 5407 20 110 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 5407 20 11 – – – pod 3 m:
5407 20 111 – – – – iz polietilena pr pr pr pr
5407 20 119 – – – – drugo pr 11.3 7.5 12.0 “

44. tarifna oznaka 5407 71 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 5407 71 00 – – nebeljene ali beljene
5407 71 001 – – – iz polipropilena pr pr pr pr
5407 71 009 – – – drugo pr 8.3 pr 8.8 “

45. tarifna oznaka 5407 72 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 5407 72 00 – – barvane:
5407 72 001 – – – iz polipropilena pr pr pr pr
5407 72 009 – – – drugo pr 8.3 5.5 8.8 “

46. tarifna oznaka 5503 40 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 5503 40 00 – Iz propilena:
5503 40 001 – – od 1,7 do 2,2 dtex pr pr pr pr
5503 40 009 – – drugo pr pr 4.0 6.4 “

47. tarifna oznaka 6002 30 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 6002 30 10 – – ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne preje, vendar brez gumijaste niti:
6002 30 101 – – – tiskani pr pr pr pr
6002 30 109 – – – drugi pr 9.0 pr 10.8 “

48. tarifna oznaka 6002 43 330 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 6002 43 33 – – – – – barvani:
6002 43 331 – – – – – – za oblačila iz Gorotexa pr pr pr pr
6002 43 333 – – – – – – drugo pr 9.0 pr 10.8 “

49. tarifna oznaka 6002 99 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 6002 99 00 – – drugi:
6002 99 001 – – – termovelur mase nad 200 g/m2 pr pr pr pr
6002 99 009 – – – drugo pr 7.0 6.0 9.6 “

50. tarifna oznaka 6211 33 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 6211 33 10 – – – delovna in poklicna oblačila:
6211 33 101 – – – – pilotski zaščitni telovniki pr pr pr pr
6211 33 109 – – – – drugo pr 13.5 9.0 16.2 “
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51. tarifna oznaka 6306 12 000in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 6306 12 00 – – iz sintetičnih vlaken:
6306 12 001 – – – termoizolacijske membranske kritine pr 2.7 4.0 7.2
6306 12 009 – – – drugo pr 6.0 9.0 16.2 “

52. tarifna oznaka 6805 10 000  in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 6805 10 00 – Na podlagi iz tekstilnih tkanin:
6805 10 001 – – širine več kot 100 cm pr 1.1 1.7 2.8
6805 10 009 – – drugo pr 1.7 2.5 4.0 “

53. tarifna oznaka 6805 20 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 6805 20 00 – Na podlagi iz papirja ali kartona:
6805 20 001 – – širine več kot 100 cm pr 1.1 1.7 2.8
6805 20 009 – – drugo pr 1.7 2.5 4.0 “

54. tarifna oznaka 6914 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 6914 90 90 – – drugo:
6914 90 901 – – – piezzo keramični elementi za uporabo v industriji pr 2.0 3.0 4.8
6414 90 909 – – – drugo pr 2.0 3.0 4.8 “

55. tarifna oznaka 7202 11 800 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7202 11 80 – – – drugo:
7202 11 801 – – – – fero-manganove “carbure” pr pr pr pr
7202 11 809 – – – drugo pr pr pr pr “

56. tarifna oznaka 7202 19 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7202 19 00 – – drugo:
7202 19 001 – – – – fero-manganove “offine” pr pr pr pr
7202 19 009 – – – drugo pr pr pr pr “

57. tarifna oznaka 7202 21 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7202 21 10 – – – ki vsebuje več kot 55 ut.%, vendar največ 80 ut.% silicija:
7202 21 101 – – – – ki vsebuje do 65 ut. % silicija pr pr pr 5.8
7202 21 109 – – – – drugo pr pr pr 9.0 “

58. pri tarifni oznaki 7208 10 000 se pripadajoča carinska stopnja v koloni 5 (uvoz iz Poljske) nadomesti s stopnjo “pr”.

59. tarifna oznaka 7220 20 910 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7220 20 91 – – – – 2,5 % ali več niklja:
7220 20 911 – – – – – širine 13 mm ali manj pr pr pr pr
7220 20 919 – – – – – drugo pr 3.3 9.0 9.0 “

60. tarifna oznaka 7220 90 190 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7220 90 19 – – – drugi:
7220 90 191 – – – – pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok sijaj pr 2.3 6.1 6.1
7220 90 199 – – – – drugo pr 3.3 9.0 9.0 “

61. tarifna oznaka 7223 00 111 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7223 00 11 – – ki vsebuje 28 ut. % ali več, vendar ne več kot 31 ut. % niklja

in 20 ut. % ali več, vendar ne več kot 22 ut. % kroma:
7223 00 111 – – – premera 0,8 mm ali manj pr 2.3 6.1 pr
7223 00 119 – – – drugo pr 3.3 9.0 pr “

62. tarifna oznaka 7223 00 190 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7223 00 19 – – druga:
7223 00 191 – – – premera 0,8 mm ali manj pr 2.3 6.1 pr
7223 00 199 – – – drugo pr 3.3 9.0 pr “

63. tarifna oznaka 7223 00 910 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7223 00 91 – – ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot 13 ut. % niklja

in 20 ut. % ali več, vendar ne več kot 22 ut. % kroma:
7223 00 911 – – – premera 0,8 mm ali manj pr 2.3 6.1 pr
7223 00 919 – – – druga pr 3.3 9.0 pr “

64. pri tarifni oznaki 7226 92 900 se na koncu pripadajočega besedila črta
dvopičje in v pripadajočih kolonah za carinsko stopnjo doda: “pr 3.3 pr 9.0”
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65. tarifna oznaka 7307 11 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7307 11 10 – – – ki se uporablja v tlačilnih sistemih:
7307 11 101 – – – – fazonski kosi za litoželezne cevi pr 1.9 2.8 5.0
7307 11 109 – – – – drug pr 3.3 5.0 9.0 “

66. tarifna oznaka 7308 90 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7308 90 99 – – – drugo:
7308 90 991 – – – – konstrukcije za vzrejo malih domačih živali (npr.: baterije za kunce) pr pr pr pr
7308 90 999 – – – – drugo pr 7.5 5.0 8.0 “

67. tarifna oznaka 7310 21 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7310 21 10 – – – pločevinke za shranjevanje hrane in pijače:
7310 21 101 – – – – za shranjevanje mesnih izdelkov s pravokotnim dnom

in pokrovom 103 x 166 mm (flat) pr 2.2 3.2 5.9
7310 21 102 – – – – za shranjevanje pijače s pokrovčki z debelino stene manj kot 0,5 mm pr 2.2 3.2 5.9
7310 21 109 – – – – drugo pr 4.7 7.0 12.6 “

68. tarifna oznaka 7311 00 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7311 00 10 – Brezšivni:
7311 00 101 – – za tehnične pline pr pr pr 5.4
7311 00 109 – – drugo pr pr pr 12.8 “

69. tarifna oznaka 7326 90 970 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7326 90 97 – – – drugi:
7236 90 971 – – – – varilne kabine za izdelavo karoserijskih delov, njihovo industrijsko

sestavo in montažo vozil iz tar. št. 8701 in 8705 pr pr pr pr
7236 90 979 – – – – drugi pr pr 7.5 pr “

70. tarifna oznaka 7411 21 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7411 21 10 – – – ravne:
7411 21 101 – – – – cevi in zlitine bakra in cinka z debelino stene, manjše od 3 mm pr pr 1.8 pr
7411 21 109 – – – – drugo pr pr 3.0 pr “

71. tarifna oznaka 7411 21 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7411 21 90 – – – drugo:
7411 21 901 – – – – cevi z debelino stene 3 mm in manj pr pr 1.8 pr
7411 21 909 – – – – drugo pr pr 3.0 pr “

72. tarifna oznaka 7411 29 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7411 29 90 – – – drugo:
7411 29 901 – – – – gibljive bakrene cevi, premera več kot 25,4 mm pr pr 1.8 pr
7411 29 909 – – – – drugo pr pr 3.0 pr “

73. tarifna oznaka 7604 21 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7604 21 00 – – votli profili:
7604 21 001 – – – varjeni in perforirani ali vlečeni profili pr pr pr 5.0
7604 21 009 – – – drugi pr pr pr 9.0 “

74. tarifna oznaka 7604 29 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7604 29 900 – – – profili:
7604 29 901 – – – – profili dimenzije 12 x 8 mm ali manj pr pr pr 5.0
7604 29 909 – – – – drugo pr pr pr 9.0 “

75. tarifna oznaka 7606 91 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7606 91 00 – – iz nelegiranega aluminija:
7606 91 001 – – – aluminijeva pločevina za litografiranje (litografska pločevina) pr pr pr 5.0
7606 91 009 – – – drugo pr pr pr 9.0 “

76. tarifna oznaka 7606 92 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7606 92 00 – – iz aluminijevih zlitin:
7606 92 001 – – – pobarvana pločevina v kolobarjih pr pr pr 5.0
7606 92 009 – – – drugo pr pr pr 9.0 “

77. tarifna oznaka 7607 19 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7607 19 99 – – – – druge:
7607 19 991 – – – – – aluminijeva folija za litografiranje (litografska folija) pr pr pr 4.5
7607 19 999 – – – – – drugo pr pr pr 7.2 “
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78. tarifna oznaka 7608 20 300 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 7608 20 30 – – – varjene:
7608 20 301 – – – – votle okrasne letve, širine 26 in 18 mm za umetniško zastekljevanje pr pr pr 9.0
7608 20 309 – – – – drugo pr pr pr 9.0 “

79. tarifna oznaka 8207 20 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8207 20 90 – – z delovno površino iz drugih materialov:
8207 20 901 – – – za izdelavo karoserijskih delov za industrijsko sestavljanje vozil

iz tar. št. 8701 do 8705 pr pr pr pr
8207 20 909 – – – drugo pr pr 7.5 13.5 “

80. tarifna oznaka 8308 90 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8308 90 00 – Drugo, vključno z deli:
8308 90 001 – – zapirala, okovje z zapirali (zaklopke) za smučarsko obutev in rolke pr pr pr pr
8308 90 009 – – drugo pr pr pr 13.5 “

81. tarifna oznaka 8309 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8309 90 90 – – drugo:
8309 90 901 – – – pokrovi za pločevinke iz tar. podšt. 7310 21 102 pr pr pr pr
8309 90 909 – – – drugo pr pr pr 12.0 “

82. tarifna oznaka 8419 89 950 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8419 89 95 – – – drugi:
8419 89 951 – – – – druge naprave za hlajenje proizvodov v postopku obdelave

s temperaturo ali pri kateri se sprošča temperatura pr pr pr pr
8419 89 952 – – – – drugi stroji, aparati in oprema za uporabo v farmacevtski industriji

(npr. naprave za pripravo vode, liofilizatorji, emajl. reaktorji ipd.) pr pr pr pr
8419 89 954 – – – – stroji za tabletiranje ali dražiranje pr pr pr 9.0
8419 89 959 – – – – drugi pr pr pr 9.0 “

83. tarifna oznaka 8421 21 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8421 21 90 – – – druge:
8421 21 901 – – – – za filtriranje in čiščenje odpadnih vod pr pr pr pr
8421 21 909 – – – – druge pr pr pr 12.0 “

84. tarifna oznaka 8421 39 980 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8421 39 98 – – – drugi:
8421 39 981 – – – – elektro filtri za dimne pline pr pr pr pr
8421 39 989 – – – – drugi pr pr pr pr “

85. tarifna oznaka 8424 89 800 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8424 89 80 – – – druge:
8424 89 801 – – – – naprave za elektronski nanos barve s transportnim sistemom

in sušilno napravo pr pr pr pr
8424 89 809 – – – – druge pr pr pr 8.0 “

86. tarifna oznaka 8427 10 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8427 10 10 – – z dvigalno višino 1 m ali več:
8427 10 101 – – – bočno-stranski in paletno regalni (s pomičnim stebrom) viličarji pr pr pr pr
8427 10 109 – – – drugi pr 11.3 pr 13.5 “

87. tarifna oznaka 8438 80 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8438 80 99 – – – drugo:
8438 80 991 – – – – naprave za kontinuirano industrijsko proizvodnjo sladoleda pr pr pr pr
8438 80 999 – – – – drugo pr pr pr pr “

88. tarifna oznaka 8441 80 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8441 80 00 – Drugi stroji:
8441 80 001 – – stroji za leplenje kartonskih škatel pr pr pr pr
8441 80 002 – – stroji za izsekavanje pr pr pr pr
8441 80 009 – – drugi pr pr pr 8.0 “

89. tarifna oznaka 8459 69 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8459 69 99 – – – – drugi:
8459 69 991 – – – – – kopirni rezkalni stroji pr pr pr pr
8459 69 999 – – – – – drugi pr 7.5 pr 8.0 “
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90. tarifna oznaka 8462 49 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8462 49 90 – – – drugi:
8462 49 901 – – – – za žaganje profilov pr pr pr pr
8462 49 909 – – – – drugi pr pr pr 8.0 “

91. tarifna oznaka 8464 20 190 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8464 20 19 – – – drugi:
8464 20 191 – – – – stroji za brušenje in poliranje ravnega stekla pr pr pr pr
8464 20 199 – – – – drugi pr pr pr 8.0 “

92. tarifna oznaka 8464 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8464 90 90 – – drugi:
8464 90 901 – – – stroji za vrtanje, rezanje, graviranje ravnega stekla

ali njihova kombinacija pr pr pr pr
8464 90 909 – – – drugi pr pr pr 12.0 “

93. za tarifno oznako 8464 90 901 se doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“ 8464 90 902 – – – stroji za diamantno kronsko vrtanje betona, hlajeni z vodo pr pr pr pr “

94. tarifna oznaka 8465 10 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8465 10 90 – – z avtomatskim prenosom obdelovanca med operacijami:
8465 10 901 – – – numerično krmiljeni obdelovalni center mostovne

izvedbe “Point to point” pr pr pr pr
8465 10 909 – – – drugi pr pr pr 11.2 “

95. tarifna oznaka 8465 91 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8465 91 10 – – – tračne žage:
8465 91 101 – – – – širine med kolesi do vključno 550 mm pr pr pr pr
8465 91 102 – – – – širine med kolesi nad 550 mm do vključno 650 mm pr pr pr 12.0
8465 91 103 – – – – širine med kolesi nad 650 mm pr pr pr pr
8465 91 104 – – – – druge pr pr pr 12.0 “

96. tarifne oznake 8465 91 do vključno 8465 99 in pripadajoče besedilo se črtajo in nadomestijo z naslednjim besedilom:
“ 8465 91 – – strojne žage
8465 91 20 – – – krožne žage:
8465 91 201 – – – – formatne, krojilne pr pr pr pr
8465 91 202 – – – – večlistne pr pr pr pr
8465 91 209 – – – – druge pr pr pr 12.0
8465 91 90 – – – druge:
8465 91 901 – – – – za hlodovino (gater in spahovalne žage) pr pr pr pr
8465 91 902 – – – – za horizontalno žaganje plošč pr pr pr pr
8465 91 909 – – – – druge pr pr pr 12.0
8465 92 00 – – stroji za skoblanje, rezkanje ali oblikovanje z rezanjem:
8465 92 001 – – – mizni in nadmizni rezkarji za les s programobilnim pozicioniranjem pr pr pr pr
8465 92 002 – – – verižni rezkarji za les pr pr pr pr
8465 92 003 – – – skobeljniki za les širine do vključno 360 mm pr pr pr pr
8465 92 004 – – – skobeljniki za les širine nad 440 mm pr pr pr pr
8465 92 009 – – – drugi pr pr pr 12.0
8465 93 00 – – stroji za brušenje, glajenje in poliranje:
8465 93 001 – – – brusilni stroji za les vseh izvedb, razen tračne brusilke s tamponom pr pr pr pr
8465 93 002 – – – gladilni in polirni stroji za les pr pr pr pr
8465 93 009 – – – drugi pr pr pr 12.0
8465 94 00 – – stroji za upogibanje ali sestavljanje:
8465 94 001 – – – stroji za spajanje furnirja in masive po debelini lesa

s stiskanjem ali lepljenjem pr pr pr pr
8465 94 002 – – – za spenjanje lesenih okvirjev pr pr pr pr
8465 95 00 – – stroji za vrtanje ali dolbenje:
8465 95 001 – – – večvretenski vrtalni stroji za les z medosno razdaljo nad 38 mm pr pr pr pr
8465 95 002 – – – drugi stroji za vrtanje in vijačenje za uporabo v industriji pr pr pr pr
8465 95 009 – – – drugi pr pr pr 12.0
8465 96 000 – – stroji za cepljenje ali lupljenje pr pr pr pr
8465 99 – – drugi:
8465 99 10 – – – stružnice:
8465 99 101 – – – – stružnice za les pr pr pr pr
8465 99 109 – – – – druge pr pr pr 8.0
8465 99 90 – – – drugi:
8465 99 901 – – – – stroji za nanašanje lepila ali nanos ali oplaščevanje s folijo pr pr pr pr
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8465 99 902 – – – – stroji za lesene sekance z lastnim pogonom pr pr pr pr
8465 99 903 – – – – stroji za nameščanje okovja in krtačni stroji pr pr pr pr
8465 99 904 – – – – stroji za proizvodnjo čepov pr pr pr pr
8465 99 909 – – – – drugi pr pr pr 8.0 “

97. tarifna oznaka 8467 11 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8467 11 10 – – – za obdelavo kovin:
8467 11 101 – – – – orodja za industrijsko sestavo in montažo karoserije

iz tar. št. 8701 do 8705 pr pr pr pr
8467 11 109 – – – – drugo pr pr pr pr “

98. tarifna oznaka 8467 11 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8467 11 90 – – – drugo:
8467 11 901 – – – – za ekstrudiranje pr pr pr pr
8467 11 909 – – – – drugo pr pr pr pr “

99. tarifna oznaka 8467 89 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8467 89 00 – – – drugo:
8467 89 001 – – – – za hidravlično ekstrudiranje pr pr pr pr
8467 89 009 – – – – drugo pr pr pr pr “

100. pri tarifni oznaki 8471 90 000 se za besedo “Drugo” črta dvopičje in se v nadaljevanju v pripadajočih kolonah doda
carinska stopnja “pr”.

101. tarifna oznaka 8479 89 950 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8479 89 95 – – – – drugo:
8479 89 951 – – – – – stroji za pranje in sušenje ravnega stekla pr pr pr pr
8479 89 952 – – – – – stiskalnice za termopan steklo pr pr pr pr
8479 89 953 – – – – – stroji za nanašanje tesnilnih mas (kit) pr pr pr pr

– – – – – stroji za polnjenje s sušilnimi sredstvi pr pr pr pr
8479 89 955 – – – – – stroji in oprema za industrijsko sestavo in montažo karoserije

vozil iz tar. št. 8701 do 8705 pr pr pr pr
8479 89 959 – – – – – drugi pr pr pr 4.0 “

102. tarifna oznaka 8481 80 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8481 80 99 – – – – drugi:
8481 80 991 – – – – – ventili z razpršilci pr pr pr pr
8481 80 999 – – – – – drugi pr pr 6.5 11.7 “

103. tarifna oznaka 8504 31 310 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8504 31 31 – – – – – za merjenje napetosti:
8504 31 311 – – – – – – visokonapetostni merilni transformatorji za napetost

od 6,3 kV do 110 kV pr pr pr pr
8504 31 319 – – – – – – drugo pr 2.3 3.5 6.3 “

104. tarifna oznaka 8515 29 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8515 29 90 – – – drugi:
8515 29 901 – – – – za točkovno varjenje in varilne klešče, ki se uporabljajo

v industrijskem sestavljanju karoserij vozil iz tar. št. 8701 do 8705 pr pr pr pr
8515 29 909 – – – – drugo pr pr pr 13.5 “

105. za tarifno oznako 8529 90 700 in pripadajočim besedilom se doda “– – – drugo:”.

106. tarifna oznaka 8535 40 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8535 40 00 – Prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti in dušilni elementi motečih valov:
8535 40 001 – – kovinsko-oksidalni prenapetostni odvodniki vgrajeni v polimerna

ohišja in dušilni elementi motečih valov pr pr pr pr
8535 40 009 – – drugo pr 5.0 7.5 13.5 “

107. tarifna oznaka 8546 20 990 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8546 20 99 – – – drugi:
8546 20 991 – – – – za napetosti nad 72,5 kV pr pr pr pr
8546 20 999 – – – – drugi pr 3.3 pr 8.0 “

108. v tarifni oznaki 8701 10 se besedilo “Traktorji in druga vlečna vozila, enoosni:” nadomesti z besedami “Traktorji, ki
se upravljajo stoje (brez sedeža):”
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109. pri tarifni oznaki 8704 21 se:
– za tarifno oznako 8704 21 311 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:

“ 8704 21 312 – – – – – – vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora
(npr. keson, silos, hladilnik ipd.) pr pr pr 19.8 “

– za tarifno oznako 8704 21 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“ 8704 21 912 – – – – – – vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora

(npr. keson, silos, hladilnik ipd.) pr pr pr 19.8 “

110. pri tarifni oznaki 8704 22 91 se:
– za tarifno oznako 8704 22 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“ 8704 22 912 – – – – – vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora

(npr. keson, silos, hladilnik ipd.) pr pr pr pr “

111. pri tarifni oznaki 8704 23 91 se:
– za tarifno oznako 8704 23 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“ 8704 23 912 – – – – – vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora

(npr. keson, silos, hladilnik ipd.) pr pr pr pr “

112. za tarifno oznako 8704 23 991 in pripadajočim besedilom se doda tarifna oznaka s pripadajočim besedilom:
“ 8704 23 992 – – – – – vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora

(npr. keson, silos, hladilnik ipd.) pr pr pr pr “

113. tarifna oznaka 8705 90 300 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8705 90 30 – – vozila z betonskimi črpalkami:
8705 90 301 – – – zmogljivosti nad 85m3/h in dolžino rok nad 28 m pr pr pr pr
8705 90 309 – – – drugo pr pr pr 13.5 “

114. v okviru tarifne oznake 8706 se vse tarifne podštevilke ter pripadajoče besedilo črtajo in nadomestijo z naslednjim
besedilom:
“ 8706 00 11 – – za vozila iz tar. št. 8702 ali 8704:
8706 00 111 – – – za industrijsko sestavljanje pr pr pr pr
8706 00 119 – – – za druge namene pr pr pr 13.5
8706 00 19 – – druge:
8706 00 191 – – – za industrijsko sestavljanje pr pr pr pr
8706 00 199 – – – za druge namene pr pr pr 8.1

– Druge:
8706 00 91 – – za vozila iz tar. št. 8703:
8706 00 911 – – – za industrijsko sestavljanje pr pr pr pr
8706 00 919 – – – za druge namene pr pr pr 6.3
8706 00 99 – – druge
8706 00 991 – – – za industrijsko sestavljanje pr pr pr pr
8706 00 999 – – – za druge namene pr pr pr 9.9 “

115. pri tarifni oznaki 8707 se pri tarifni oznaki 8707 90 100 v pripadajočem besedilu besede “traktorjev, ki jih
upravljajo stoje (brez sedeža) iz tar. podšt. 8701 10” nadomestijo z naslednjimi besedami “traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10
in 8701 90”.

116. pri tarifni oznaki 8708 se pri tarifnih oznakah 8708 29 100, 8708 31 100, 8708 39 100, 8708 40 100, 8708 70 100,
8708 91 100, 8708 92 100, 8708 93 100, 8708 99 100 v pripadajočem besedilu besede “traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez
sedeža) iz tar. podšt. 8701 10” nadomestijo z naslednjimi besedami “traktorjev iz tar. podšt. 8701 10 in 8701 90”.

117. tarifna oznaka 8708 50 900 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
“ 8708 50 90 – – druge:
8708 50 901 – – – za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. podšt. 8701 10 in 8701 90 pr pr pr 12.0
8708 50 909 – – – druge pr pr pr 12.0 “

118. tarifni oznaki 8708 60 910 in 8708 60 990 se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8708 60 91 – – – iz kovanega jekla v zaprtem utopu (ang. closed– die forged steel):
8708 60 911 – – – – za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. pod št. 8701 10

in 8701 90 pr pr pr 12.0
8708 60 919 – – – – druge pr pr pr 12.0
8708 60 99 – – – druge:
8708 60 991 – – – – za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. podšt. 8701 10

in 8701 90 pr pr pr 12.0
8708 60 999 – – – – druge pr pr pr 12.0 “
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119. tarifna oznaka 8716 39 590 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 8716 39 59 – – – – – – drugi:
8716 39 591 – – – – – – – za prevoz osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil

s hidravlično dvižno platformo za prevoz tovora v dveh nivojih pr pr pr pr
8716 39 599 – – – – – – – drugi pr pr pr 13.5 “

120. tarifna oznaka 9020 00 900 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 9020 00 90 – Drugi:
9020 00 901 – – plinske maske pr pr pr pr
9020 00 909 – – drugo pr pr pr pr “

121. tarifna oznaka 9401 90 800 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 9401 90 80 – – – drugi:
9401 90 801 – – – – deli sedežev iz tar. št. 9401 30 pr pr pr pr
9401 90 809 – – – – drugo pr pr pr pr “

122. tarifna oznaka 9404 90 100 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim besedilom:
“ 9404 90 90 – – drugo:
9404 90 901 – – – za avtomobilske sedeže z vgrajenimi magnetki pr pr pr 13.5
9404 90 909 – – – drugo pr pr pr 13.5 “

123. tarifna oznaka 9602 00 000  se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
“ 9602 Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki

iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne
gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali
rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; obdelana,
neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča v tar. št. 35.03) in izdelki iz
neutrjene želatine:

9602 00 001 – Kapsule iz želatine za farmacevtske namene pr pr pr pr
9602 00 009 – Drugo pr pr pr pr “

2. člen

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 330-01/94-8/13-8
Ljubljana, dne 18. julija 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2664.

Na podlagi sporazuma med SFR Jugoslavijo in Repub-
liko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru Tržaš-
kega sporazuma o maloobmejnem prometu z listama C in D
z dne 25. maja 1984 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogod-
be, št. 8/89), akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nek-
danje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS, št. 40/
92 – Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave not št.
002615/290 z dne 26. 10. 1995, št. 575-SD95-24070 z dne
14. 12. 1995 in št. 526-08-96-01 z dne 29. 4. 1996, v zvezi z
blagovnimi listami C in D ter prvega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93
in št. 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o izvajanju Tržaškega

sporazuma o maloobmejnem prometu
za listo D v letu 1996

1. člen

Priloga k uredbi o izvajanju Tržaškega sporazuma o
maloobmejnem prometu za listo D v letu 1996 (Uradni list
RS, št. 2/96), ki je njen sestavni del, se spremeni tako, da se
glasi:

“BREZCARINSKI UVOZ PO LISTI D TRŽAŠKEGA
SPORAZUMA ZA LETO 1996

v mio LIT

Zap. Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto

št. 1996

1. 2. 3. 4.

1. 02.02.–21.06 Meso goveje zmrznjeno; 7.970
meso svinjsko sveže ali
zmrznjeno ali razne obreznine;
ribe, raki, mehkužci;
razni rastlinski proizvodi;
zelenjava, vrtnine;
agrumi, sveži ali suhi in
drugo sadje;
aditili
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v mio LIT

Zap. Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto

št. 1996

1. 2. 3. 4.

2. 23.01. Moka, zdrob in peleti iz mesa 9
ali mesnih odpadkov

3. 25. 01–29.17 Razni mineralni proizvodi – 112
sol, žveplo; zemljine in kamenj;
sadra, apno in cement;
rude; žlindre in pepeli;
mineralna goriva, olja in pr.
njihove destilacije;
anorganski kemični pr., org. in
anorg., spojine, plemenit. kovine;
ogljik. in njihovi halogen.
derivati; alkoholi in njihovi
halogenski derivati; fenoli
estri, peroksidi, karbonske
kisline

4. 32.04 Sintetična organska barvila 9

5. 32.05– 32.15 Organski pigmenti (naravni in 480
sintetični), barve, laki, kiti,
tuši, črnila itd.

6. 33.01–38.02 Eterična olja, izdelki za 370
ličenje, mila, voski. loščila,
proiz. za fotograf. in kinemat.
namene, lepila ipd.

7. 38.08–38.23 Razni proizv. kemične ind., 9
insekticidi, fundicidi, herbicidi
itd.

8. 39.01–39.26 Plastične mase in proizvodi iz 4.973
plastičnih mas; primarne
oblike – polimeri, polietilen
polivinilklorid; poliuretanske
pene, razni drugi poliestri
in kem. derivati; odpadki,
ostružki, talne obloge, plošče
listi, folije in razni proizvodi
iz plastičnih mas

9. 40.05–40.16 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in 600
gume; plošče, listi, trakovi, palice,
in profili iz gume, avtomobilske
gume, zunanje in notranje; higienski
in farmac. izdelki iz gume idr.

10.  44.08–44.18 Listi furnirja in listi za 18
vezane plošče in drug žagan les;
stavbno pohištvo in drugi leseni
proizvodi za gradbeništvo

11. 45.03–45.04 Izdelki iz naravne plute, 165
aglomerirana pluta itd.

12. 48.02–48.23 Papir, karton, izdelki iz papirne 2.900
mase ali kartona, embalaža
(škatle, vreče ipd.); registri,
knjigovodske knjige in podob.
izdelki za pisarne

13. 50.07 Preja iz česane volne, 9
nepriprav. za prodajo
na drobno

14. 51.05 – 51.08 Volna in fina ali groba 18
žival.dlaka, mikana ali
česana; preja iz mikane ali
česane volne in fine živalske
dlake, nepripravljena za prod.
na drobno

v mio LIT

Zap. Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto

št. 1996

1. 2. 3. 4.

15. 52.02–52.12 Bombažni odpadki, bombaž 96
mikan ali česan, sukanec
iz bombaža in preje
Bombažna preja priprav.
za prodajo na drobno

16. 54.01–56.04 Filamenti iz umetnih ali 36
sintetičnih vlaken; klobučevina,
spec. preja ipd.

17. 56.07–56.08 Vrvi, motvozi, konopi, vozlani, 48
mrežasti izdelki

18.  68.05–68.10 Naravni ali umetni 48
abrazivni materiali v prahu
ali zrnu; žlindra
Proizvodi iz bitumna in podob.
materialov, table, listi,
plošče iz mineral. vlaken;
proizvodi iz cementa, lepenke
in gipsa, pr. iz sadre

19. 69.02–69.13 Ognjevzdržna opeka, bloki, 1.300
ploščice in drugi keram.
izdelki; razni granitni in
keram. izdelki, ploščice,
sanitarna keramika in izdel.
ipd.

20. 70.03–70.19 Steklo in stekl. izdelki 980
(ornament, baravna, termopan-
steklo, stekl. baloni in
steklenice, ogledala, bloki,
zidaki, kocke ipd.)

21. 72.08 – 72.19 Železo iz nelegiranega jekla; 1.180
ploščati vročevaljani izd.;
palice, progili, žice;
nerjavno jeklo, ploščati,
valjani proiz. iz nerjav.
jekla

22. 73.04–73.26 Železni in jekleni proizvodi; 1.480
cevi in votli profili; razne
železne konstrukcije,
rezervarji; verige, žeblji,
sidra, vijaki, šivlne igle,
peči za ogrevanje in radiatorji,
razni namizni, kuhinjski in drugi
proizvodi iz železa ali jekla;
sanitarni predmeti iz ž. ali j.
idr.

23. 74.07–74.12 Bakrene palice in profili, žica,
trakovi, plošče, folije, cevi

24. 76.04–76.10 Aluminijaste palice in profili; 638
alumin. žica, plošče, pločevine

25. 82.07–84.08 Izmenljivo orodje za ročno 1.300
obdelavo, priprav. na mehan.
pogon, noži in rezila za
stroje, turbine, generatorji,
batni motorji, kotli za centr.
kurjavo ipd.

26. 84.13–84.19 Črpalke za tekočine z 2.400
merilnimi napravami ali
brez njih
logistična oprema; zamrzovalna
tehnika; klimatizacijske naprave
stroji, naprave in laboratorijska
oprema
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v mio LIT

Zap. Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto

št. 1996

1. 2. 3. 4.

27. 84.22–84.29 Pomivalni stroji; stroji za pol- 1.068
njenje, zapiranje , etiketiranje,
tehtnice; mehanične naprave;
škribčevja, dvigala, ipd.
transporterji, viličarji, avto
dvigala; buldožerji, grejderji,
bagri, nakladalniki ipd.

28. 84.32–84.52 Stroji za pripravo in kultivir. 760
zemlje v kmetijstvu, za obiranje,
žetev, mlatev, molzni stroji,
str. za proizv. celuloze,
knjigoveški stroji, tiskarski
in pletilni stroji, stroji za
šivanje ipd.
Razni stroji za pranje, čiščenje,
ožemanje, sušenje, likanje, kemično
čiščenje (razen strojev iz tarife
84.50)
Šivalni stroji, razen strojev za
šivanje knjig, igle za šivalne
stroje ipd.

29. 84.65–84.66 Stroji za obdelavo lesa, plute 90
kosti, trde gume, plastike
Deli in pribor, ki so izklj. ali
pretežno primerni za uporabo s
stroji iz tar.št. 84.56 do 84.65

30. 84.69–84.77 Pisalni stroji in stroji za 96
obdelavo besedila; rač. stroji,
knjigovodski stroji; razni stroji
za avtomatsko obdelavo podatkov;
razmnoževalni stroji; stroji za
sortiranje, separacijo, pranje ipd.
stroji za brizganje in pihanje plast.
mas in obdelavo gume

31. 84.80–84.83 Utopi za livarne kovin.; modelne 1.180
plošče, modeli za forme
Pipe, ventili in podobne naprave
za cevovode, kotle, rezervarje
ipd.

32. 85.01–85.44 Akumulatorji 700
Reduktorji, električni motorji,
transformatorji, akumulatorji
Električni stroji in oprema ter
njihovi deli; aparati za snemanje
in reprodukcijo zvoka in slike,
TV aparati ipd. akustika

33. 87.01–87.15 Traktorji, cestni vlačilci za 1.740
polpriklop. in druga vlačna vozila;
sanitetna vozila; motorna vozila za
prevoz blaga ali posebne namene,
šasije za motorna vozila, karoserije
in drugi rezervni deli, motorna kolesa,
kolesa, invalidski vozički ter njihovi
deli in pribor; otroški vozički in
njihovi deli

34. 88.01–89.03 Ribiške ladje in ladje za predelavo 48
ali konzerviranje ribjih izdelkov
Razna plovila za šport in razvedrilo

35. 90.18–90.27 Medicinski, kirurški, zobozdravst. 12
veterin. inštrumenti, aparati za
mehanoterapijo, dihalni aparati;
ortopedski pripomočki ipd.

v mio LIT

Zap. Carinska tarifa Naziv blaga Kvota za leto

št. 1996

1. 2. 3. 4.

36. 93.03, 93.04 in Orožje za lov in šport 36
95.07

Drugo orožje, razen orožja iz
tar.št. 93.07; deli in pribor

37. 94.01–94.05 Pohištvo; in njegovi deli; 698
svetilke in druga svetila,
reflektorji, lestenci in njihovi
deli

38. 96.12 Trakovi za pisalne stroje 12
ipd.

Skupaj 33.978"

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 900-06/96-3/2-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2665.

Na podlagi 16. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) ter 6. in 16.
člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja
minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

O D R E D B O
o homologaciji vozil

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ta odredba določa tehnične zahteve, ki jih morajo iz-
polnjevati cestna motorna vozila in njihovi priklopniki (v
nadaljnjem besedilu: vozila) v Republiki Sloveniji. Oprede-
ljuje tudi postopek homologacije posameznih lastnosti vozi-
la oziroma njegovih delov in opreme kot tudi postopek ho-
mologacije tipa vozila kot celote in posamične odobritve.
Opredeljuje tudi tehnično dokumentacijo vozila in zahteve
za uporabo homologiranih nadomestnih delov.

2. člen

[1] Vsa vozila v Republiki Sloveniji morajo biti varna
tako za voznika in potnike v vozilu kot tudi za druge udele-
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žence v cestnem prometu. Vozila morajo biti izdelana tako,
da kar najmanj onesnažujejo okolje.

[2] Konkretne tehnične zahteve za doseganje ciljev,
navedenih v prejšnjem odstavku, se predpišejo v posamez-
nih odredbah o homologiranju lastnosti vozil ter njihovih
delov in opreme.

[3] V uradnem glasilu Urada Republike Slovenije za
standardizacijo in meroslovje se objavlja informativni sez-
nam predpisov, ki jim morajo ustrezati vozila v Republiki
Sloveniji, in njim enakovrednih predpisov. To velja tako za
predpise o vozilih kot celoti kot tudi za homologacijske
predpise o njihovih lastnostih, delih in opremi.

[4] Ugotavljanje izpolnjevanja tehničnih zahtev se opra-
vi pred uvozom vozila oziroma pred prodajo vozila, ki je
izdelano oziroma dodelano v Republiki Sloveniji.

3. člen

[1] Ugotavljanje ustreznosti vozil je postopek, ki se
opravi v dveh zaporednih delih. V prvem delu se s homolo-
gacijo lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme preverijo
posamezni elementi vozila. V drugem delu pa se preveri
ustreznost vozila kot celote. Slednji postopek se izvaja na
dva načina, in sicer kot homologacija tipa vozila, ki velja za
nedoločeno število vozil istega tipa, ali kot posamični pre-
gled vozila, ko gre samo za eno vozilo.

[2] Homologacija lastnosti vozila ter njegovih delov in
opreme je postopek, s katerim pristojni organ ugotovi, ali so
lastnosti vozila oziroma nekega njegovega dela ali opreme
skladni z zahtevami ustrezne odredbe o homologiranju, in
izda o tem predpisan dokument.

[3] Homologacija tipa vozila kot celote in posamična
odobritev vozila v smislu te odredbe sta postopka, s kateri-
ma pristojni organ ugotovi in potrdi skladnost vozila s
predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje vozil.
Pri tem upošteva stanje predpisov, ki veljajo v Republiki
Sloveniji na dan uvoza oziroma pregleda vozila. Da je
vozilo skladno s predpisi, se šteje tudi, če so homologacije
lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme izdane po
tujih predpisih, ki so po vsebini enakovredni. Pristojni or-
gan potrdi skladnost vozila s predpisi z listino o homologa-
ciji tipa vozila oziroma z izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila.

[4] Za homologacijo in preverjanje vozil po tej odredbi
je pristojen Urad Republike Slovenije za standardizacijo in
meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).

[5] Vozila v smislu te odredbe so vozila, ki jih zajema
klasifikacija po pravilnikih Ekonomske komisije Združenih
narodov za Evropo – ECE (priloga 1), ki je sestavni del te
odredbe, njihovo podrobnejšo razvrstitev pa predpiše mini-
ster, pristojen za standardizacijo.

[6] Pojem uvoza v tej odredbi zajema tako dokončni
kot tudi začasni uvoz.

[7] Urad v postopkih po tej odredbi zagotavlja tajnost
podatkov, ki jih dobi od vložnikov in preskusnih laboratorijev.

II. HOMOLOGACIJA LASTNOSTI VOZIL
TER NJIHOVIH DELOV IN OPREME

4. člen

[1] Vse lastnosti vozila ter njegovi deli in oprema, za
katere so v veljavi posamezne odredbe o homologiranju,
morajo biti skladne z zahtevami teh odredb.

[2] Skladnost iz prvega odstavka se dokazuje s homolo-
gacijo lastnosti vozila ter njegovih delov in opreme (drugi
odstavek 3. člena te odredbe).

5. člen

[1] Homologacija lastnosti vozila ter njegovih delov
in opreme je dvostopenjski postopek. Tehnični del presku-
sa, ki je podlaga za izdajo ustrezne odločbe, se opravi v
pooblaščenem preskusnem laboratoriju, odločbo pa izda
urad.

[2] Preskusne laboratorije v postopku homologacije
pooblašča urad.

6. člen

Proizvajalec dela ali opreme vozila, ki želi svoj izdelek
homologirati po eni od odredb o homologiranju lastnosti
vozil ter njihovih delov in opreme, začne postopek z vlogo,
ki jo dostavi na urad.

7. člen

Urad se mora pred podelitvijo homologacije lastnosti
vozila ter njegovega dela ali opreme prepričati, da proizvaja-
lec zadovoljivo obvladuje kakovost v tistem delu proizvod-
nega procesa, v katerem proizvaja izdelek, ki ga želi homo-
logirati.

8. člen

Enak postopek velja tudi za razširitev homologacije.

9. člen

Navodilo o poteku postopka homologacije lastnosti vo-
zil ter njihovih delov in opreme predpiše minister, pristojen
za standardizacijo.

III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI VOZILA
KOT CELOTE

10. člen

[1] Vsako vozilo mora biti skladno z veljavnimi predpi-
si tudi kot celota.

[2] Dokazovanje skladnosti vozila kot celote se izvaja s
homologacijo tipa vozila ali s posamično odobritvijo (tretji
odstavek 3. člena te odredbe).

11. člen

[1] Postopek dokazovanja skladnosti vozila s predpisi
ni potreben za:

1. Motorna vozila, ki so uvožena za potrebe:
a) šefov tujih držav in odposlancev šefov tujih držav v

posebni misiji ter za potrebe članov njihovega spremstva –
za službene potrebe in osebno rabo,

b) mednarodnih in meddržavnih organizacij – za služ-
bene potrebe,

c) diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih dr-
žav v Republiki Sloveniji – za službene potrebe,

d) šefov tujih diplomatskih predstavništev v Republiki
Sloveniji in njihovih ožjih družinskih članov – za osebno
rabo,
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e) diplomatskega osebja tujih diplomatskih predstavni-
štev v Republiki Sloveniji in njihovih ožjih družinskih čla-
nov – za osebno rabo,

f) konzularnega osebja tujih konzularnih predstavni-
štev v Republiki Sloveniji in njihovih družinskih članov – za
osebno rabo.

Določbi alinej e) in f) ne veljata za diplomatsko oziro-
ma konzularno osebje, če so državljani Republike Slovenije
oziroma tuji državljani, ki stalno živijo v Republiki Slove-
niji.

2. Vozila, ki jih uvozijo državljani Republike Sloveni-
je, ki se za stalno vračajo z začasnega dela ali bivanja v
tujini, če so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto, ter
vozila, ki jih uvozijo tujci, ki dobijo pribežališče ali dovo-
ljenje za stalno naselitev v Republiki Sloveniji, oziroma
osebe, ki si pridobijo slovensko državljanstvo, kot tudi
vozila, ki se uvažajo na podlagi sodnega sklepa o dedova-
nju.

Izjema iz te točke se lahko uveljavi v enem letu od
stalne vrnitve oziroma pridobitve dovoljenja za stalno bi-
vanje ali od pridobitve pribežališča oziroma državljanstva,
vendar le za vozilo, ki je bilo v lasti in uporabi prosilca
najmanj 6 mesecev pred nastankom tega dogodka. Smisel-
no velja to določilo tudi za primer dedovanja (razen roka 6
mesecev).

3. Rabljena vozila muzejske vrednosti; kot taka se lah-
ko štejejo vozila, ki so starejša od 30 let. V izjemnih prime-
rih pa lahko tak status odobri tudi urad po predhodnem
mnenju Tehničnega muzeja Slovenije in AMZS.

4. Vozila, ki se začasno uvažajo zaradi udeležbe na
tekmovanjih, sejmih ali drugih prireditvah, organiziranih na
območju Republike Slovenije (za čas do 30 dni).

5. Športna motorna vozila, ki niso prirejena za vožnjo v
cestnem prometu niti ne bodo registrirana in so namenjena
samo za uporabo na tekmovališčih.

6. Vozila, podarjena humanitarnim organizacijam iz-
ključno za opravljanje njihove humanitarne dejavnosti.

7. Vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji že kdaj
registrirana.

8. Bojna vozila Ministrstva za obrambo in Ministrstva
za notranje zadeve.

[2] Urad lahko v soglasju z Ministrstvom za notranje
zadeve ter po predhodnem mnenju pooblaščene strokovne
organizacije za preglede vozil v postopku homologacije izje-
moma odloči, da za uvoz oziroma začasni uvoz ter registraci-
jo posebnega motornega vozila ni treba predložiti listine o
homologaciji tipa vozila oziroma izjave o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila oziroma se le-ta lahko izda tudi
na podlagi nepopolnih dokumentov oziroma ob določenih
odstopanjih od predpisov.

12. člen

[1] Izpolnjevanje predpisov iz 2. člena te odredbe doka-
zuje proizvajalec v Republiki Sloveniji serijsko izdelanega
vozila ali pooblaščeni zastopnik – uvoznik z izjavo o ustrez-
nosti vozila. Z njo uporabniku jamči, da je to vozilo v celoti
skladno s homologiranim tipom vozila in s tem tudi s predpi-
si, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Takšna izjava mora biti
priložena vsakemu vozilu, ki gre v prodajo.

[2] Izjavo o ustreznosti vozila sme izdati proizvajalec v
Republiki Sloveniji serijsko izdelanega vozila oziroma poob-
laščeni zastopnik – uvoznik izključno na podlagi listine o
homologaciji tipa vozila, ki jo na njegovo ime izda urad na
podlagi tehničnega poročila o izpolnjevanju zahtev, ki ga

izdela za to pooblaščena strokovna organizacija po pregledu
dokumentacije in vzorčnega vozila.

[3] Urad pooblasti posamezne strokovne organizacije
za pregled vozil v postopku homologacije.

[4] Za vsa tista vozila, ki imajo enotno evropsko homo-
logacijo, izda pooblaščenemu zastopniku – uvozniku listino
o homologaciji tipa vozila urad na podlagi verodostojne
kopije izvirnega homologacijskega dokumenta.

13. člen

Homologacija vozila je lahko tudi večstopenjska, če pri
izdelavi celotnega vozila sodeluje več proizvajalcev.

14. člen

[1] Vsako vozilo, ki se posamično uvozi, izdela, sestavi
ali predela, kot tudi vozilo carinskega izvora mora opraviti
postopek posamične odobritve v pooblaščeni strokovni or-
ganizaciji, ki v primeru, da vozilo ustreza zahtevam vseh
potrebnih predpisov, izda izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila. S to izjavo potrjuje skladnost gradnje
vozila s predpisi iz tretjega odstavka 2. člena te odredbe.

[2] V primeru proizvodnje v Republiki Sloveniji in
prodaje do deset primerkov iste izvedenke nekega tipa vozila
si lahko proizvajalec pridobi potrebno izjavo o ustreznosti
vozila tudi po postopku, ki je predpisan za posamično izde-
lana vozila.

[3] Pooblaščeni uvoznik, ki je imetnik listine o homolo-
gaciji tipa vozila, lahko uvozi do deset primerkov vozil
kategorij L, M1, N1, O1 in O2 ter pet primerkov vozil
kategorij M2, M3, N2, N3, O3 in O4 tiste izvedenke nekega
homologiranega tipa vozila, ki je tipska homologacija ne
zajema, oziroma enako število primerkov novega tipa vozila,
če gre za vrsto in znamko vozila, od katere si je za nek tip
vozila sicer že pridobil listino o homologaciji tipa vozila,
vendar tega novega tipa še ni homologiral. Za pridobitev
izjave o ustreznosti takega vozila je potreben postopek, ki je
predpisan za posamično uvožena vozila.

[4] Enak postopek in enake količinske omejitve veljajo
tudi za tip vozila, katerega proizvajalca v Republiki Sloveni-
ji še nihče ne zastopa.

[5] Dovoljenje za postopek posamične odobritve iz
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena izda proi-
zvajalcu oziroma imetniku listine o homologaciji tipa vozi-
la oziroma uvozniku urad. Če je v Republiki Sloveniji več
imetnikov listine o homologaciji tipa vozila za isti tip vozi-
la, se količine vozil na dovoljenjih za enako vozilo sešte-
vajo.

[6] Uvoznik, ki že ima listino o homologaciji tipa vozi-
la za osnovno vozilo, namenjeno nadgrajevanju, lahko po
postopku za posamične odobritve brez količinske omejitve
uvaža tudi celotna vozila, ki so izdelana na homologiranem
osnovnem vozilu.

[7] Uvozniki, ki niso imetniki listine o homologaciji
tipa vozila, lahko uvažajo vozila samo po postopku, ki je
predpisan za posamično uvožena vozila (ob upoštevanju
omejitve iz četrtega odstavka tega člena).

15. člen

[1] Za uvoz rabljenih vozil vseh kategorij je mogoč
samo postopek posamične odobritve. Za potrebe te odredbe
se šteje, da je vozilo rabljeno, takrat, ko so od dneva prve
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registracije pretekli najmanj trije meseci in je vozilo v tem
času prevozilo najmanj 3000 km. Zahteva po prevoženih
3000 km ne velja za priklopna vozila.

[2] Postopek posamične odobritve za poškodovana vo-
zila je mogoče opraviti samo, če vozilo ni poškodovano več
kot 10% (od vrednosti nepoškodovanega vozila), pri tem pa
ne sme biti poškodovan noben element, ki bistveno vpliva na
varnost vozila oziroma je vezan na geometrijo koles.

16. člen

[1] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila mora pri
carinjenju vozil carinarnici predložiti listino o homologaciji
tipa vozila, vsi drugi uvozniki pa izjavo o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila, razen za izjeme iz 11. člena te
odredbe in v primeru začasnega uvoza vzorčnega vozila
zaradi pridobitve listine o homologaciji tipa vozila oziroma
izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila. Carin-
ska uprava Republike Slovenije lahko izjemoma dopusti, da
za uvoz zaradi proizvodnje za izvoz in za začasni uvoz blaga
zaradi popravila ali dodelave ni treba predložiti izjave o
ustreznosti posamično pregledanega vozila, če bodo ta vozi-
la po dodelavi oziroma popravilu zopet izvožena in ne bodo
registrirana v Republiki Sloveniji.

[2] Izjava o ustreznosti vozila oziroma izjava o ustrez-
nosti posamično pregledanega vozila je obvezen dokument
za tehnični pregled vozila pred prvo registracijo vozila v
Republiki Sloveniji oziroma za uporabo v Republiki Slove-
niji, razen če gre za izjeme iz 3. člena te odredbe.

[3] Vzorci obrazcev tehničnega poročila o izpolnjeva-
nju zahtev (USM-H 003 in USM-H 004), listine o homolo-
gaciji tipa vozila (USM-H005), izjave o ustreznosti vozila
(USM-H 007) in izjave o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila (USM-H 008) so objavljeni v prilogi št. 2, ki je
sestavni del te odredbe.

17. člen

[1] Za vse sestavne dele, sisteme in opremo vozil, za
katere je po ustrezni odredbi predpisana homologacija, mora
proizvajalec, uvoznik ali prodajalec posredovati tržišču in
servisni mreži samo homologirane nadomestne dele, oprem-
ljene s homologacijsko oznako in oznako proizvajalca. To
velja tudi za nadomestne dele, ki so neposredno vključeni v
posamezne homologirane sklope oziroma sisteme vozila, kot
so zavorne obloge, izpušni lonci, svetlobna električna opre-
ma itd.

[2] Na vozilo se ne sme vgrajevati nadomestnih delov,
navedenih v prvem odstavku, če niso homologirani.

18. člen

[1] Izpolnjevanje te odredbe nadzorujejo Tržni inšpek-
torat Republike Slovenije, organi ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, ob kontroli na cesti ter urad.

[2] Sankcije za nespoštovanje te odredbe predvideva
zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95). Pojem
“homologacija” vozila iz te odredbe ustreza pojmu “certifi-
ciranje” v citiranem zakonu.

19. člen

Minister, pristojen za standardizacijo, izda navodilo o
postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote.

20. člen

Ta odredba se ne nanaša na vozila, izdelana v Republiki
Sloveniji, ki jih je imel sedanji lastnik v lasti že pred
27. marcem 1993, to je pred uveljavitvijo odredbe o homolo-
gaciji vozil.

IV. KONČNI DOLOČBI

21. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95).

22. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-6/96-1
Ljubljana, dne 25. julija 1996.

prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo
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2666.

Na podlagi 9. člena odredbe o homologaciji vozil (Urad-
ni list RS, št. 43/96) izdaja minister za znanost in tehnologijo

N A V O D I L O
o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih

delov in opreme

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

To navodilo ureja postopek, s katerim Urad Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem
besedilu: urad) ugotovi, ali lastnosti vozila oziroma nek nje-
gov del ali oprema ustrezajo zahtevam ustrezne odredbe o
homologiranju.

II. POSTOPEK HOMOLOGACIJE

1. Začetni del

2. člen

[1] Vsaka pravna ali fizična oseba, ki izdeluje vozila,
dele vozil ali opremo vozil in ki želi dobiti homologacijo za
svoj izdelek (v nadaljnjem besedilu: vložnik), odda na urad
prijavo za homologacijo lastnosti vozila, njegovega dela ali
opreme na predpisanem obrazcu.

[2] Pri tem predloži tudi dokazilo o obvladovanju kako-
vosti v proizvodnem postopku vozila, dela ali opreme vozi-
la, za katerega želi dobiti homologacijo.

[3] Dokazilo o obvladovanju kakovosti predstavlja ve-
ljaven certifikat po seriji standardov SIST ISO 9000 ali
posebno pozitivno strokovno mnenje o tem, da obstaja za-
dostna verjetnost, da bodo vsi izdelki v serijski proizvodnji
izdelani enako kakovostno. To strokovno mnenje izda or-
gan, registriran za presojo sistemov kakovosti, na podlagi
ogleda postopka proizvodnje.

3. člen

[1] Urad napoti vložnika na ustrezne pooblaščene labo-
ratorije.

[2] Urad obenem preveri tudi dokazilo o obvladovanju
kakovosti in v primeru neustreznosti pozove vložnika, da
najpozneje do konca preskušanja izdelka v laboratoriju pred-
loži ustrezno dokazilo o obvladovanju kakovosti.

4. člen

[1] Vložnik predloži zahtevo za preskušanje izdelka
izbranemu laboratoriju in izdela prijavno dokumentacijo po
navodilu laboratorija.

[2] Prijavno dokumentacijo dostavi vložnik skupaj z
vzorčnim izdelkom laboratoriju.

2. Preskušanje vzorčnega izdelka

5. člen

[1] Laboratorij preveri popolnost prijavne dokumenta-
cije in identificira predloženi vzorčni izdelek. Če je doku-
mentacija nepopolna, od vložnika zahteva dopolnitev. Za to
mu določi rok, ki ne more biti krajši od osem dni.

[2] Laboratorij opravi vsa potrebna preskušanja skladno
z zahtevami ustrezne odredbe o homologiranju. Če vzorčni
izdelek ne ustreza zahtevam odredbe, lahko laboratorij vrne

vložniku vzorčni izdelek zaradi odprave pomanjkljivosti in
nato ponovno opravi preskušanje. Laboratorij izdela poroči-
lo o preskusu ter ga skupaj z (dopolnjeno) prijavno doku-
mentacijo in zahtevo vložnika za pridobitev homologacije
dostavi v treh izvodih na urad.

[3] Stroške laboratorija v zvezi s preskušanjem vzorčne-
ga izdelka poravna vložnik neposredno laboratoriju.

3. Homologacija

6. člen

[1] Urad preveri popolnost prejete homologacijske do-
kumentacije iz drugega odstavka 5. člena tega navodila. Če
je dokumentacija nepopolna, zahteva od preskusnega labora-
torija dopolnitev. Za to mu določi rok, ki ne more biti krajši
od osem dni.

[2] Urad na podlagi poročila o preskusu preveri sklad-
nost izdelka z zahtevami ustrezne odredbe o homologiranju.
Pri tem preveri tudi sistem obvladovanja kakovosti v pro-
izvodnem procesu vložnika na podlagi dokazila o obvlado-
vanju kakovosti iz 3. člena tega navodila.

[3] V primeru ustreznosti podeli urad izdelku homolo-
gacijo po ustrezni odredbi o homologiranju, v nasprotnem
primeru pa jo zavrne.

[4] Odločbo o podeljeni ali zavrnjeni homologaciji s
prilogami iz drugega odstavka 5. člena tega navodila dostavi
urad vložniku in laboratoriju. Obvestilo o podeljeni ali zavr-
njeni homologaciji pa pošlje urad tudi homologacijskim or-
ganom vseh držav podpisnic sporazuma o enotnih pogojih za
homologacijo delov in opreme vozil ter o medsebojnem
priznavanju homologacij, ki je bil sklenjen v Ženevi
20. marca 1958 v okviru Ekonomske komisije Združenih
narodov za Evropo (v nadaljnjem besedilu: sporazum), ki
uporabljajo pravilnik ECE, na katerega se nanaša posamezna
ustrezna odredba o homologiranju delov in opreme vozil.

III. RAZŠIRITEV HOMOLOGACIJE

7. člen

[1] Če proizvajalec homologiranega izdelka želi ta izde-
lek delno spremeniti, lahko zahteva razširitev obstoječe ho-
mologacije.

[2] Urad preveri, ali se za predvideno spremembo lahko
opravi razširitev homologacije ali pa je potrebna nova homo-
logacija.

[3] Postopek razširitve homologacije je smiselno enak po-
stopku, opisanem v določilih od 3. do 6. člena tega navodila.

IV. VZDRŽEVANJE PODELJENE HOMOLOGACIJE

1. Skladnost izdelka

8. člen

[1] Za preverjanje skladnosti serijsko izdelanega homo-
logiranega izdelka urad izdela časovni načrt nadzora skladno
z zahtevo ustrezne odredbe.

[2] Skladno s tem načrtom urad izda nalog ustreznemu
laboratoriju, da opravi kontrolni homologacijski preskus se-
rijsko izdelanega homologiranega izdelka.

9. člen

[1] Laboratorij preveri pri proizvajalcu homologiranega
izdelka poročila o internem nadzoru proizvodnje, po predpi-
su ustrezne odredbe o homologiranju izbere ustrezen vzorec
in opravi kontrolni homologacijski preskus vzorca.
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[2] Preskusni laboratorij dostavi poročilo o kontrolnem
homologacijskem preskusu uradu.

10. člen

V primeru neskladja homologiranega izdelka z zahte-
vami ustrezne odredbe urad začasno odvzame proizvajalcu
homologacijo in mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.

11. člen

Če proizvajalec serijsko izdelanega homologiranega iz-
delka le-tega ne uskladi z zahtevami ustrezne odredbe o
homologiranju, urad izda odločbo o odvzemu homologacije
in o tem obvesti proizvajalca, laboratorij in homologacijske
organe vseh držav podpisnic sporazuma, ki uporabljajo pra-
vilnik ECE, na katerega se nanaša posamezna ustrezna odred-
ba o homologiranju delov in opreme vozil,

12. člen

Stroške kontrolnega homologacijskega preskusa serij-
sko izdelanega homologiranega izdelka poravna proizvaja-
lec neposredno laboratoriju.

2. Obvladovanje kakovosti v serijski proizvodnji
homologiranega izdelka

13. člen

[1] Za preverjanje ustreznosti obvladovanja kakovosti v
serijski proizvodnji homologiranega izdelka izdela urad ča-
sovni načrt nadzora.

[2] Skladno s tem načrtom zahteva urad od proizvajalca,
da dostavi ažurirano dokazilo o obvladovanju kakovosti v
postopku proizvodnje homologiranega izdelka v smislu tret-
jega odstavka 3. člena tega navodila.

14. člen

[1] Proizvajalec dostavi uradu ažurirano dokazilo o ob-
vladovanju kakovosti v postopku proizvodnje homologira-
nega izdelka.

[2] V primeru, da urad oceni, da predloženo dokazilo ni
zadostno, zahteva od organa iz tretjega odstavka 2. člena
tega navodila izvedbo presoje obvladovanja kakovosti v po-
stopku proizvodnje homologiranega izdelka.

[3] V primeru, da je ta ocena negativna, urad zahteva od
proizvajalca uvedbo korektivnih ukrepov.

15. člen

V primeru, da je ta ocena po izvedenih korektivnih
ukrepih ponovno negativna, urad izda odločbo o odvzemu
homologacije in o tem obvesti proizvajalca, laboratorij in
homologacijske organe vseh držav podpisnic sporazuma.

16. člen

Stroške presoje obvladovanja kakovosti v postopku pro-
izvodnje homologiranega izdelka poravna proizvajalec ne-
posredno organu, ki izvaja presojo.

V. KONČNA DOLOČBA

17. člen

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

Št. 009-6/96-2
Ljubljana, dne 25. julija 1996.

prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

2667.

Na podlagi 19. člena odredbe o homologaciji vozil
(Uradni list RS, št. 43/96) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

N A V O D I L O
o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

To navodilo ureja postopek ugotavljanja skladnosti s
predpisi cestnih motornih vozil in njihovih priklopnikov (v
nadaljnjem besedilu: vozila), ki so namenjeni uporabi v Re-
publiki Sloveniji.

2. člen

Ugotavljanje skladnosti vozila kot celote s predpisi, ki
veljajo v Republiki Sloveniji, se izvaja različno glede na
način proizvodnje oziroma uvoza vozila. Za serijsko izdela-
na oziroma uvožena vozila se opravi homologacija tipa vozi-
la, za posamičen uvoz, izdelavo oziroma predelavo pa je
potrebna posamična odobritev vozila.

II. HOMOLOGACIJA TIPA VOZILA

3. člen

Za vozila, serijsko izdelana v Republiki Sloveniji, in za
nova vozila, ki jih uvažajo pravne in fizične osebe, registri-
rane za prodajo vozil, z namenom nadaljnje prodaje, je treba
pridobiti listino o homologaciji tipa vozila za vsak tip vozila,
ki je namenjen prodaji v Republiki Sloveniji.

1. Začetek postopka

4. člen

[1] Vsak proizvajalec vozil v Republiki Sloveniji oziro-
ma vsak pooblaščeni zastopnik – uvoznik vozil (v nadalj-
njem besedilu: vložnik) mora vložiti na Uradu Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem
besedilu: urad) vlogo za izdajo listine o homologaciji tipa
vozila za vsak tip vozila, ki ga želi prodajati v Republiki
Sloveniji. Vlogo odda na predpisanem obrazcu (USM–H
001) in predloži dokazilo o plačani pristojbini za homologa-
cijo ter kopijo pogodbe s proizvajalcem vozila oziroma iz-
virno izjavo proizvajalca vozila, da taka pogodba obstaja.

[2] Urad pošlje zahtevek za pregled vozila in dokumen-
tacije ustrezni pooblaščeni strokovni organizaciji. Kopijo
tega zahtevka pošlje vložniku skupaj z obrazcem (USM–H
002), na katerega vložnik vpiše vse zahtevane tehnične po-
datke o vozilu in to tako, da so razvidni podatki tudi za vsako
izvedenko tega tipa vozila, ki jo želi homologirati.

[3] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno
evropsko homologacijo, zahteva urad od vložnika samo iz-
polnitev obrazca USM–H 002 in predložitev verodostojne
kopije izvirnega dokumenta o enotni evropski homologaciji
vozila. Oboje mora vložnik predložiti neposredno na urad
skupaj s pooblastilom proizvajalca za homologacijo tega
tipa vozila v Republiki Sloveniji.

2. Strokovni pregled

5. člen

[1] Vložnik predloži pooblaščeni strokovni organizaciji
izpolnjen obrazec s tehničnimi podatki vozila, dokument
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proizvajalca vozila, s katerim dokazuje verodostojnost teh
tehničnih podatkov, in dokazila proizvajalca o izpolnjevanju
posameznih mednarodnih homologacijskih predpisov (vero-
dostojne kopije homologacijskih listin), RSO certifikat ter
pooblastilo proizvajalca vozila za homologacijo tega tipa
vozila v Republiki Sloveniji. Hkrati predloži tudi dokazilo o
plačanih stroških za strokovni pregled vozila.

[2] Po dogovoru s pooblaščeno strokovno organizacijo
vložnik pripelje na pregled vzorčno vozilo. V primeru večjih
razlik med posameznimi različicami in izvedenkami obrav-
navanega tipa vozila lahko pooblaščena strokovna organiza-
cija zahteva od vložnika, da pripelje na pregled tudi še katero
od izvedenk.

[3] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno
evropsko homologacijo, vložniku ni treba pripeljati vzorčne-
ga vozila na pregled v pooblaščeno strokovno organizacijo.

6. člen

[1] Pooblaščena strokovna organizacija po prejemu zah-
tevka za pregled vozila prouči predloženo tehnično doku-
mentacijo o vozilu, po potrebi zahteva dodatno dokumenta-
cijo in pregleda vozilo. V primeru, da je dokumentacija
proizvajalca izdelana v nekem tujem jeziku, lahko poob-
laščena strokovna organizacija zahteva od vložnika, da ji
oskrbi overovljen prevod v slovenski ali angleški jezik.

[2] Na pregledu pooblaščena strokovna organizacija
ugotavlja predvsem skladnost vzorčnega vozila s predloženo
dokumentacijo. Po pregledu vzorčnega vozila in dokumenta-
cije izdela tehnično poročilo o izpolnjevanju zahtev vozila in
ga pošlje skupaj s prilogo (tehnični podatki vozila) na urad.
Ustrezne obrazce izdaja urad.

3. Homologacija

7. člen

[1] Urad zahteva od vložnika, da predloži pisno izjavo
proizvajalca vozila, da bo dobavljal v Republiko Slovenijo
samo taka vozila, ki so skladna s homologiranim tipom
vozila in njegovimi izvedenkami.

[2] Urad prouči prejeto tehnično poročilo in v primeru,
da vozilo izpolnjuje vse predpisane pogoje in da je vložnik
predložil zahtevano potrdilo proizvajalca o skladnosti do-
bavljenih vozil, izda vložniku na njegovo ime listino o ho-
mologaciji tipa vozila. Če se v okviru tega tipa vozila predvi-
deva prodaja več različnih izvedenk in različic, je treba le-te
posamezno navesti v listini o homologaciji tipa vozila. Hkra-
ti z listino o homologaciji tipa vozila pošlje urad vložniku
tudi kopijo tehničnega poročila.

[3] V primeru, da urad iz tehničnega poročila ugotovi,
da vozilo ni skladno s predpisi, izda odločbo o zavrnitvi
vloge za izdajo listine o homologaciji tipa vozila. Odločbi
priloži tudi kopijo tehničnega poročila.

[4] V primeru homologacije tipa vozila, ki ima enotno
evropsko homologacijo, urad izda vložniku listino o homo-
logaciji tipa vozila na podlagi predložene verodostojne kopi-
je enotne evropske homologacije. V tem primeru urad sam
izda tehnično poročilo o pregledu dokumentacije.

8. člen

[1] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila mora na
podlagi le-te priložiti vsakemu vozilu tega tipa izjavo o
ustreznosti vozila. To izjavo mora prejeti skupaj z vozilom
lastnik (kupec) vozila. V primeru, da je vozilo homologirano
na podlagi enotne evropske homologacije, priloži vozilu še
dokument COC (izjava o skladnosti vozila – v slovenskem
jeziku), ki ga prejme od proizvajalca vozila.

[2] Izjava o ustreznosti vozila mora biti pravilno in
popolno izpolnjena, podpisati pa jo mora pooblaščena oseba
imetnika listine o homologaciji tipa vozila. V ta namen mora
imetnik listine o homologaciji tipa vozila pooblastiti nekate-
re svoje uslužbence in to sporočiti na urad (obrazec USM –
H 009).

[3] Oštevilčene obrazce za izjavo o ustreznosti vozila
nabavi imetnik listine o homologaciji tipa vozila na uradu.

[4] Imetnik listine o homologaciji tipa vozila vodi toč-
no evidenco o izdanih izjavah o ustreznosti vozila in te
podatke vsakih štirinajst dni sporoča na urad (po stanju
15. in zadnjega v mesecu).

9. člen

[1] V primeru, da proizvajalec spremeni že homologira-
no vozilo oziroma uvede nove različice ali izvedenke, je
imetnik listine o homologaciji tipa vozila dolžan pred proda-
jo takega vozila o tem obvestiti urad in dati na voljo ustrezne
tehnične podatke, ki se nanašajo na odstopanja od homologi-
ranih izvedb vozila.

[2] Urad na podlagi predloženih dokumentov odloči, ali
se za tako vozilo lahko izda razširitev k listini o homologaci-
ji tipa vozila ali pa je treba opraviti novo homologacijo tega
vozila.

10. člen

[1] V primeru razširitve listine o homologaciji tipa vo-
zila mora imetnik listine vložiti vlogo za to razširitev na urad
in predložiti dokazilo o plačani pristojbini za razširitev listi-
ne o homologaciji tipa vozila.

[2] Urad zahteva od pooblaščene strokovne organizaci-
je, da opravi pregled tehnične dokumentacije (obrazec USM–
H 002), ki se nanaša samo na tiste tehnične podatke o vozilu,
ki so različni od homologiranega tipa oziroma izvedenke
vozila, in po potrebi tudi pregled vozila. Dokumentacijo in
vozilo dostavi pooblaščeni strokovni organizaciji vložnik.

[3] Na podlagi tega pregleda pooblaščena strokovna
organizacija izdela popolno tehnično poročilo, ki ga pošlje
na urad (obrazec USM-H 003) s prilogami kot za homologa-
cijo tipa vozila.

[4] Urad prouči prejeto poročilo in preveri, ali je vozilo
skladno s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Če vozi-
lo ustreza, urad izda razširitev k obstoječi listini o homologa-
ciji tipa vozila (obrazec USM-H 005).

[5] V primeru razširitve homologacije tipa vozila, ki
ima enotno evropsko homologacijo, urad izda vložniku listi-
no o razširitvi homologacije tipa vozila na podlagi predlože-
ne verodostojne kopije enotne evropske homologacije. V
tem primeru urad sam izda tehnično poročilo o pregledu
dokumentacije.

11. člen

[1] Homologacija vozila je lahko tudi večstopenjska, to
pomeni, da pri izdelavi celotnega vozila sodeluje več različ-
nih proizvajalcev, od katerih pa vsak homologira le svoj del
izdelka. Seveda se v tem primeru pri homologaciji višje
stopnje upošteva že prej pridobljena homologacija predhod-
ne stopnje. (Na primer: šasija s kabino kot prva stopnja in
nadgradnja – furgon, zaboj ... – kot druga stopnja)

[2] Pri serijski nadgradnji si tak nadgraditelj lahko pri-
dobi tudi homologacijo tipa vozila – za celotno vozilo. Pri
posamični nadgradnji pa je mogoč samo postopek posamič-
ne odobritve.

[3] Če osnova vozila še ni do te mere sestavljena, da bi
lahko opravljala svojo funkcijo kot samostojno vozilo, uvoz-
nik oziroma proizvajalec v Republiki Sloveniji pri prodaji ne
priloži izpolnjene izjave o ustreznosti vozila (USM–H 007),
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mora pa kupcu sporočiti številko listine o homologaciji tipa
vozila, na podlagi katere je bila uvožena.

12. člen

[1] Imetnik vozila mora na tehničnem pregledu vozila
pred prvo registracijo homologiranega vozila v Republiki
Sloveniji predložiti tudi izjavo o ustreznosti vozila, ki jo je
prejel skupaj z vozilom od prodajalca. S tem dokazuje, da
predmetno vozilo izpolnjuje določila predpisov, ki v Repub-
liki Sloveniji urejajo področje cestnih motornih vozil in nji-
hovih priklopnikov. Številka izjave o ustreznosti vozila se
vpiše v zapisnik o tehničnem pregledu vozila.

[2] V primeru, da lastnik vozila ne predloži izjave o
ustreznosti vozila oziroma da številka le-te ni vpisana v
karton o tehničnem pregledu vozila, se šteje, da vozilo ni
tehnično brezhibno.

[3] V primeru preprodaje že homologiranega in registri-
ranega vozila preda prodajalec novemu lastniku tudi izjavo o
ustreznosti vozila.

III. POSAMIČNA ODOBRITEV VOZILA

13. člen

Za vsako posamično uvoženo, izdelano, sestavljeno ali
predelano vozilo je treba s postopkom posamične odobritve
pridobiti izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vo-
zila.

1. Začetek postopka

14. člen

[1] Lastnik vozila, ki le-to posamično uvozi, predela ali
izdela ali ga uvozi po določilu petega odstavka 5. člena
odredbe o homologaciji vozil, mora vložiti zahtevek za pri-
dobitev izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila
za vsako vozilo posebej na pooblaščeno strokovno organiza-
cijo in plačati predpisane stroške. Predložiti mora vse po-
trebne tehnične podatke o vozilu in poleg tega še:

– pri uvozu vozila: verodostojno potrdilo proizvajalca
o skladnosti posameznih elementov, sklopov in sistemov
vozila z ustreznimi mednarodnimi homologacijskimi predpi-
si, ki se mora glasiti na obravnavano vozilo. Tako potrdilo
izda lastniku vozila proizvajalec, pooblaščeni zastopnik v
Republiki Sloveniji ali od proizvajalca za to pooblaščeni
organ. V primeru, da pooblaščeni zastopnik zavrne izdajo
takega potrdila, ter v drugih utemeljenih primerih urad dolo-
či, katero potrdilo se lahko upošteva. Če v Republiki Slove-
niji ni pooblaščenega zastopnika za tako znamko vozila,
lahko izda tovrstno potrdilo tudi pooblaščeni zastopnik pro-
izvajalca v državi, iz katere se predmetno vozilo uvaža. Tako
potrdilo mora biti izvirnik (ne kopija ali telefaks);

– pri izdelavi vozila: ustrezno tehnično dokumentacijo
(risbe, specifikacije, izračune) in potrdila o homologaciji
vgrajenih delov oziroma sklopov vozila ter potrdila o homo-
logaciji posameznih sistemov vozila;

– pri sestavi vozila iz delov: dokazila o homologaciji
posameznih delov ter poročila o laboratorijskih meritvah
izpušnih plinov, hrupa, zavornega sistema in vgradnje svet-
lobne opreme, opravljenih v pooblaščenih laboratorijih;

– pri predelavi v Republiki Sloveniji že registriranega
(ali homologiranega) vozila: ustrezno tehnično dokumenta-
cijo (risbe, specifikacije, izračune) in homologacijska potr-
dila morebitno novo vgrajenih delov oziroma sklopov (če
morajo biti homologirani) ter morebitne potrebne nove ho-
mologacije sistemov vozila.

[2] V primeru, da je dokumentacija proizvajalca izdela-
na v enem od tujih jezikov, lahko pooblaščena strokovna
organizacija zahteva od lastnika vozila overovljen prevod v
slovenski ali angleški jezik. Poleg dokumentacije, navedene
v prvem odstavku tega člena, mora predložiti v pregled tudi
vozilo.

[3] Enak postopek velja tudi za uvoznika oziroma pro-
izvajalca, ki želi za vozilo pridobiti izjavo o ustreznosti
posamično pregledanega vozila po drugem, tretjem, četrtem
oziroma šestem odstavku 14. člena odredbe o homologaciji
vozil.

2. Strokovni pregled

15. člen

[1] Pooblaščena strokovna organizacija pregleda pred-
loženo tehnično dokumentacijo in po potrebi zahteva še
dopolnitev.

[2] Pregled zajema skladnost konstrukcijsko-tehničnih
karakteristik vozila s predpisi, ki v Republiki Sloveniji ure-
jajo področje vozil. To dokazovanje se opravi na podlagi
dokazil proizvajalca in pregleda vozila.

[3] V primeru pomanjkljivih dokazil lahko pooblaščena
strokovna organizacija, ki opravlja pregled, zahteva od last-
nika vozila, da ji dostavi verodostojni dokument (kopijo
podeljene homologacije po določenem pravilniku). Po potre-
bi lahko zahteva tudi izvedbo posebne strokovne ocene pri
pooblaščeni instituciji ali celo delnih laboratorijskih meritev
po določenem homologacijskem pravilniku.

[4] Za predelana vozila se ta pregled nanaša predvsem
na tiste dele vozila, na katere vpliva predelava. Poleg homo-
logacijskih karakteristik obsega pregled tudi skladnost pre-
delave vozila s splošnimi tehničnimi predpisi in navodili
proizvajalca vozila.

[5] Pri uvozu poškodovanih vozil pooblaščena strokov-
na organizacija preveri tudi to, da stopnja poškodovanosti
vozila ni večja od dovoljene in da niso poškodovani deli, ki
pomembneje vplivajo na varnost vozila. V primeru dvoma
mora zahtevati od lastnika vozila, da predloži uradno izve-
densko cenitev vozila oziroma predračun pooblaščenega ser-
visa za popravilo, ki ga overi s svojim žigom, kopijo pa
zadrži v svojem arhivu.

[6] Vrednost nepoškodovanega vozila, ki je osnova za
določanje odstotka poškodovanosti, se določa po carinskih
predpisih. Vrednost poškodbe zajema vrednost vseh nado-
mestnih delov in potrebnega dela, da se vozilo usposobi za
redni tehnični pregled. V obsegu popravila je treba upošte-
vati popolno popravilo vozila, to je tudi popravilo oziroma
zamenjava posameznih sistemov, ki so sicer vgrajeni v pred-
metno vozilo in vplivajo na varnost vozila, kot so npr. var-
nostni pasovi, zračne blazine, ABS (in to tudi, če vgradnja
takega sistema ni obvezna). Vozilo mora biti tudi ličarsko
urejeno. Pri oceni stroška popravila vozila je treba upošteva-
ti ceno novih nadomestnih delov po uradnem ceniku poob-
laščenega servisa.

16. člen

[1] Na podlagi rezultatov pregleda vozila, dokumenta-
cije in dokazil pooblaščena strokovna organizacija izdela
tehnično poročilo o izpolnjevanju zahtev.

[2] Če vozilo izpolnjuje vse zahteve, pooblaščena stro-
kovna organizacija izda lastniku vozila izjavo o ustreznosti
posamično pregledanega vozila, ki mora biti pravilno in
popolno izpolnjena.

[3] V primeru posamičnega uvoza osnove vozila, na-
menjenega za dograditev, je uvoznik dolžan opraviti posa-
mično odobritev vozila v pooblaščeni strokovni organizaciji,
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ki v tem primeru izda samo tehnično poročilo o pregledu. To
tehnično poročilo je zadosten dokument za carinjenje osnov-
nega vozila in ga mora nato uvoznik izročiti kupcu vozila, da
lahko opravi posamično odobritev celotnega vozila.

[4] Če je vozilo poškodovano, se opomba o tem vnese
tako v tehnično poročilo (z opisom in fotografijami poškod-
be) kot tudi v izjavo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, lastnika pa opozori, da mora po popravilu ponovno
pripeljati vozilo na pregled. Na ponovnem pregledu se po-
pravilo preveri in če je ustrezno, se potrdi izjava, da vozilo
ustreza predpisom.

[5] V primeru predelave že homologiranega vozila
pooblaščena strokovna organizacija vpiše v izjavo o ustrez-
nosti vozila, ki jo je lastnik vozila prejel že ob nakupu
vozila, podatke o izvršeni spremembi in potrdi izjavo, da
taka predelava vozila ustreza predpisom.

[6] V primeru, da posamično pregledano vozilo ne iz-
polnjuje zahtev veljavnih predpisov, pristojna strokovna or-
ganizacija zavrne izdajo izjave o ustreznosti posamično pre-
gledanega vozila. Na zahtevo lastnika vozila mu o tem izda
tudi pisno izjavo z obrazložitvijo.

17. člen

[1] Izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila
mora podpisati pooblaščena oseba pooblaščene strokovne
organizacije. V ta namen mora pooblaščena strokovna orga-
nizacija pooblastiti nekatere svoje uslužbence in to sporočiti
na urad (obrazec USM–H 010).

[2] Oštevilčene obrazce za izjavo o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila nabavi pooblaščena strokovna
organizacija na uradu. Isto velja tudi za druge obrazce, po-
trebne v tem postopku.

[3] Pooblaščena strokovna organizacija vodi točno evi-
denco o izdanih izjavah o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila in te podatke vsakih štirinajst dni sporoča na urad
(po stanju 15. in zadnjega v mesecu).

3. Registracija posamično odobrenega vozila

18. člen

[1] Lastnik vozila mora na tehničnem pregledu vozila
pred prvo registracijo posamično odobrenega vozila v Re-
publiki Sloveniji predložiti tudi izjavo o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila oziroma dopolnjeno izjavo o
ustreznosti vozila. S tem dokazuje, da vozilo izpolnjuje zah-
teve predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje
cestnih vozil. Številka izjave o ustreznosti posamično pre-
gledanega vozila se vpiše v zapisnik o tehničnem pregledu
vozila.

[2] V primeru, da lastnik vozila ne predloži izjave o
ustreznosti posamično pregledanega vozila, se šteje, da vozi-
lo ni tehnično brezhibno.

[3] V primeru preprodaje že homologiranega in registri-
ranega vozila preda prodajalec novemu lastniku tudi izjavo o
ustreznosti posamično pregledanega vozila.

IV. EVIDENCE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE

19. člen

[1] Na uradu se vodi točna evidenca predanih oštevilče-
nih obrazcev izjav o ustreznosti vozila in obrazcev izjav o
ustreznosti posamično pregledanega vozila. Ravno tako pa
se na uradu vodi evidenca o izdanih izjavah o ustreznosti
vozila. Podatke za evidenco sporočajo na urad imetniki listi-
ne o homologaciji tipa vozila, ki te izjave prilagajo vozilom.
Enak postopek velja tudi za podatke o izdanih izjavah o

ustreznosti posamično pregledanega vozila, ki jih sporočajo
na urad pooblaščene strokovne organizacije, ki opravljajo
posamične preglede vozil.

[2] Pooblaščene strokovne organizacije, ki pregleduje-
jo vozila za potrebe homologacijskih postopkov, pa arhivira-
jo pri sebi kopije izdanih tehničnih poročil o izpolnjevanju
zahtev vozila tako za tipsko kot tudi za posamično pregleda-
na vozila ter tudi podatke o izdanih izjavah o ustreznosti
posamično pregledanega vozila, dokumentacijo, ki je služila
kot podlaga za to odločitev, in kopije izdanih izjav.

[3] Vsi dokumenti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se hranijo trajno.

[4] V primeru izgube izjave o ustreznosti vozila urad na
prošnjo lastnika vozila izda ustrezen duplikat.

20. člen

Tehnični podatki, ki jih vsebujejo dokumenti o homo-
logaciji, so na uradu na voljo ministrstvu, pristojnemu za
notranje zadeve, kjer služijo kot podatkovna baza o tehnič-
nih lastnostih vozil, ki se uporabljajo na področju Republike
Slovenije.

V. POSLOVANJE Z NADOMESTNIMI DELI

21. člen

[1] Za vse tiste dele vozil oziroma sklope, ki morajo biti
na vozilu homologirani, morajo biti homologirani in primer-
no označeni tudi njihovi nadomestni deli.

[2] Na samem nadomestnem delu in na embalaži mora
biti oznaka proizvajalca dela s številko dela iz homologacij-
ske dokumentacije in po možnosti tudi homologacijska oz-
naka dela. Tisti deli, ki so namenjeni uporabi samo na dolo-
čenih vozilih, morajo biti tudi označeni, za katero vozilo so
primerni.

[3] V dokumentaciji prodajalca oziroma servisne delav-
nice, ki te dele vgrajuje, mora biti zagotovljena sledljivost
izvora nadomestnih delov do proizvajalca.

VI. NADZOR

22. člen

Nadzor nad izvajanjem odredbe o homologaciji vozil
opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri trgovcih
in uvoznikih, organi ministrstva, pristojnega za notranje za-
deve, pri registraciji vozil in pri kontroli na cesti, ter urad pri
imetnikih listin o homologaciji vozil in pri pooblaščenih
strokovnih organizacijah.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

V primeru posamičnega pregleda predelanega vozila
(četrti odstavek 15. člena tega navodila), ki je bilo prvič
registrirano v Republiki Sloveniji še pred uveljavitvijo odred-
be o homologaciji vozil, izda pooblaščena strokovna organi-
zacija izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila in
vanjo vpiše poleg temeljnih podatkov vozila še opis predela-
ve in ga potrdi ter vpiše še dodatno opombo: “Vozilo prvič
registrirano še pred uveljavitvijo odredbe o homologaciji”.

24. člen

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navo-
dilo o postopku homologacije vozil v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 5/95).
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25. člen

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

Št. 009-6/96-3
Ljubljana, dne 25. julija 1996.

prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

2668.

Na podlagi drugega odstavka 90. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdajam

P R A V I L N I K
o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor

prirejanja iger na srečo

1. člen

Službena izkaznica pooblaščenih oseb za nadzor prire-
janja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: službena izkazni-
ca) se izdaja delavcem Urada RS za nadzor prirejanja iger na
srečo (v nadaljnjem besedilu: urad), ki jih v skladu s prvim
odstavkom 109. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 27/95) imenuje vlada na predlog predstojnika urada.

2. člen

Službena izkaznica je sestavljena iz usnjenega ovitka in
identifikacijske kartice.

3. člen

Usnjen ovitek je temno modre barve v velikosti 105 x
70 mm.

Na prvi strani platnic je na vrhu vtisnjen grb Republike
Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “REPUBLIKA
SLOVENIJA”. Pod besedilom “Republika Slovenija” je na-
pisano besedilo: “MINISTRSTVO ZA FINANCE”, pod tem
besedilom pa je napisano: “URAD RS ZA NADZOR
PRIREJANJA IGER NA SREČO”. V spodnjem delu prve
strani platnic je besedilo: “SLUŽBENA IZKAZNICA”. Be-
sedila so napisana v okerrumeni barvi.

Ostale strani platnic nimajo nobenih znakov.

4. člen

Identifikacijska kartica, ki je vezana v ovitek iz 3. člena
tega pravilnika, je v velikosti 85 x 55 mm. Po vpisu podat-
kov o imetniku se identifikacijsko kartico zaščiti s plastič-
nim ovitkom.

Identifikacijska kartica vsebuje:
1.na sprednji strani je
– v levem zgornjem kotu ime organa, ki je izkaznico

izdal in pod njim prostor za registrsko številko izkaznice,
– v desnem zgornjem kotu prostor za fotografijo imet-

nika v velikosti 25 x 30 mm,
– pod fotografijo prostor za ime in priimek imetnika,

pod tem pa prostor za podpis imetnika službene izkaznice,
– pod prostorom za podpis imetnika službene izkaznice

prostor za datum izdaje službene izkaznice ter pod tem na
desni strani prostor za podpis predstojnika urada, na sredini
prostor za pečat urada,

– spodaj na sredini izpisano besedilo: “Službena izkaz-
nica ni prenosljiva”.

2. na hrbtni strani identifikacijske kartice je napisano
besedilo: “Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da izvaja ne-
posredni nadzor pri opravljanju vseh procesov, ki so nepo-
sredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na srečo ter
ima pravico opravljati vsa dejanja, ki omogočajo ugotovitev
dejanskega stanja pri prirejanju iger na srečo.”

Osnovna barva identifikacijske kartice je svetlosiva,
barva tiska oziroma napisa pa črna.

5. člen

Službena izkaznica je veljavna le, če vsebuje vse dele,
naštete v 3. in 4. členu tega pravilnika.

6. člen

Službene izkaznice izdaja urad, ki tudi vodi evidenco o
izdanih in odvzetih službenih izkaznicah.

7. člen

Imetniki službenih izkaznic se pri opravljanju svojega
dela izkažejo s službeno izkaznico.

Službena izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo.

8. člen

Evidenca o izdanih in odvzetih službenih izkaznicah
vsebuje priimek in ime osebe, ki ji je izdana službena izkazni-
ca, številko in datum seje Vlade Republike Slovenije o imeno-
vanju pooblaščene osebe, registrsko številko službene izkaz-
nice, datum izdaje in datum odvzema ter razlog za prenehanje
veljavnosti oziroma odvzema službene izkaznice.

9. člen

Če pooblaščena oseba službeno izkaznico izgubi ali
kako drugače ostane brez nje, je dolžna o tem takoj pisno
obvestiti predstojnika urada zaradi takojšnjega izbrisa iz evi-
dence. Izkaznico mora preklicati v Uradnem listu Republike
Slovenije.

10. člen

Veljavnost službene izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika službene

izkaznice,
2. razrešitve pooblaščene osebe za nadzor.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik službe-

no izkaznico vrniti uradu.

11. člen

Službena izkaznica se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi ali kako drugače ostane brez nje

in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije,
2. če je poškodovana,
3. če imetnik spremeni osebno ime.

12. člen

Odvzete oziroma vrnjene službene izkaznice se komi-
sijsko uničijo. Komisijo za uničenje imenuje predstojnik
urada. O uničenju se sestavi zapisnik.

13. člen

Obrazci službene izkaznice so objavljeni kot priloga
tega pravilnika in so njegov sestavni del.

14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 471-233/96
Ljubljana, dne 11. julija 1996.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.
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2669.

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) in 99. člena
zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za
finance

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A

o postopkih za izplačila iz proračuna

1. člen

V pravilniku o postopkih za izplačila iz proračuna
(Uradni list RS, št. 19/96) se doda novi 3. a člen, ki se glasi:

“Obrazec finančni elementi predobremenitev (priloga
1) se nadomesti z novim obrazcem, ki je v prilogi 1”.

2. člen

6. člen pravilnika se črta.

3. člen

Za 17. členom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena,

lahko minister za finance določi, če tako zahteva posebni
zakon ali bi zaradi tega nastala premoženjska škoda za Re-
publiko Slovenijo, krajši rok za predložitev dokumentacije
in podatkov za izplačilo sredstev iz proračuna, kot je določe-
no v prvem in drugem odstavku tega člena.”

4. člen

V 30. členu se besedilo: “24. in 25. člen” nadomesti z
besedilom: “23. in 24. člen”.

5. člen

V 62. členu se besedilo: “24. in 25. člen” nadomesti z
besedilom: “23. in 24. člen”.

6. člen

V 67. členu se besedilo: “24. člena” nadomesti z bese-
dilom: “23. člena”.

7. člen

V prvem odstavku 68. člena se besedilo: “31. 5. 1996”
nadomesti z besedilom: “30. 9. 1996”.

8. člen

V 70. členu se besedilo: “10. 7. 1996” nadomesti z
besedilom: “10. 1. 1997”.

9. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo ve-
ljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Št. 401-16/96
Ljubljana, dne 16. julija 1996.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.
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2670.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo
za notranje zadeve objavlja

Z N E S K E

povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državnih organih

Za mesec avgust 1996 znašajo:

1. mesečne nagrade za obvezno prakso:

– učencem 7.616 SIT;

– študentom 15.596 SIT;

2. nagrade ob delovnih jubilejih:

– za 10 let delovne dobe 37.000 SIT;

– za 20 let delovne dobe 55.501 SIT;

– za 30 let delovne dobe 74.001 SIT;

3. solidarnostne pomoči 74.001 SIT;

4. regres za prehrano med delom 11.562 SIT;

5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Slove-
niji, ki traja:

– 6 do 8 ur 2.012 SIT;

– 8 do 12 ur 2.891 SIT;

– nad 12 ur 5.781 SIT;

6. povračilo stroškov prenočevanja:

– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe
kategorije do 5.053 SIT;

– brez računa 1.734 SIT;

7. kilometrina 24,66 SIT;

8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 12,33 SIT;

9. nadomestilo za ločeno življenje:

– povračilo stroškov stanovanja 20.812 SIT;

– povračilo stroškov prehrane 25.437 SIT;

10. terenski dodatek 1.214 SIT.

Št. 0510/8-142/33-96/1

Ljubljana, dne 23. julija 1996.

Andrej Šter  l. r.
Minister

za notranje zadeve

SODNI SVET

2672.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih
sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93) je Sodni svet na
64. korespondenčni seji dne 23. 7. 1996 na predlog Mini-
strstva za pravosodje sprejel

Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov

ki za mesec avgust 1996 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:

SIT

– za 10 let delovne dobe 37.001
– za 20 let delovne dobe 55.501
– za 30 let delovne dobe 74.001
2. regres za prehrano med delom 11.562
3. dnevnice za službeno potovanje v RS, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.012
– 8 do 12 ur 2.891
– nad 12 ur 5.781
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v

hotelih de luxe kategorije do 5.053
– brez računa 1.734
5. kilometrina 24,66
6. povračilo stroškov za prevoz na delo

in z dela, če ni možnosti prevoza
z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 12,33

7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 20.812
– povračilo stroškov prehrane 25.437
8. solidarnostna pomoč 74.001

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

2671.

Na podlagi 3., 5. in 11. člena zakona o ustanovah (Urad-
ni list RS, št. 60/95) izdaja Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije

S O G L A S J E
k ustanovitvenemu aktu Ustanove Gallus

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije daje soglasje
k ustanovitvenemu aktu Ustanove Gallus z dne 15. 7. 1996.

Št. 028-9/96
Ljubljana, dne 23. julija 1996.

dr. Janez Dular l. r.
Minister za kulturo
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BELTINCI

2673.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo usta-
ve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) in 40.
člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) ter statutar-
nega sklepa Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 20/95) je
Občinski svet občine Beltinci na 25. seji dne 23. 7. 1996
sprejel

S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest

za kmetijske traktorje v Občini Beltinci

1. člen

Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna
povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo cest glede na
moč traktorja, v naslednjih višinah:

SIT
– do 18 KW (do 25 KM) 2.200

– nad 18 KW do 28 KW (od 26 do 40 KM) 3.410

– nad 28 KW do 46 KW (od 41 do 63 KM) 4.180

– nad 46 KW do 60 KW (od 64 do 82 KM) 5.170

– nad 60 KW (nad 82 KM) 6.490

2. člen

Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajev-
ne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so
odgovorni sveti krajevnih skupnosti.

3. člen

Sredstva, pridobljena iz povračil za uporabo cest za
kmetijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v
upravljanju krajevnih skupnosti.

Vsak lastnik traktorja je dolžan v skladu z zakonom o
cestah plačati predpisano povračilo za uporabo cest. Če ne
plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih predpisih.

4. člen

Višina povračil se med letom usklajuje v skladu z dvi-
gom pristojbin za ostala motorna vozila. Sklep o tem sprej-
me občinski svet.

5. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 034-7/96
Beltinci, dne 23. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.

OBČINE

BOROVNICA

2674.

Na podlagi določil pravilnika o enotni metodologiji za
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj ter
drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in statuta
Občine Borovnica (Naš časopis, Marec 1995) je Občinski
svet občine Borovnica na seji dne 2. 7. 1996 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih

stroških komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti
stavbnih zemljišč v Občini Borovnica za leto 1996

1. člen

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine
III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške
komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost stavbnega zem-
ljišča je na območju Občine Borovnica na dan 31. 12. 1995
znašala 92.405 SIT. To je tudi osnova za izračun vrednosti v
letu 1996.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč s III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto nase-
ljenosti 150–200 prebivalcev/ha so bili na območju občine
Borovnica na dan 31. 12. 1995

– za individualno komunalno rabo 5.878 SIT/m2

– za kolektivno komunalno rabo 6.660 SIT/m2

3. člen

Vrednost m2 stavbnega zemljišča (korist) se določi v
odstotkih od povprečne gradbene cene stanovanja iz 1. člena
tega sklepa z dovoljenim odstopanjem ±25% od izračunane
vrednosti, in sicer za:

a) ureditveno območje naselja Borovnica znaša 2%
b) za zemljišča, ki so po veljavnih predpisih stavbna in

se nahajajo izven prej navedenega območja znaša 1%.

4. člen

Povprečna gradbena cena stanovanj, povprečni stroški
za komunalno urejanje stavbnih zemljišč in cene stavbnih
zemljišč se revalorizirajo med letom z indeksi za obračun
razlike v cenah gradbenih storitev, ki jih mesečno objavlja
Združenje za gradbeništvo in IGM pri Gospodarski zbornici
Slovenije.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 066/3-13/5-16/96
Borovnica, dne 2. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Anton Kržič l. r.
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DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

2675.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in 29. ter 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) in v skladu s pooblastilom Občin-
skega sveta občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec je bil 16.
3. 1995 sprejet

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

I

Javna infrastruktura na področju kulture so postale ne-
premičnine na območju Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gra-
dec, ki so bile na dan 17. decembra 1994 javna lastnina
oziroma družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne
skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturne
dejavnosti. Navedene so v prilogi, ki je sestavni del tega
sklepa.

Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih razglaša tudi oprema v nepremičninah iz prejšnjega
odstavka tega člena, ki je namenjena opravljanju kulturnih
dejavnosti.

II

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infra-
struktura na področju kulture na predlog občinskega sveta
zaznamujejo v zemljiški knjigi.

III

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 2003-407/96
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, dne 29. julija 1996.

Župan
Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

Leopold Oblak l. r.

GORNJA RADGONA

2676.

Na podlagi statutarnega sklepa Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 3/95) ter 29. in 63. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 75/94) je Občinski svet občine Gornja Radgona
na seji 15. 6. 1995 sprejel

S K L E P
o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture

V skladu z 29. in prvim odstavkom 63. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture, postane-
jo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepre-
mičnine na območju Občine Gornja Radgona, ki so bile na
dan 17. decembra 1994 javna lastnina, pretežno namenjena
opravljanju kulturne dejavnosti in v upravljanju:

I. krajevne skupnosti:

1. Vila Holt, Črešnjevci 81, prostori dvorane, garderob,
hodnika, predprostora in sanitarij v obsegu 174 m2, na parc.
št. 714/3, k.o. Črešnjevci.

2. Dom krajanov Sp. Ščavnica, prostori dvorane z
odrom ter hodnik v obsegu 131 m2, na parc. št. 253, k.o.
Spodnja Ščavnica.

3. Kulturni dom Apače, Apače 36, prostori: dvorana z
odrom, garderoba, kinokabina, avla, sanitarije, v obsegu
591 m2, na parc. št. 542/3 k.o. Apače.

II. Občine Gornja Radgona:

Špital – Muzej, Maistrov trg 1, Gornja Radgona, objekt
s pripadajočim zemljiščem v celoti, parc. št.388, k.o. Gornja
Radgona.

III. zveze kulturnih organizacij:

1. Likovne delavnice, Cankarjeva 5, Gornja Radgona, s
pripadajočim zemljiščem v celoti, pa parc. št. 14/1, k.o.
Gornja Radgona.

2. Kulturni dom Gornja Radgona, Partizanska 11, Gor-
nja Radgona, prostori v obsegu 933 m2, in sicer: avla, skla-
diščni prostori, kletni prostori, pisarniški prostori, kinokabi-
na, dvorana z odrom in obodrskim prostorom, pododrje, na
parc. št. 372/1 k.o. Gornja Radgona.

IV. ljudske univerze

1. Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 1, Gornja
Radgona, I. nadstropje v objektu v celoti, na parc. št. 371/2
k.o. Gornja Radgona.

Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepre-
mičninah oziroma prostorih, ki služijo kulturnim dejavno-
stim.

Št. 461/1/95-0
Gornja Radgona, dne 16. junija 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

KAMNIK

2677.

Na podlagi 39. 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 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94), je Občinski svet
občine Kamnik na 17. seji dne 3. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje
urejanja PN3 Terme Snovik pri Kamniku, ki ga je izdelala
Fakulteta za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, Zoisova 12,
Ljubljana, številka pogodbe 1/96, v marcu 1996.
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2. člen

Sestavni deli odloka so:

A) Tekstualni del:

– podatki o veljavni prostorski in urbanistični doku-
mentaciji in predhodnih pogojih upravnih služb,

– podatki o značilnostih termalne vode,

– prostorska in urbanistična izhodišča:

– ekologija,

– naravna in kulturna dediščina,

– krajinska zasnova,
– oblikovanje,

– funkcija,

– varovalni režim,

– energetska oskrba in izkoriščanje termalne vode,

– sanitarna voda,

– pitna voda.

B) Program

Opredelitev vsebine in kvadratur po etažah in po eta-
pah:

1. Ureditvena situacija v M=1:1.000 in v M=1:500 s
prikazom:

– razporeditve objektov in odprtih površin,

– velikosti predvidenih objektov, naprav in površin od-
prtih prostorov,

– funkcionalnih površin, ki pripadajo objektom oziro-
ma površin, ki bodo v zasebni rabi z njihovo ureditvijo,

– javne površine po namenu z njihovo ureditvijo,

– zelene površine z njihovo ureditvijo,

– karta komunalnih vodov.

2. Funkcionalne in oblikovalske rešitve predvidenih
objektov in naprav v M=1:500 za objekte term in v M=1:200
za apartmajske objekte, objekte ob prostoru za piknik, re-
kreacijski bazen, teniški park in paviljone:

– usmeritve za organiziranje programa po etapah pred-
videnih objektov,

– okvirne etažne površine za posamezno namembnost,

– dopustne višine predvidenih objektov in naprav,

– usmeritve za oblikovanje predvidenih objektov ali
naprav z največjimi horizontalnimi gabariti in najmanjšimi
možnimi odmiki od sosednjih objektov in javnih odprtih
površin,

– smeri glavnih dostopov in dovozov,

– usmeritve za ureditev okolice objektov in naprav v
obsegu funkcionalnega zemljišča,

– idejne rešitve v zvezi s prenovo, dograditvijo in no-
vogradnjo prometnega energetskega, vodovodnega in kana-
lizacijskega omrežja in omrežja zvez v M=1:1000.

3. Valorizacija naravnih, ekoloških in krajinskih značil-
nosti ter spomeniško varstvene in gradbeno tehnične značil-
nosti grajene strukture v obravnavanem območju v
M=1:1000.

4. Kopija katastrskega načrta z označenimi etapami
izgradnje ter z vrisanimi mejami funkcionalnega zemljišča in
označbami parcelnih številk v M=1:1.000.

II. OPIS OBMOČJA OBDELAVE

3. člen

Območje, ki se ureja s tem ureditvenim načrtom leži v
katastrski Občini Loka v bližini regionalne ceste Kamnik –
Vransko, južno od naselja Snovik. Mikrolokacija term je v
predelu krajevno imenovanem “Za Zaloko” na prisojni legi.

Mikrolokacija rekreacijskega bazena je severovzhodno od
mostu preko potoka Snovišek, prav tako naselje apartmajev
in prostor za piknik. Teniška igrišča s paviljonom so v južni
prečni dolini pred objektom term. Termalna voda se zajema
iz vrtine V-16, ki je na levem bregu Nevljice v naselju Potok.
Tempertura termalne vode na zajetju je 31 °C, pretok 8 l/sek.
Po cevovodu je speljana do Term Snovik.

4. člen

Ureditveno območje obsega zemljišča parcelnih šte-
vilk:

413, 454, 409, 406, 410, 408, 407, 411, 412, 416, 414-
del, 418/2, 417, 374, 375, 376, 404/1, 404/2, 403, 402, 401,
389, 390, 391, 385, 384, 383, 392, 393/1, 393/2, 394, 395/2,
396, 397, 398, 399, 400, 405, 388/2, in 455-del, vse k.o.
Loka. Območje obsega 22,33 ha in je namenjeno turistično-
rekreacijski dejavnosti, zdraviliškemu turizmu, del pa se
ohranja v prvotni kmetijski in gozdni rabi.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI
ZA IZRABO ZEMLJIŠČA

5. člen

Funkcija območja PN3 Terme Snovik je v celoti dolo-
čena s planskimi izhodišči in se deli na šest smiselno in
funkcionalno povezanih, vendar prostorsko ločenih enot:

– T1, območje osrednjega dela term, ki ga sestavljajo
spalni del z gostinstvom, centralna recepcija, prostori za
medicinsko rekreacijo z bazeni, rekreacijski del z energetski-
mi prostori in čistilno napravo ter vezni komunikacijski hod-
nik s paviljonom in pokritimi parkirišči. Območje se nahaja
na prisojni legi v SZ delu na desni strani potoka Snovišek.

– T2, območje zunanjega rekreacijskega bazena s
spremljajočim gostinskim programom, garderobami in sani-
tarijami, energetskimi prostori ter nepokritim parkiriščem.
Območje se nahaja v JV delu na levi strani potoka Snovišek.

– T3, območje namenjeno apartmajskim objektom z
dovozno potjo. Območje se nahaja ob gozdnem robu na JV
strani, vzporedno s potokom Snovišek.

– T4, območje prostora za piknik z dvojnim kozolcem,
namenjenim obiskovalcem ter servisnim objektom s sanitari-
jami in gostinskim programom. Območje se nahaja na SV
delu tik ob mostu preko potoka Snovišek.

– T5, območje s teniškimi igrišči in paviljonom v kate-
rem je gostinski del z garderobami. Območje je v ustju južne
prečne doline ter je dostopno po sprehajalni poti.

– T6, območje razglednega paviljona za opazovanje
narave in biotopov, lociranega v severni prečni dolini.

Funkcija območja, ki ni opredeljeno z gradbenimi in
ureditvenimi posegi ostane nespremenjena, t.j. kmetijska in
gozdna raba.

6. člen

Južna in severna prečna dolina predstavljata pomemben
pejsažni in rekreacijski potencial za aktivnosti v naravi kot
so sprehodi, počitek, opazovanje narave idr.

7. člen

Pretežni del osrednje doline ob potoku Snovišek je tudi
v bodoče namenjen kmetijski rabi. Gozdnate površine so
skoraj v celoti neokrnjene. Gradbeni poseg je previden le v
obliki točkovnih in linijskih objektov za potrebe apartmajev
na levem bregu in za spalni del (II. in III. faza spalnega dela)
na desnem bregu potoka Snovišek vzporedno s severno preč-
no dolino.
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8. člen

Obstoječa lovska opazovalnica ob ustju južne prečne
doline in kozolec ob ustju severne prečne doline ostaneta
neokrnjena.

9. člen

Na ožjem območju term Snovik se deloma korigira
trasa dovozne ceste Potok – Snovik, ki jo je treba izdelati v
asfaltni izvedbi širine 4,70 m z enostranskim pločnikom za
pešce in kolesarsko stezo skupne širine 2,00 m. V ožjem
območju je treba izdelati tudi servisno pot za rekreacijski
bazen in naselje apartmajev, dovozne poti za oskrbo ter
rekreacijske pešpoti do paviljonov.

IV. POGOJI URBANISTIČNEGA
IN ARHITEKTURNEGA OBLIKOVANJA

TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

10. člen

Zunanja linija načrtovanih objektov in urejenih plošča-
di predstavlja zunanjo gradbeno linijo gradbeno tehnične
ureditve.

Gradbene meje, to je velikost posameznih objektov
znotraj opredeljenih funkcionalnih območij se določi s po-
drobnejšo dokumentacijo pred izdajo lokacijskega dovolje-
nja. Pri podrobnejši obdelavi so možne manjše spremembe
gabaritov, vendar je na gradbeni parceli potrebno spoštovati
predvideni FSI.

Število kletnih etaž je opredeljeno z ureditvenim načr-
tom. Nivo najnižje kletne etaže mora biti najmanj 1.00 m nad
nivojem visoke vode potoka Snovišek.

11. člen

Na ureditvenem območju so v okviru opredeljenih ob-
močij dovoljene gradnje in ureditve, ki v čim večji možni
meri upoštevajo temeljna oblikovalska in trajnostna izhodiš-
ča:

– ohranitev obstoječih kvalitetnih pejsažnih pogledov
zlasti vzdolž doline potoka Snovišek,

– ohranitev obstoječih vodotokov, rastlinja in biotopov
v sedanji obliki, velikosti in smeri,

– ohranitev prečnih dolin v obstoječem vizualnem in
krajinskem statusu,

– ohranitev primarne funkcije prostora za potrebe kme-
tijske in gozdarske rabe,

– izboljšanje sedanjega režima odpadnih voda naselja
Snovik z izgradnjo skupne čistilne naprave,

– uporaba ekološko neoporečnih virov energije (toplot-
ne črpalke, termalna voda, plin, elektrika),

– ohranitev sedanjega statusa vseh vodotokov v ob-
močju term Snovik,

– izvedba glavnih gradbenih volumnov po možnosti
atomizirano, gručasto, z ločitvijo v obliki zelenih ali gozdna-
tih površin,

– artikuliranost gradbenih volumnov mora slediti na-
ravni konfiguraciji terena,

– lociranje največjih parkirnih površin na vizualno naj-
manj izpostavljene prostore v dolinske žepe ali v kletne
etaže

– zatravitev in pogozditev z gradbenim posegom poš-
kodovanih površin,

– enovita in materialna obdelava vseh objektov v uredi-
tvenem območju.

Avtohtonost v smislu največje možne mere ohranitve
kvalitete prostora je treba razumeti v smislu podrejanja obli-

kovanja naravnim danostim v večji meri kot grajenim dano-
stim, ki jih v ožjem območju posega praktično ni.

12. člen

Temeljna oblikovalska in trajnostna izhodišča v okviru
opredeljenih območij dovoljujejo naslednje gradnje in uredi-
tve:

– T1, območje osrednjega dela term sestavljajo funk-
cionalne in oblikovne enote:

a) spalni del z upravnim delom, gostinskim delom in
servisnim delom s parkirišči,

b) zdraviliški del z bazeni in parkirišči,

c) rekreacijski del z energetskimi prostori in čistilno
napravo,

d) zdraviliški paviljon s prostorom za pitje termalne
vode,

e) zdraviliška sprehajalna pasaža, ki povezuje funkcio-
nalno objekte med seboj.

I. faza sprehajalnega dela je locirana na delu območja,
ki je najbolje osončen preko celega leta ter sledi konfiguraci-
ji terena in obstoječi izbolikovanosti gozdnega robu. Obliko-
van je v terasah, ki ležijo na terenu.

II. in III. faza spalnega dela sta vrinjeni v obstoječo
gozdno maso linijsko, tako da sta vizualno povsem neopaz-
ni, obrnjeni proti vzhodnemu soncu ter ne ovirata poti obsto-
ječih vodotokov ter vizur v severno prečno dolino. Paviljon-
ski tip objektov obdelan v lesu in steklu, podprt na stebrih v
obliki drevesnih debel, predstavlja minimalni fizični in vi-
zualni poseg v obstoječ gozd.

Upravni in gostinski del z vkopanimi parkirišči in ser-
visnimi prostori je lociran na prehodnici med nagnjenim in
ravnim terenom, prav tako zdraviliški del z bazeni in parki-
rišči, rekreacijski del z energetskimi prostori in čistilno na-
pravo ter zdraviliški paviljon, ki je “genius loci” prostora.

Servisna parkirišča so pred glavnim hallom na SV stra-
ni območja, gozdna in sprehajalna pot pa je na SZ strani
območja, vzdolž gradbenih volumnov.

Ravne strehe objektov so v veliki meri zatravljene v
smislu oblikovanja zelene “pete fasade”.

– T2, območje zunanjega rekreacijskega bazena sestav-
ljajo funkcionalne in oblikovne enote:

a) zunanji rekreacijski bazen, začasno prekrit z montaž-
no strešno konstrukcijo v obliki opne,

b) gostinski objekt z garderobami in sanitarijami ter
servisni objekt z energetsko in čistilno podpostajo,

e) nepokrito parkirišče v dolinskem žepu,

Rekreacijski bazeni so na levem delu potoka Snovišek
na ravnini nad obstoječim mostom. Gostinski in servisni
objekt sta locirana na gozdnem robu na prelomnici nad nag-
njenim in ravnim delom, tako da sta v vzdolžni vizuri neo-
pazni.

Gostinski del je pokrit z dvokapno streho, servisni ob-
jekt z ravno zatravljeno streho.

Parkirišče je v “dolinskem žepu” desno od mostu preko
potoka Snovišek, ter je z zelenjem v celoti ločeno od vzdolž-
ne dominantne vizure.

– T3, območje apartmajskega naselja sestavljajo funk-
cionalne in oblikovne enote:

a) štirih apartmajskih objektov s po dvema apartmajski-
ma enotama v vsaki etaži, skupaj z dostopom in nepokritim
parkiriščem,

b) servisna dovozna cesta z režimom lokalne uporabe,
ki služi tudi kot sprehajalna pot za goste term.
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Apartmajski objekti so oblikovani identično kot II. in
III. faza osrednjega spalnega dela term, tako da so na gozd-
nem robu gradbeni volumni čim manj opazni.

– T4, območje prostora za piknik sestavljajo funkcio-
nalne in oblikovne enote:

a) dvojni ali trojni stegnjen “tuhinjski” kozolec s pro-
storom za zaščito pred dežjem in pripeko ter shrambo vrtne
opreme,

b) servisni objekt s sanitarijami in gostilniškim pultom,
c) amfiteatralno oblikovane terase za obiskovalce,
d) urejeno večje kurišče,
e) urejeno parkirišče za osebne avtomobile in avtobuse.
Servisni objekt je oblikovan kot ‘silos’ ob gospodar-

skem poslopju z napuščem in ravno streho, ki ga povezuje s
kozolcem.

Prostor za piknik je ob severne mostu v vzdolžni dolini-
ci, ki je v vzdolžni glavni vizuri neopazna.

Kozolec kot simbolno znamenje obrobja vasi nakazuje
tudi njen začetek.

– T5, območje s teniškimi igrišči in paviljonom sestav-
ljajo funkcionalne in oblikovne enote:

a) 2 teniški igrišči, pokriti s tenisitom,
b) paviljon z gostinskim prostorom, garderobami in sa-

nitarijami in prostorom za shranjevanje orodja in materiala
za vzdrževanje teniških igrišč.

Paviljon je oblikovan kot opazovalnica, ki obvladuje
poglede vzdolž prve, prečne doline. Objekt, ki je enostran-
sko vpet v perforiran zid konzolno počiva na hrbtu terena.

– T6, območje razglednega paviljona v severni prečni
dolini.

Paviljon je oblikovan kot opazovalnica, ki obvladuje
vizuro na močvirnate biotope v bližini, ter poglede vzdolž
severne prečne doline. Služi kot počivališče za sprehode ter
ima sanitarije in gostinski prostor.

V ureditvenem načrtu so predvidene tudi urejene spre-
hajalne poti.

V. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA
IN KOMUNALNEGA OMREŽJA

13. člen

Infrastrukturne ureditve v najširšem pomenu morajo
biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja,
obenem pa morajo ustrezati obrambno zaščitnim zahtevam
(varstvo pred požarom, zmanjševanje ogroženosti, erozija,
itd) ter biti v skladu s pozitivno zakonodajo in predpisi.

Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati študijo
presoje vplivov na okolje in temeljna oblikovna, funkcional-
na in trajnostna izhodišča iz ureditvenega načrta.

14. člen

Prometno napajanje območja je izvedeno z deloma ko-
rigirano povezovalno cesto iz Tuhinjske doline. Povezoval-
no cesto je potrebno razširiti na širino 4,70 m in pločnike
širine 2 m za pešce in kolesarje, vse v asfaltni izvedbi. Nanjo
se navezujejo parkirne površine in dovozi do objektov, vse v
asfaltni izvedbi, kockah oziroma travnih ploščah.

Zagotoviti je treba izvedbo oziroma predstavitve gozd-
nih in poljskih poti tako, da omogočajo neoviran prehod
uporabnikom. Pešpoti je treba oblikovno prilagoditi izgledu
celotnega kompleksa. Parkirne površine je ustrezno opremiti
z lovilci olj in maščob.

Za potrebe servisnega dovoza do apartmajskih objek-
tov je treba oblikovati dovozno cesto v širini 3 m v peščeni

izvedbi, utrjenimi robniki in bankinami ter mostovi v leseni
izvedbi. Predvideti je treba razširitev obstoječega mostu ob
rekreacijskem bazenu.

15. člen

Za obiskovalce term so predvidene peš poti š = 2,50 m
v peščeni izvedbi, prav tako pešpot z lesenim mostom, ki
povezuje apartmajsko naselje z osrednjim objektom term.
Ob pešpoteh je treba predvideti razsvetljavo, počivališča s
klopmi in koške za smeti.

Za spravilo hlodovine in vzdrževanje gozda je za osred-
njim objektom term je treba zgraditi gozdno pot s prostori 12
x 4 m za odlaganje lesa.

16. člen

Za potrebe term Snovik je potrebno ob studencu ‘Livk’
v Kuharjevem gozdu nad Snovikom zgraditi poseben vodo-
hram in vodovod do energetskega objekta term. Pretok zajet-
ja v sušnem obdobju je 1 l/sek. Voda mora biti bakteriološko
neoporečna. Zagotoviti je treba zadostne količine požarne
vode (v bazenih).

17. člen

Za povečane potrebe term in naselja Snovik je v osred-
njem energetskem objektu potrebno zgraditi novo transfor-
matorsko postajo moči 100–250 kWA. Obstoječi daljnovod
je na območju term treba položiti v zemljo.

18. člen

Javno razsvetljavo je treba predvideti od osrednjega
objekta term do naselja Snovik. Določi se izvedba kabelske-
ga PTT omrežja za potrebe centralnih objektov in apartmaj-
skih enot.

19. člen

V smislu izboljšanja okolja je potrebno predvideti cen-
tralno čistilno napravo za potrebe naselja Snovik in okolice
ter za potrebe term, rekreacijskega bazena, piknik prostora in
apartmajev. Ob paviljonih v prečnih dolinah je potrebno
predvideti nepretočne triprekatne greznice. Omenjena objek-
ta imata predvsem sezonski značaj. Vse odplake, ki so veza-
ne na čistilno napravo je potrebno pred izpustom v potok
Snovišek ustrezno očistiti.

20. člen

Ogrevanje objektov in naprav je določeno z delova-
njem toplotnih črpalk, ki izkoriščajo odpadno termalno vo-
do, kot rezervni vir toplotne energije pa se določa zemeljski
plin, plinska kotlovnica je locirana na severnem delu kom-
pleksa.

21. člen

Komunalni odpadki se zbirajo v kontejnerjih ob gospo-
darskem dvorišču v I. kleti osrednjega objekta term in odva-
žajo na centralno deponijo komunalnih odpadkov.

Parkovne ureditve so opremljene z zadostnim številom
košev za smeti, ki se redno praznijo, za kar skrbi upravljavec
kompleksa.

22. člen

Ureditveni načrt se izvaja v več etapah, ki so medseboj-
no neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka etapa mora
z ozirom na specifikacijo dejavnosti izvesti pripadajoče in-
frastrukturno omrežje in naprave oziroma se združevati so-
časno z etapo, ki zagotavlja ustrezne ukrepe za varstvo bival-
nega in delovnega okolja.
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VI. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA

23. člen

Za zagotovitev kvalitetnih pogojev za bivanje in delo je
potrebno dosledno upoštevati ukrepe za varovanje okolja in
sicer:

a) varstvo voda in obvodnih površin
– pri urejanju vodotoka je treba obvezno upoštevati

načelo renaturacije vodnega in obvodnega sveta z izvedbo
variabilnih prerezov in različnimi nakloni brežin,

– vegetacijsko opremljanje obvodnega sveta z avtohto-
nimi rastlinskimi vrstami,

– ohranjanje čistosti vodotoka in ekološkega varovanja in,

– za vse novogradnje, ki vplivajo na vodni režim, si
mora investitor pridobiti vodnogospodarsko soglasje.

b) varstvo tal

– vsa skladiščenja tekočih goriv morajo biti izvedena na
način, ki onemogoča izliv v vodotoke oziroma podtalnice,

– zagotoviti priključevanje novograjenih objektov na
organiziran odvoz komunalnih odpadkov, za katere se loka-
cija odjemnih mest določi v okviru lokacijskega postopka,

– obratovanje celotnega kompleksa term oziroma nje-
nih posameznih delov ne sme povzročati negativnih emisij v
okolje, ki bi vplivale na spremembo pogojev za izrabo kme-
tijskih površin na območjih kjer se le-te ohranjajo.

c) varstvo zraka

– vsi potencialni viri onesnaženja morajo biti izdelani,
grajeni, opremljeni, uporabljeni in vzdrževani tako, da ne
izpuščajo v zrak nedovoljenih koncentracij, škodljivih snovi.

d) varstvo pred hrupom

– vsi potencialni izvori prekomernega hrupa morajo
biti grajeni, locirani v prostore in uporabljeni ter vzdrževani
tako, da ne povzročajo prekomernih emisij hrupa v okolje.

e) varstvo naravne in kulturne dediščine:

– izhodišča za posege v prostor, ki so opredeljeni za
naravno znamenitost, kulturni spomenik, naravno in kulturno
dediščino, so predhodne strokovne podloge pristojnega zavo-
da za varstvo naravne in kulturne dediščine, kjer morajo biti
navedena merila in pogoji ter varstveni režimi, ki jih je potreb-
no upoštevati ter se oblikujejo v lokacijskem postopku.

f) požarno varstvo

– odmiki med objekti morajo zadostiti tehničnim nor-
mativom s katerimi se preprečuje širjenje požara, določiti se
mora utrjene dostope za intervencijska in gasilska vozila.

VII. ETAPNOST IZVEDBE POSEGA

24. člen

Oblikovno in funkcionalno ločena in zaokrožena ob-
močja T1, T2, T3, T4, T5 in T6 predstavljajo tudi ločene
etape v smislu izvajanja, ki pa jih je smiselno zaokroževati v
funkcionalno energetsko in ekološko zaključene sklope:

I. etapa:
Podetapa A: izgradnja zunanjega rekreacijskega baze-

na, prekritje le-tega z montažno provizorično streho (do
izgradnje pokritega bazena), izgradnja spremljajočih objek-
tov ob bazenu, zunanjih parkirišč in razširitev mostu. Uredi-
tev in izgradnja prostora in objektov za piknik.

Podetapa B: izgradnja prometne in energetske infra-
strukture, izgradnja zdraviliškega rekreacijskega, paviljon-
skega in energetskega dela osrednjega objekta term.

II. etapa: izgradnja upravnega gostinskega in terasasto
oblikovanega spalnega dela osrednjega objekta term ter iz-
gradnja teniškega parka in paviljona v severni prečni dolini
ter sprehajalnih pešpoti

III. etapa: izgradnja paviljonskega spalnega dela ter
naselja 4 apartmajskih objektov, vključno s servisno cesto in
pešpotjo z lesenim mostom ter gozdno cesto

IV. etapa: izgradnja južnega paviljonskega spalnega
dela.

25. člen

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v
prvi oziroma predhodnih etapah ostaja enaka dosedanji. Za
njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih
dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno
realizacijo predhodnih etap.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
IN IZVAJALCEV

26. člen

Investitorji in izvajalci so dolžni zagotoviti:
– izgradnjo posamezne etape v celoti, s tem, da se soča-

sno oziroma predhodno zgrade vse potrebne komunalne na-
prave,

– potrebne ukrepe za zaščito okolja, skladno s 23. čle-
nom tega odloka,

– namembnost objektov v skladu s predvidenimi funk-
cionalnimi rešitvami,

– izvedbo vseh predvidenih ureditev zelenih površin in
sprehajalnih poti,

– prilagojenost objektov in vseh komunikacij za in-
valide,

– enovito materialno obdelavo objektov in zunanjih ure-
ditev po navodilih odgovornega projektanta in avtorja uredi-
tvenega načrta.

27. člen

Odstopanja od predvidenih gabaritov so dovoljena do
100 cm v vertikalni in 150 cm v horizontalni smeri. V
primeru morebitnih oblikovnih in vsebinsko-funkcionalnih
posebnosti pri arhitektonski obdelavi posameznih objektov
pa so v soglasju z izdelovalcem ureditvenega načrta dovolje-
na večja odstopanja, vendar pa se mora pri tem še vedno
ohranjati osnovna gradbena linija. Za komunalno infrastruk-
turo so dovoljena odstopanja do 200 cm, razen pri magi-
stralnih vodih. Sprememba namembnosti zemljišč ni možna.
Dovoljena je sprememba namembnosti objektov in naprav in
sicer le v primerih, ko gre za vsebinsko enakovredne dejav-
nosti, ki ne bodo dodatno obremenjevale načrtovane infra-
strukture in ne bodo vplivale na poslabšanje bivalnih in
delovnih pogojev ter varstvo okolja.

28. člen

Funkcionalna zemljišča objektov in ureditev so opredelje-
na po posameznih etapah in vrisana v kopiji katastrskega načrta
v M= 1:1000. Ta načrt je sestavni del ureditvenega načrta.

29. člen

Odgovorni vodja in avtor projekta Ureditvenega načrta
doc. dr. Boris Leskovec, d.i.a., je tudi avtor izdelave vse
nadaljnje urbanistično arhitektonske dokumentacije. More-
bitne spremembe idejnih zasnov urbanizma in arhitekture so
možne le ob soglasju avtorja Ureditvenega načrta.

IX. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Ureditveni načrt PN3 Terme Snovik je vsem zainteresi-
ranim na vpogled na Oddelku za okolje in prostor – Zavodu
za urbanistično načrtovanje občine Kamnik.
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31. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojna urba-
nistična inšpekcija.

32. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 02101-50/96
Kamnik, dne 3. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

KUNGOTA

2678.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun povprečne prometne vrednosti stanovanj-
skih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87) in 18. člena statuta Občine Kungota (MUV, št.
8/95) je Občinski svet občine Kungota na 15. redni seji dne
12. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti

stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin
v Občini Kungota v letu 1996

1. člen

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine na območju Občine Kungota znaša brez stroškov
komunalnega urejanja in vrednosti zemljišča na dan 31. 12.
1995 88.000 SIT/m2.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč, za povprečno stopnjo opremljenosti znašajo na dan
31. 12. 1995:

– za objekte in naprave individualne komunalne rabe
(IKR) 4.300 SIT/m2  koristne stanovanjske površine,

– za objekte in naprave kolektivne komunalne rabe
(KKR) 6.000 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.

3. člen

Cena stavbnega zemljišča (korist) se določi za posa-
mezno območje z naslednjimi odstotki od povprečne gradbe-
ne cene:

% od povprečne gradbene Cena za zemljišče

Območje cene sit/m2

za I. območje 1,2% 1.056

za II. območje 1,0% 880

za III. območje 0,9% 792

za IV. območje 0,8% 704

Območja od I do IV so določena v odloku o nadomesti-
lu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kungota.

K zgoraj navedenim stroškom se doda še nadomestilo
za stroške priprave zemljišča, ki se upošteva po dejanskih

valoriziranih stroških, vendar se upošteva največ do 2% od
povprečne gradbene cene.

4. člen

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine
in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
se mesečno valorizirajo z indeksi porasta cen, ki jih objavlja
Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Sekcija grad-
beništva in IGM Slovenije pod poglavji povprečna stano-
vanjska gradnja in ostale nizke gradnje.

Vrednosti za zemljišče se mesečno valorizirajo z indek-
som cen na drobno, ki ga objavlja Zavod za statistiko Repub-
like Slovenije.

5. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 466-1/96-V
Kungota, dne 12. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

2679.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 18. člena statuta Občine Kungota (MUV št.
8/95) je Občinski svet občine Kungota na 15. redni seji dne
12. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila

Občine Kungota

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Občine Kungota (v nadaljevanju: glasilo).

2. člen

Ime glasila je: Občinski glas.

3. člen

Izdajatelj glasila; Občina Kungota.
Sedež izdajatelja glasila je; Plintovec 1, 2201 Zg. Kun-

gota.

4. člen

Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.

5. člen

Glasilo izhaja praviloma polletno. Lahko pa izide tudi
kot dvojna ali izredna številka. Glasilo prejemajo vsa gospo-
dinjstva v občini.

6. člen

Naslov uredništva glasila je: Občina Kungota, Uredniš-
ki odbor glasila “Občinski glas”, Plintovec 1, 2201 Zg. Kun-
gota.

7. člen

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
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8. člen

Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v
Občini Kungota ter o hotenjih in interesih občanov. Cilj
glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o
vseh področjih življenja in dela v občini.

9. člen

Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na
predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se
podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska
izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.

10. člen

Občinski svet imenuje uredniški odbor za izdajanje gla-
sila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju: odbor).

Naloge odbora so:

– obravnava programsko zasnovo glasila,

– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničeva-
njem programske zasnove,

– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega
urednika,

– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z
glasilom,

– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in
uresničevanjem njegove programske zasnove.

11. člen

Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet na
predlog komisije za volitve in imenovanja za mandatno ob-
dobje 4 let.

Odgovorni urednik:

– predlaga programsko zasnovo glasila,

– naroča, pripravlja in ureja glasilo,

– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih
honorarjev, reklamnih oglasov in drugih sporočil,

– izvaja druge naloge s področja uresničevanja pro-
gramske zasnove in izdaje glasila.

Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom man-
data po postopku kot je bil imenovan.

12. člen

Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko
prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene
župan.

13. člen

Viri financiranja glasila so;

– proračunska sredstva izdajatelja,

– prihodek od reklam in drugih sporočil,

– drugi prihodki,

Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih
sredstev.

14. člen

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:

– stroške priprave in tiska glasila,

– stroške pridobivanja reklam,

– stroške dostave glasila,

– materialni stroški uredništva,

– avtorske honorarje,

– druge stroške, ki so neposredno povezani s priprav-
ljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

15. člen

Ta odlok prične veljati z dnem sprejetja na seji, objavi
pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-1/96-TM
Kungota, dne 12. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

2680.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokal-
ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 26.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 11.

in 18. člena statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) ter 12.
člena odloka o gospodarskih javnih službah (MUV, št. 28/95)
je Občinski svet občine Kungota na 15. redni seji dne 12. 7.
1996 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko
javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi

varstva zraka

I. PREDMET KONCESIJE

1. člen

Predmet koncesije je opravljanje obvezne gospodarske
javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kuril-

nih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(v nadaljevanju: dimnikarska služba). S tem odlokom se
določijo način in pogoji za opravljanje koncesijske gospo-
darske javne službe.

2. člen

Izvajanje dimnikarske službe zagotavlja občina za na-
slednje naprave:

– male kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa

uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/93),

– srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa
uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/93),

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave
za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov

zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilne naprave ali
iz prostora s kurilno napravo na deponijo,

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so ku-
rilne naprave, naprave za dovod zgorevalnega zraka v kuril-
no napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prosto-
rov in poteka prezračevanja na osnovi naravnega ali
umetnega obtoka zraka.
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II. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

3. člen

Koncesija za opravljanje dimnikarske dejavnosti se po-
deli za območje občine.

III. UPORABNIKI IN RAZMERJA
DO UPORABNIKOV

4. člen

Uporabnik storitev je dolžan skrbeti za to, da so njihove
naprave pregledane in očiščene, tako kot določajo predpisi o
izvajanju dimnikarske službe.

5. člen

Uporabnik storitev mora izvajalcu dimnikarske službe
omogočiti vpogled v načrte naprav in zgradbe, kjer so napra-
ve nameščene.

6. člen

Vsak uporabnik storitev je dolžan poskrbeti, da je oprav-
ljanje dimnikarskih storitev neovirano.

Na podlagi sporočila izvajalca dimnikarske službe ali
po individualnem dogovoru o terminu opravljanja posamez-
nih storitev mora uporabnik storitev zagotoviti neoviran do-
stop do vseh potrebnih prostorov in naprav, kjer se opravlja-
jo dimnikarske storitve. Pripraviti mora tudi ustrezne
zabojnike, v katere se odlagajo saje, pepel in ostanki goriva.

7. člen

Uporabniki storitev so dolžni redno plačevati dimnikar-
ske storitve.

8. člen

Uporabnik storitev mora sporočiti izvajalcu dimnikar-
ske službe tudi vsako spremembo na napravah, uporabi vrste
goriva in času obratovanja, ki ima za posledico spremembo
pri emisijah snovi v zrak.

9. člen

Uporabniki storitev dimnikarske službe imajo še na-
slednje pravice in obveznosti:

– pravico uporabe storitev pod pogoji določenimi s
predpisi in tem odlokom,

– pravico do pritožbe na pristojni organ, če so kršene
njihove pravice (inšpekcijske službe, svet uporabnikov jav-
nih dobrin pri občini),

– obveznost uporabe storitev koncesioniranja,

– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja.

IV. POGOJI ZA DODELITEV KONCESIJE

10. člen

Koncesionar mora za upravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:

– da je registriran za opravljanje koncesijske dejavnosti
in da ima za to potrebno soglasje in dovoljenje pristojnih
organov,

– da predloži dokazila in reference, ki potrjujejo, da
ima potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti,

– da predloži cenik storitev,
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe za

čas trajanja koncesije,
– da ima zadostno število strokovnih kadrov za učinko-

vito opravljanje dimnikarske službe.

11. člen

Koncesionar pridobi s podelitvijo koncesije javno po-
oblastilo, da ima izključno pravico opravljanja dejavnosti
dimnikarske službe na območju občine za čas trajanja kon-
cesijske pogodbe.

12. člen

Koncesionar kot edini izvajalec koncesionirane dejav-
nosti na območju občine izvaja svojo dejavnost pod nasled-
njimi pogoji:

– da spoštuje strokovne, tehnične, organizacijske in raz-
vojne naloge dejavnosti ter usmeritve občine,

– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje
očinski svet v skladu s postopkom, ki ga določa zakon ali
odlok občine,

– da omogoča občini strokovni in finančni nadzor ter
nadzor nad zakonitostjo dela,

– da dosledno upošteva tehnične, strokovne, organiza-
cijske in druge standarde ter normative za opravljanje konce-
sionirane dejavnosti.

V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

13. člen

Koncesionar prične opravljati koncesionirano dejavnost
v roku določenem s koncesijsko pogodbo. Koncesijska po-
godba se sklene za dobo 5 let.

VI. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE
SLUŽBE

14. člen

Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar
finančna sredstva iz cene za storitev dimnikarske službe, ki
jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikar-
ske službe.

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
do konca marca tekočega leta plačati koncendentu plačilo za
koncesijo v višini določeni s koncesijsko pogodbo, vendar
ne manj kot 8%. Plačilo za koncesijo se določi v odstotku od
cene storitev.

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
občine in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb in
varstvo okolja.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM
KONCESIJE

15. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinski
urad. Koncendent lahko vsak čas zahteva od koncesionarja
informacije o poslovanju v zvezi z izvajanjem gospodarske
javne službe. Koncesionar mora omogočiti delavcem občin-
skega urada vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z
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izvajanjem dimnikarske službe, opravlja tudi svet uporabni-
kov javnih dobrin občine.

VIII. POSTOPEK ZA IZBOR KONCESIONARJA

16. člen

Javni razpis za pridobitev koncesionarja se objavi v
sredstvih javnega obveščanja najkasneje v 30 dneh po ve-
ljavnosti tega odloka.

Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od
15 dni in ne daljši od 60 dni.

Javni razpis je neuspešen:
– če v razpisnem roku ni vložena nobena veljavna pri-

java,
– če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran za oprav-

ljanje koncesijske dejavnosti, če javni razpis ni uspel, se
ponovi najkasneje v 30 dneh po poteku neuspelega razpisa.

17. člen

Izbiro med prijavljenimi kandidati opravi na predlog
župana občinski svet. O izbiri se izda upravna odločba.

18. člen

Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko
pogodbo za obdobje 5 let.

Koncesijska pogodba mora poleg določb, ki jih določa
zakon, določiti tudi način plačila odškodnine za izvrševanje
gospodarske javne službe in druga medsebojna razmerja med
koncedentom in koncesionarjem.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

19. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije ali
– z odvzemom koncesije.

20. člen

Koncesijska pogodba preneha s potekom časa, za kate-
rega je bila sklenjena in z razdrtjem. Razlogi in pogoji za
razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in ob-
veznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v
koncesijski pogodbi.

21. člen

V koncesijski pogodbi se določijo pogoji za odkup
koncesije, za odvzem koncesije in prenos koncesije.

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju zla-
sti, če ne začne opravljati konceniorizirane gospodarske jav-
ne službe v zato določenem roku, ali če je v javnem interesu,
da se dejavnost preneha opravljati kot koncesionizirana go-
spodarska javna služba.

X. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

22. člen

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za ško-
do, ki jo povzroči pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim
in fizičnim osebam.

XI. KONČNA DOLOČBA

23. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-4-1/96
Kungota, dne 12. julija l996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota

Anton Škamlec l. r.

POSTOJNA

2681.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 72/93, 57/94 in 14/95), 36. in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/95), 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 37/85, 26/90, 18/93 in 71/93) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih

pogojev za KS Landol, KS Šmihel pod Nanosom in KS
Studeno

1

Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogo-
jev za KS Landol, KS Šmihel pod Nanosom in KS Studeno,
ki ga je izdelal Studio Axa, Nova Gorica, v juniju 1996.

2

Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v I.
nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na
sedežih omenjenih krajevnih skupnosti – 30 dni od objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.

3

Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih poš-
ljejo omenjenim krajevnim skupnostim ali Občini Postojna.

4

Ta sklep začne veljati takoj.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

ROGAŠKA SLATINA

2682.

Na podlagi 1. odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
16. redni seji dne 26. junija 1996 sprejel



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 3761Št. 43 – 2. VIII. 1996

O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda

Rogaška Slatina

1. člen

S tem odlokom Občina Rogaška Slatina, s sedežem
Izletniška ul. 2, Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu:
ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva pred-
šolskih otrok Javni vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slati-
na (v nadaljnjem besedilu: vrtec).

2. člen

Ime vrtca je: Javni vzgojno-varstveni zavod Rogaška
Slatina.

Skrajšano ime vrtca je: VVZ Rogaška Slatina.
Sedež vrtca je: Ulica Kozjanskega odreda 2, Rogaška

Slatina.

3. člen

Zaradi izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok na
različnih lokacijah v sestavi vrtca delujejo tri enote vrtca, in
sicer:

1. Enota Ratanska vas,

2. Enota Rogaška Slatina in

3. Enota Kostrivnica.

Matična enota je Enota Ratanska vas, kjer je sedež
vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in
druge oblike oskrbe otrok za celoten vrtec.

V okviru Enote Ratanska vas se opravlja dejavnost
vzgoje in varstva otrok v Svetem Florijanu.

4. člen

Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji
in varstvu predšolskih otrok na območju celotne občine.

5. člen

Dejavnost vrtca je:
– M/80.101; dejavnost vrtcev.

6. člen

Vrtec opravlja javno veljavni program za predšolske
otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z
zakonom.

7. člen

Vrtec ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na
obodu pa izpisano VVZ Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega
odreda 2.

Ravnatelj vrtca sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov vrtca ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

8. člen

Organi vrtca so:
– svet vrtca
– ravnatelj vrtca,
– strokovni organi,
– svet staršev.

9. člen

Svet vrtca šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev vrtca,
– 3 predstavniki staršev.

10. člen

Svet vrtca ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom
še naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune vrtca,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti vrtca

določene naloge.

11. člen

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-
ne Rogaška Slatina.

Predstavnike delavcev vrtca imenujejo delavci vrtca na
neposrednih in tajnih volitvah. V predstavnikih delavcev
vrtca mora biti zastopana vsaka enota vrtca z enim predstav-
nikom. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovi-
ca delavcev vrtca. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino
glasov delavcev, ki so volili.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

12. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
vrtca se, do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delav-
cev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju pod-
jetij.

13. člen

Svet vrtca najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko
komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev
v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu vrtca
po njegovem konstituiranju.

14. člen

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,

– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih
razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,

– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanja pri-

stojni organ na način in po postopku, določenim za imenova-
nje oziroma razrešitev.

Ko svet vrtca ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejš-
njega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristoj-
ne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokov-
nik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstav-
kom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

15. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj,
ki organizira, vodi delo in poslovanje vrtca ter vrtec zastopa
in je odgovoren za zakonitost njenega dela.
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16. člen

Ravnatelja imenuje svet vrtca po postopku in pod po-
goji določenimi z zakonom.

17. člen

Enoto vrtca vodi vodja enote vrtca, ki ima naslednje
pristojnosti:

– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj vrtca

izmed delavcev enote vrtca.

18. člen

Strokovni organi vrtca so vzgojiteljski zbor, strokovni
aktiv vzgojiteljev in drugi z zakonom določeni organi.

19. člen

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov vrtca se
neposredno uporabljajo zakonske določbe.

20. člen

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in opremo, ki jo je vrtec uporabljal za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci
stanja za zadnje leto poslovanja.

Vrtec je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega od-
stavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.

21. člen

Vrtec pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
ni in statutom Občine Rogaška Slatina, iz prispevkov star-
šev, lahko pa tudi iz drugih virov.

22. člen

Vrtec nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-
nostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.

Vrtec odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 20. členom tega odloka.

23. člen

Delo vrtca je javno.
Javnost dela vrtca se zagotavlja s sporočili staršem,

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne more-

jo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov vrtca,
razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi
predpisi ali jih ravnatelj vrtca izrecno povabi.

O delu vrtca obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

24. člen

Ravnatelj in drugi delavci vrtca morajo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-varstvene 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 vrtca določi za po-
slovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih vrtcu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga organizacija.

25. člen

Svet vrtca opravlja svoje naloge do izteka mandata.

26. člen

Ravnatelju vrtca preneha mandat z iztekom dobe za
katero je imenovan.

Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pri-
stojen po zakonu opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem
odlokom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega od-
loka.

Javni vzgojno-varstveni zavod Rogaška Slatina je prav-
ni naslednik Vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina,
ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Celje, s
Srg. 556/92, št. reg. vl. 1-4350-00 in prevzame vse pravice in
obveznosti tega zavoda.

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina,
ki ga je Občinski svet občine Rogaška Slatina sprejel dne
26. 7. 1995 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/95.

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 601-02/96
Rogaška Slatina, dne 10. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

2683.

Na podlagi 1. odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
16. redni seji dne 26. junija 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

I. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina

1. člen

S tem odlokom Občina Rogaška Slatina, s sedežem
Izletniška ul. 2, Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu:
ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva Javni
vzgojno-izobraževalni zavod I. OSNOVNA ŠOLA Rogaška
Slatina (v nadaljnjem besedilu: šola).
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2. člen

Ime šole je: Javni vzgojno-izobraževalni zavod I. OS-
NOVNA ŠOLA Rogaška Slatina.

Skrajšano ime šole: VIZ I. OŠ Rogaška Slatina.
Sedež šole je: Kidričeva ulica 24, Rogaška Slatina.

3. člen

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naslednjih
naselij oziroma ulic: Aškerčeva, Brestovška, Cankarjeva, C.
padlih aktivistov, Cvetlični hrib, Izletniška, Janina, Kajuho-
va ul., Kidričeva ul., Kot, Knežec, Krpanova ul., Lastine,
Levstikova ul., Strma, Tavčarjeva ul., Ul. Kozara, Ul. XIV.
divizije, Ul. Talcev, Vid Ivanuševa in Zlatorogova. Zaselki:
Tržišče, Rjavica, Nimno, Rajnkovec, Pristavica, Vinec, Ka-
mence, Ceste, Brestovec, Prnek, Velike Rodne, Sp. Sečovo,
Tuncovec, Gaberce, Plat, Topole.

Po potrebi se prešolajo še iz Kidričeve ul., Partizanska
cesta, Tržaškega hriba, Ivanovega hriba, Stritarjeve ul. in
Pod Bellevujem.

4. člen

Dejavnost šole je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– K/74.12 – računovodske, knjigovodske in revizij-

ske dejavnosti, davčno svetovanje,
– vse razen revizijske dejavnosti in davč-
nega svetovanja,

– H/55.51 – storitve menz.

5. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program,
ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

6. člen

Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na
obodu pa izpisano VIZ I. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slati-
na, Kidričeva ulica št. 24.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

7. člen

Organi šole so:
– svet šole
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.

8. člen

Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev šole,
– 3 predstavniki staršev.

9. člen

Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom
še naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo-
da,

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda

določene naloge.

10. člen

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-
ne Rogaška Slatina.

Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na
neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski
zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev. Volitve
so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev,
ki so volili.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

11. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
šole se, do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delav-
cev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju pod-
jetij.

12. člen

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata dolo-
či rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisi-
jo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet
in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po
njegovem konstituiranju.

13. člen

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,

– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih
razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,

– je razrešen.

Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanja pri-
stojni organ na način in po postopku, določenim za imenova-
nje oziroma razrešitev.

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejš-
njega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristoj-
ne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokov-
nik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstav-
kom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

14. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj,
ki organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in
je odgovoren za zakonitost njenega dela.

15. člen

Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji
določenimi z zakonom.

16. člen

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor,
razrednik in strokovni aktiv.
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17. člen

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se
neposredno uporabljajo zakonske določbe.

18. člen

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega akta in jo izkazuje v bilanci
stanja za zadnje leto poslovanja.

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega od-
stavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.

19. člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
ni in statutom Občine Rogaška Slatina, iz prispevkov star-
šev, lahko pa tudi iz drugih virov.

20. člen

Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-
nostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 18. členom tega odloka.

21. člen

Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, no-

vinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne more-

jo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole
ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot
je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravna-
telj šole izrecno povabi.

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

22. člen

Ravnatelj in drugi delavci šole morejo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni 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 oziroma šoli

zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

23. člen

Svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata.

24. člen

Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe za
katero je imenovan.

Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog, za katere je pristo-
jen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi orga-
nizacijo dela ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v
roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

Javni vzgojno-izobraževalni zavod I. OSNOVNA
ŠOLA Rogaška Slatina je pravna naslednica Vzgojno izo-
braževalnega zavoda I. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina,
ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Celje, s
Srg 440/92, št. reg.vl. 1-4342-00 in prevzame vse pravice in
obveznosti tega zavoda.

25. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Vzgojno-izobraževalnega zavoda I. OSNOVNA
ŠOLA Rogaška Slatina, ki ga je Občinski svet občine Ro-
gaška Slatina sprejel dne 26. 7. 1995 in je objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 48/95.

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 601-01/96
Rogaška Slatina, dne 10. 7. 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

2684.

Na podlagi 1. odstavka 41. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanje (Uradni list RS, št.
12/96) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
16. redni seji dne 26. junija 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

1. člen

S tem odlokom Občina Rogaška Slatina, s sedežem
Izletniška ul. 2, Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu:
ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva Javni
vzgojno-izobraževalni zavod II. OSNOVNA ŠOLA Rogaška
Slatina (v nadaljnjem besedilu: šola).

2. člen

Ime šole je: Javni vzgojno-izobraževalni zavod II. OS-
NOVNA ŠOLA Rogaška Slatina.

Skrajšano ime šole: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.
Sedež šole je: Ulica Kozjanskega odreda 4, Rogaška

Slatina.

3. člen

Zaradi izvajanja izobraževalnega programa na različnih
lokacijah v sestavi šole delujeta dve podružnični šoli, in
sicer:

1. Podružnična šola Kostrivnica in
2. Podružnična šola Sveti Florijan.

4. člen

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naslednjih
naselij oziroma ulic: Celjska cesta, Cesta na Boč, Cesta na
Bellevue, Gozdna ul., Gubčeva ul., Ivanov hrib, Lovska ul.,
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Ob progi, Partizanska ul., Pod Bellevuem, Na trati, Prešerno-
va ul., Prvomajska ul., Spodnja Cesta, Stritarjeva ul., Šlan-
drova ul., Kidričeva ul., Ul. Kozjanskega odreda, Tržaški
hrib, Žibernik, Župančičeva ul., Ločen dol. Naselja: Gra-
diški dol, Irje, Cerovec, Ločen dol, Male Rodne, Ratanska
vas, Tekačevo, Zg. in Sp. Negonje in Zg. Sečovo.

Šolski okoliš Podružnične šole Kostrivnica obsega na-
slednja naselja: Zg. Kostrivnica, Sp. Kostrivnica, Gabrovec
pri Kostrivnici, Drevenik, Podturn, Zg. Gabernik, Sp. Gaber-
nik, Podplat, Brezje pri Podplatu, Čača vas, Zagaj pod Bo-
čem in Kamna gorca.

Šolski okoliš Podružnične šole Sveti Florijan obsega
naslednja naselja: Sveti Florijan, Strmec pri Sv. Florjanu.

5. člen

Dejavnost šole je:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– H/55.51 – storitve menz.

6. člen

Šola opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki
je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

7. člen

Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na
obodu pa izpisano VIZ II. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slati-
na, Ulica Kozjanskega odreda 4.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

8. člen

Organi šole so:
– svet šole
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.

9. člen

Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev šole,
– 3 predstavniki staršev.

10. člen

Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom
še naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mne-

nja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole dolo-

čene naloge.

11. člen

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet ob-
čine.

Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na
neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski
zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev. V pred-

stavnikih delavcev šole mora biti zastopana Podružnična
šola Kostrivnica z enim predstavnikom in Podružnična šola
Sveti Florijan z enim predstavnikom. Volitve so veljavne, če
se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so
kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

12. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
šole se, do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanje delav-
cev pri upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju pod-
jetij.

13. člen

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata dolo-
či rokovnik za izvedbo volitev in imenuje 3-člansko komisi-
jo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet
in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po
njegovem konstituiranju.

14. člen

Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih

razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanja pri-

stojni organ na način in po postopku, določenim za imenova-
nje oziroma razrešitev.

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejš-
njega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristoj-
ne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je
potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokov-
nik in imenuje tričansko komisijo v skladu s tretjim odstav-
kom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in
je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

15. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj,
ki organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in
je odgovoren za zakonitost njenega dela.

16. člen

Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji
določenimi z zakonom.

17. člen

Podružnično šolo vodi vodja podružnične šole, ki ima
naslednje pristojnosti:

– organizira in vodi delo podružnične šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci,
– obvešča starše o delu podružnične šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj

šole izmed delavcev podružnične šole.

18. člen

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor,
razrednik in strokovni aktiv.
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19. člen

Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se
neposredno uporabljajo zakonske določbe.

20. člen

Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepre-
mičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje
dejavnosti do uveljavitve tega akta in jo izkazuje v bilanci
stanja za zadnje leto poslovanja.

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega od-
stavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.

21. člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
ni in statutom Občine Rogaška Slatina, iz prispevkov star-
šev, lahko pa tudi iz drugih virov.

22. člen

Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-
nostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 20. členom tega odloka.

23. člen

Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, no-

vinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne more-

jo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole
ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot
je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravna-
telj šole izrecno povabi.

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
pooblasti.

24. člen

Ravnatelj in drugi delavci šole morejo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo
pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni 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 oziroma šoli

zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

25. člen

Svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata.

26. člen

Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe za
katero je imenovan.

Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog, za katere je pristo-
jen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi orga-
nizacijo dela ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v
roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

Javni vzgojno-izobraževani zavod II. OSNOVNA
ŠOLA ROGAŠKA SLATINA je pravna naslednica Vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda II. OSNOVNA ŠOLA Rogaška
Slatina, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
Celje, s Srg. 437/92, štev. reg. vl. 1-4348-00 in prevzame vse
pravice in obveznosti tega zavoda.

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Vzgojno-izobraževalnega zavoda II. OSNOVNA
ŠOLA Rogaška Slatina, ki ga je Občinski svet občine Ro-
gaška Slatina sprejel dne 26. 7. 1995 in je objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 48/95.

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 601-02/96
Rogaška Slatina, dne 10. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

ROGATEC

2685.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 5. in 17. člena
statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95 in 19/96) je
Občinski svet občine Rogatec na seji dne 11. 7. 1996 sprejel

O D L O K
o grbu, zastavi in prazniku Občine Rogatec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Občina Rogatec ima grb in zastavo, ki se uporabljata v
skladu z določbami tega odloka.

Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Rogatec, ki
simbolizirata občino kot lokalno skupnost.

2. člen

Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje
grba in zastave so sestavni del tega odloka.

3. člen

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poško-
dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Rogatec.

4. člen

Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme
avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavaro-
vati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model
za označevanje blaga in storitev.
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5. člen

Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih, ki se
odvijajo na območju Občine Rogatec, postavljena, položena
oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike
Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije
postavljena na častno mesto.

II. GRB

6. člen

Grb občine je upodobljen na ščitu petnajstega stoletja
sanitske oblike.

Predstavitev grba (blason):
Ščit je ob straneh zlato obrobljen.
V rdečem polju na zelenih tleh stoji srebrna enonad-

stropna rondela, obokan odprt prehod skozi njeno pritličje
ima dvignjeno zlato zaporno rešetko, ki ima tri vertikalne
stebriče. Sredina stene v nadstropju ima nad vhodom pravo-
kotno pokončno lino, desno in levo nad njo pa po eno
puškarnico. Nadstropje se zgoraj zaključuje v zidni konzolni
venec s štirimi nadzidki (cinami), izza katerih se dviga stož-
časta rdeča streha z zlato kroglo na njeni konici. Desne in
leve strani pritličja rondele se dotikata po ena, okroglemu
stolpiču podobna stražnica, od katerih ima vsaka v steni pod
napuščem stožčaste rdeče strehe po eno puškarnico.

Upodobitev grba v narisu, črnobelem odtisu, v heral-
dični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi,
je sestavni del tega odloka.

7. člen

Grb Občine Rogatec se uporablja zlasti:

– v pečatu, žigu in štampiljki občine in kot oznaka na
uradnih dokumentih občine,

– v pečatu, žigu in štampiljki ter na oznakah dokumen-
tov in na drugih oznakah KS v občini,

– na poslopju in v uradnih prostorih občine ter krajev-
nih skupnostih v občini,

– v poročnih prostorih,

– na neprometnih znakih, ki označujejo območje ob-
čine,

– na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje ali
predstavljajo občino,

– na listinah oziroma priznanjih, ki jih v svečani obliki
izdaja oziroma podeljuje občina,

– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih
izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in
uslužbenci občine ter člani občinskega sveta,

– v vseh drugih primerih, ko občinski svet ali župan to
ocenita za primerno.

8. člen

Uporabo grba v namene izven določb 7. člena dovolju-
je občinska uprava.

V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se lahko uporaba
omeji samo za določen namen ali za določen čas. Dovoljenje
se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem
zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim
poslovanjem krni ugled občine.

9. člen

Če se grb občine na območju občine uporablja poleg
drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani, razen kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali
grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.

Če se grb občine na območju občine uporablja skupaj z
dvema grboma, mora biti grb občine v sredini, razen, če se
uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih, določenih
z zakonom.

III. ZASTAVA

10. člen

Zastava Občine Rogatec je bela in rdeča, na rdečem
polju nosi atribut občinskega grba.

Razmerje višine “V” proti dolžini “L” (V : L) je 1:2,5
(ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta
razdeljena vertikalno na tri barvna polja: prvo in tretje barv-
no polje je belo, drugo (srednje) polje je rdeče in nosi na
svoji sredini atribut rogaškega grba, srebrni (beli) vhodni
rondel s koničasto rdečo streho. Atribut ne sme biti nižji od
2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 višine
istega polja.

Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del tega odloka.

11. člen

Zastava se izobeša zlasti:
– v počastitev državnih , občinskih in krajevnih prazni-

kov,
– ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prire-

ditvah,
– ob uradnih obiskih tujih delegacij,
– v drugih primerih, ko občinski svet ali župan to

ocenita za primerno Zastava je stalno izobešena na poslopju
občine, v sejni sobi občine in v poročni dvorani.

12. člen

Zastava je pravilno izobešena tako, da je pritrjena za
njen prvi rob na vertikalni drog ali sidrno vrv. Morebitni
nagib droga oziroma sidrne vrvi ne sme biti nižji od 45
kotnih stopinj glede na horizontalo. Zastava je lako napeta
po svojem zgornjem robu horizontalno, zanj pripeta ali tudi
položena. Če je napeta, pripeta ali položena poševno, tedaj
kot med njenim spodnjim robom in horizontalo ne sme pre-
segati 45 kotnih stopinj. Vsi drugi načini izvešanja zastav
niso dopustni.

13. člen

Glede položaja zastave v konkurenci drugih zastav se
analogno uprablja 9. člen tega odloka.

IV. OBČINSKI PRAZNIK

14. člen

Praznik Občine Rogatec je prva sobota v mesecu sep-
tembru.

V. KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba:

1. če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo v nasprotju z
njeno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen)

2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 3. člena)
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3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom tako, da je krnjen ugled občine (drugi odstavek 3.
člena)

4. če postavlja ali izobeša grb oziroma zastavo v na-
sprotju s pravili (5., 9., 19. in 13. člen)

5. če uporablja grb brez dovoljenja ali v nasprotju z
izdanim dovoljenjem (8. člen)

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
fizična oseba z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 tolarjev.

16. člen

Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska
uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge, izdaja
dovoljenja in vodi evidenco o njih.

17. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-75/96
Rogatec, dne 11. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

2686.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/95) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Studenice ter izidom referendu-
ma z dne 12. 5. 1996 je svet KS Studenice na redni seji dne
30. 7. 1996 sprejel

S K L E P   O   S P R E M E M B I   S K L E P A
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju

Krajevne skupnosti Studenice

1. člen

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju
krajevne skupnosti Studenice (Uradni list RS, št. 31/96) se
spremeni tako, da se prvi odstavek 9. člena glasi:

“Sredstva samoprispevka so strogo namenska in se bo-
do zbirala na posebnem računu: KS Studenice št. ŽR 51810-
842-113-0082180, Krajevni samoprispevek KS Studenice.”

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Studenice, dne 30. julija 1996.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti

Studenice
Jože Marzidovšek l. r.

ŠKOCJAN

2687.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 5. člena statuta
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95), je občinski svet
Občine Škocjan na 17. redni seji dne 27. 6.  1996 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Škocjan

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Občina Škocjan ima grb in zastavo, ki se uporabljata v
skladu z določbami tega odloka.

Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Škocjan, ki
simbolizirata občino kot lokalno skupnost.

2. člen

Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje
grba in zastave so sestavni del tega odloka.

3. člen

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poško-
dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Škocjan.

4. člen

Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme
avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavaro-
vati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model
za označevanje blaga ali storitev.

5. člen

Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih , ki se
odvijajo na območju Občine Škocjan, položena ali izobešena
skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, morata biti
grb in zastava RS postavljena na častno mesto.

II. GRB

6. člen

Na zelenem ščitu se preko modrine PNE zlati most na
dveh lokih.

Predstavitev grba - blazon:
Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogot-

skega stila, sanitske oblike.
Zeleno osnovo ščita ločuje srebrna valovnica od valo-

vite modrine na njegovih spodnjih dveh petinah. Nad modri-
no v zeleno se kažejo trije zidani, zgoraj polkrožni, temeljni
zlati oporniki, po eden spredaj, v sredini in zadaj v ščitu. Na
njih se preko dveh raztegnjenih, iz klesancev zloženih, zlatih
lokov pne zlati most s trikrat prekinjeno, zidano ograjo.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heral-
dični šrafuri, v pečatni grafiki in v barvah skupaj z barvnimi
kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
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7. člen

Grb občine se uporablja zlasti:
– v pečatu, žigu občine in kot oznaka na uradnih doku-

mentih občine;
– v žigu, na oznakah dokumentov in na drugih oznakah

v občini;
– na poslopju in v uradnih prostorih občine;
– v poročnih prostorih;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje ob-

čine;
– na prireditvah, ki jih organizira občina, se jih udele-

žuje občina ali ki predstavljajo občino;
– na listinah oziroma priznanjih, ki jih v svečani obliki

izdaja oziroma podeljuje občina;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih

izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in
uslužbenci občine ter člani občinskega sveta;

– v vseh drugih primerih, ko občinski svet in župan to
ocenita za oportuno.

8. člen

Uporabo grba v namene izven 7. člena dovoljuje občin-
ska uprava.

V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se lahko uporaba
omeji samo za določen namen ali za določen čas. Dovoljenje
se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem
zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim
poslovanjem krni ugled občine.

9. člen

Če se grb občine na območju občine uporablja poleg
drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani, razen, kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali
grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.

Če se grb občine na območju občine uporablja skupaj z
dvema grboma, mora biti grb občine v sredini, razen, če se
uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih, določenih
z zakonom.

III. ZASTAVA

10. člen

Zastava Občine Škocjan je rumene in zelene barve z
rumenim mostom na dveh lokih v zelenem polju.

Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine
“H” proti dolžini “L” je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet
desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva,
po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.

V sredinski horizontali prvega kvadratnega dela zasta-
vine rute lebdi v zelenem atribut iz občinskega grba: rumen
obris mosta na dveh iztegnjenih lokih, ki slonijo na treh,
zgoraj polkrožnih temeljnih stebrih, stoječih na dvojni črtni
valovnici. Višina atributa ne sme presegati 2/5 (dveh petin)
višine barvnega polja zastave in ne biti nižja od 1/3 (ene
tretjine) iste zastavine višine.

Preostali 2/3 (dve tretjini) zastavine rute sta v celoti dva
krat (2x) deljeni horizontalno na tri oblikovno in površinsko
enaka polja, njenemu prvemu delu identičnih barv, torej
rumene, zelene in rumene barve.

Detaljni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv, so sestavni del tega odloka.

11. člen

Zastava se izobeša zlasti:

– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih prazni-
kov;

– ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prire-
ditvah;

– ob uradnih obiskih tujih delegacij;

– v drugih primerih, ko občinski svet in župan to oceni-
ta za oportuno.

Zastava je stalno izobešena na poslopju občine, v sejni
sobi občine in v poročni dvorani.

12. člen

Zastava je pravilno izobešena tako, da je pritrjena za
njen prvi rob na vertikalni drog ali sidrno vrv. Morebitni
nagib droga oziroma siderne vrvi ne sme biti nižji od 45
kotnih stopinj glede na horizontalo.

Zastava je lahko napeta po svojem zgornjem robu hori-
zontalno, zanj pripeta ali tudi položena. Če je napeta, pripeta
ali položena poševno, tedaj kot med njenim spodnjim robom
in horizontalo ne sme presegati 45 kotnih stopinj. Vsi drugi
načini izvešanja zastav niso dopustni.

13. člen

Glede položaja zastave v konkurenci drugih zastav se
analogno uporablja 9. člen tega odloka.

IV. KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba:

1. če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo v nasprotju z
njuno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen);

2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (1. odst. 3. člena);

3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom tako, da je krnjen ugled občine (2. odst. 3. člena);

4. če postavlja ali izobeša grb oziroma zastavo v nas-
protju s pravili (5., 9., 19. in 13. člen);

5. če uporablja grb brez dovoljenja ali v nasprotju z
izdanim dovoljenjem (8. člen).

Za prekršek iz 1. odstavka tega člena se kaznuje fizična
oseba z denarno kaznijo od 1.000 SIT do 10.000 SIT.

15. člen

Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska
uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge, izdaja
dovoljenja in vodi evidenco o njih.

16. člen

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 227/96
Škocjan, dne 27. junija  1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.
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2688.

Na podlagi 53. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 29/95) je Občinski svet občine Škocjan na 14. redni
seji dne 25. marca 1996 sprejel

O D L O K
o obveščanju javnosti o delu občinskih organov

1. člen

Organi občine so:

– občinski svet,

– župan in

– nadzorni odbor.

2. člen

Javnost dela občinskih organov se zagotavlja:

– s predčasnim posredovanjem obvestil in pomembnejših
gradiv novinarjem javnih glasil;

– s posredovanjem obvestil in pomembnejših gradiv jav-
nim glasilom, ki izražajo interes za obveščanje javnosti o
delu občinskih organov;

– z objavo obvestil o sejah v lokalnem poročevalcu v
Poročevalcu Občine Škocjan, ki mora iziti v 8 (osmih) dneh
po seji sveta in sicer enkrat mesečno;

– z občasnim poročanjem predsednika občinskega sveta
in župana ter predsednika NO na zborih občanov;

– z neposrednimi stiki predsednika občinskega sveta, žu-
pana in predsednika NO s predstavniki javnih glasil.

3. člen

Splošni in posamični akti občine morajo biti objavljeni na
razglasni deski v upravi občine in Poročevalcu Občine
Škocjan.

Razglasi in obvestila se objavljajo na krajevno običajen
način na oglasnih deskah po vaseh.

4. člen

Statut in drugi splošni akti občine, za katere je tako za-
konsko določeno, morajo biti objavljeni v Uradnem listu in
pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če v njih ni drugače
določeno.

5. člen

Ta informacijski sistem mora občanom zagotoviti tudi
obveščanje o delu teles občinskega sveta, stalnih in občasnih
komisij, zagotoviti mora korektne informacije vsem obča-
nom o delu občine kot celote.

6. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 226/96
Škocjan, dne 27. maja 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

2689.

Na podlagi 5. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 29/95) je Občinski svet občine Škocjan na 15. redni
seji dne 29. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o določitvi praznika Občine Škocjan

1. člen

Občinski svet občine Škocjan je na podlagi rezultatov
izvedene ankete med občani, sprejel sklep, da se za praznik
Občine Škocjan določi 6. julij – rojstni dan dr. Ignacija
Knobleharja.

2. člen

Praznik se bo imenoval praznik občine Škocjan – Kno-
bleharjev dan.

3. člen

Praznik Občine Škocjan se bo praznoval na soboto, ki
bo rojstnemu dnevu – 6. juliju – najbližja.

4. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.

Št. 225/96
Škocjan, dne 27. maja 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

2690.

V skladu s 7. odstavkom 7. člena statuta Občine Škoc-
jan (Uradni list RS, št. 29/95) je svet Občine Škocjan na
svoji 16. redni seji dne 27. 5. 1996 sprejel

O D L O K
o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne

zaščite v Občini Škocjan

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiza-
cije in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji za območje Občine Škocjan natančneje določa:

– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot
in služb civilne zaščite ter drugih sil zaščite in reševanja (v
nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in
drugih nesrečah ter v vojni;

– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki so-
delujejo pri zaščiti in reševanju;

– organizacijo odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnostih.

Druge naloge iz področja zaščite in reševanja se izvaja-
jo na podlagi zakona in podzakonskih predpisov.
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2. člen

Sile za zaščito in reševanje v Občini Škocjan se aktivi-
rajo ob naravnih in drugih nesrečah ter ob vojnih dejstvova-
njih, katerih obseg in posledice presegajo zmožnost delova-
nja rednih služb.

Sile za zaščito in reševanje na območju Občine Škocjan
aktivirajo: župan Občine Škocjan oziroma namestnik, po-
veljnik ali načelnik štaba civilne zaščite, v podjetjih, zavodih
in drugih organizacijah pa njihovi poslovodni organi.

II. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

3. člen

Na podlagi ocene ogroženosti se v Občini Škocjan na-
črtujejo in izvajajo naslednji ukrepi:

– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob rušenjih,
– zaščita in reševanje ob plazovih,
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– prva medicinska pomoč,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita,
– izmik in evakuacija,
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
– zaklanjanje.

4. člen

Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– predlaganje dejavnosti za preprečevanje oziroma

zmanjševanje ogroženosti;
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za

izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– dejavnosti za odpravljanje posledic.

III. SILE ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI
ŠKOCJAN

5. člen

Sile zaščite in reševanja v Občini Škocjan sestavljajo:
– štab, enote in službe civilne zaščite,
– poverjeniki civilne zaščite,
– operativni sestavi prostovoljnih društev,
– podjetja, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo

dejavnosti, pomembne za zaščito in reševanje.

6. člen

V Občini Škocjan se ustanovi občinski štab za civilno
zaščito.

Člane štaba civilne zaščite imenuje župan Občine
Škocjan.

7. člen

Pri občinskem štabu za civilno zaščito Občine Škocjan
se organizirajo naslednje občinske specializirane enote in
službe:

– služba za podporo,
– služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– občinska specializirana enota za RBK zaščito,
– občinska specializirana enota za tehnično reševanje,
– občinska specializirana enota prve pomoči,
– stalna delovna skupina za evakuacijo.
Navedene enote, službe in delovno skupino ustanavlja

župan Občine Škocjan.

9. člen

Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki jih določi
župan Občine Škocjan, ustanovijo s sklepom določene enote
in službe civilne zaščite in sicer:

– enote za prvo pomoč
– službo za vzdrževanje in uporabo zaklonišč.
Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki jih določi

župan Občine Škocjan, imenujejo poverjenike civilne za-
ščite.

10. člen

Naloge splošno reševalnih enot v občini, sektorjih in
podjetjih opravljajo operativne enote vseh prostovoljnih ga-
silskih društev v Občini Škocjan. Organizacijo, naloge in
delovanje operativnih gasilskih enot določi župan Občine
Škocjan s sklepom.

Za opravljanje določenih nalog zaščite in reševanja lah-
ko župan Občine Škocjan pooblasti operativne sestave dru-
gih prostovoljnih organizacij in društev v občini.

11. člen

Določena podjetja, zavode in druge organizacije, ki so
posebnega pomena za zaščito in reševanje, župan Občine
Škocjan s sklepom zadolži za opravljanje nalog zaščite in
reševanja v okviru občinskih specializiranih enot civilne
zaščite.

IV. VODENJE SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

12. člen

Vodenje sil za zaščito in reševanje na nivoju občine
opravlja poveljnik OŠ CZ ter občinski štab za civilno zaščito
v Občini Škocjan, tako da:

– vodi podrejene enote, službe in druge sile, ki sodelu-
jejo pri zaščiti in reševanju;

– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira
njihovo izvajanje,

– odloča o uporabi sil in sredstev za zaščito in reševa-
nje,

– usklajuje pomoč in dejavnosti za zaščito in reševanje
pri odpravljanju posledic;

– pripravlja predloge odločitev organov civilne oblasti.
Reševalne akcije neposredno vodijo vodje enot oziro-

ma služb civilne zaščite.
Neposredno vodenje operativnih sestavov prostovolj-

nih organizacij in društev opravljajo pri reševalnih akcijah
njihovi poveljniki oziroma vodje.

V. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE

13. člen

Služba za opravljanje in obveščanje opravlja predvsem
naslednje naloge:

– zbira in obdeluje podatke, ki so pomembni za zaščito
in reševanje ter jih posreduje vodilnim organom in drugim
izvajalcem za zaščito in reševanje,

– obvešča, opozarja in alarmira prebivalce o pretečih
nevarnostih in jim posreduje napotke za zaščito in vzajemno
pomoč;

– izvaja določene mobilizacijske naloge,
– posreduje odločitve pristojnih organov o izvajanju

ukrepov in nalog za zaščito in reševanje ter napotke za
njihovo izvajanje,

– zbira podatke o odpravljanju posledic nesreč in njiho-
vi sanaciji.
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14. člen

Naloge službe za opazovanje in obveščanje opravljajo
v Občini Škocjan:

– center za opazovanje in obveščanje,
– štab civilne zaščite,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki,

pomembnimi za zaščito in reševanje,
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je po-

membna za zaščito in reševanje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Pristojni organi morajo v tridesetih dneh od začetka
veljave tega odloka ustanoviti štabe, enote in službe civilne
zaščite v skladu s tem odlokom oziroma izdati nove sklepe o
ustanovitvi enot in štabov CZ v Občini Škocjan.

Šestdeseti dan po začetku veljave tega odloka se na
območju Občine Škocjan razpustijo naslednji štabi in enote
civilne zaščite, ustanovljeni po dosedanjih predpisih:

– občinske specializirane enote,
– štabi civilne zaščite v podjetjih,
– enote civilne zaščite v podjetjih.

16. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
ustanavljanju, organizaciji in delovanju civilne zaščite v Ob-
čini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list 17/87).

17. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 224/96
Škocjan, dne 27. maja 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

2691.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/96, 7/70, 7/72, 18/91),
3. in 25. člena zakona o prekrških, 21. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter
83. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95)
je Občinski svet občine Škocjan na svoji 17. redni seji dne
27. 6. 1996 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Škocjan

1. člen

V Občini Škocjan se s tem odlokom predpisujejo ko-
munalne takse za naslednje predmete in storitve:

– za uporabo glasbenih in igralnih avtomatov v javnih
lokalih, ki niso predmet zakona o igrah na srečo (igralni
avtomati, biljard, igralne karte ipd.);

– za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine
pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko turistične
dejavnosti na teh površinah;

– za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen ploč-
nikov za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in dru-
gih zabavnih prireditev za gospodarske namene;

– za uporabo javnih površin za začasne namene (za
stojnice, točilnice, cirkuse in podobne druge namene);

– za uporabo plakatnih mest, ki jih določi pristojni or-
gan Občine Škocjan ter za druge reklamne napise, objave in
oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni
na javnih mestih in

– za uporabo vitrin, v katerih se razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe.

2. člen

Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po tarifi
komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi
komunalnih taks so določene tudi oprostitve.

Vrednost točke po tem odloku znaša 7 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski

svet do konca meseca decembra za naslednje leto.

3. člen

Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporab-
lja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne
takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obra-
čun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti
pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso od-
merja, pobira in izterjuje za pravne in fizične osebe Repub-
liška uprava za javne prihodke, izpostava Novo mesto, za
področje Bučke pa izpostava Sevnica na podlagi podatkov,
ki jih zagotovi Občina Škocjan.

Pobiranje takse za enkratne prodaje: sejmi in druge
prodaje. Taksni zavezanec taksno obveznost prijavi in plača
na Občini Škocjan.

4. člen

Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v
letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predme-
ta oziroma začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v
katerem je zavezanec Občino Škocjan obvestil o odstranitvi
taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.

Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

Zavezanec je dolžan Republiški upravi za javne prihod-
ke izpostavi Novo mesto oziroma izpostavi Sevnica prijaviti
nastanek taksne obveznosti v 15 dneh, če v taksni tarifi ni
drugače določeno.

5. člen

V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku,
je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma upora-
bo taksnega predmeta o tem obvestiti Občino Škocjan.

6. člen

Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa
dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine
komunalne takse.

7. člen

Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v
tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača
takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso
je dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.

Če je za uporabo določenega taksnega predmeta po-
trebno dovoljenje pristojnega organa, je treba plačati pred
izdajo dovoljenja.
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8. člen

Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zako-
nu o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpi-
sih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne
osebe.

Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.

9. člen

Komunalne takse so prihodek občine.

10. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Repub-
liška uprava za javne prihodke, izpostava Novo mesto oziro-
ma izpostava Sevnica.

11. člen

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, z
denarno kaznijo 55.000 do 150.000 SIT pa pravna oseba ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju:

– s 3. odstavkom 4. člena tega odloka;
– s 5. členom tega odloka.
Z denarno kaznijo v znesku od 15.000 SIT do 30.000

SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe
ali posameznik, z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 90.000
SIT pa pravna oseba ali posameznik, če ravna v nasprotju s
6. členom tega odloka.

12. člen

V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka
taksne obveznosti, se odmeri po podatkih, ki jih ugotovi
Republiška uprava za javne prihodke izpostava Novo mesto
oziroma izpostava Sevnica.

13. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Škocjan pre-
neha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Novo mesto.

14. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 214/96
Škocjan, dne 27. junija 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

OBČINA ŠKOCJAN

TARIFA KOMUNALNIH TAKS

Tarifna številka 1:
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača

letna taksa:
a) za avtomatsko kegljišče od steze 1.500 točk
b) za elektronski igralni avtomat 4.000 točk
c) za biljard (navadni ali avtomatski) 3.000 točk
d) za druga igralna sredstva 1.500 točk
razen, če ni z zakonom drugače določeno.

Opomba:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elek-
tronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih
se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne
naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja upora-
be sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih
se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobi-
tveni dejavnosti.

Opomba:

1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima
v svojem lokalu igralno sredstvo ne glede na to ali je lastnik
igralnega sredstva ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavra-
cije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane ipd.),
kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi
prostori, v katerih se zadržujejo gostje.

Tarifna številka 2:

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori
ter za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti se plača
taksa po naslednjih kriterijih:

a) dnevno od m2 površine v uporabi se določi število
točk:

1. glede na namen uporabe:

– za gostinstvo, slaščičarstvo 3 točke

– za trgovino 2 točki

2. glede na opremljenost:

– nadstrešek 1 točka

– ograja 1 točka

3. glede na čas uporabe

– v turistični sezoni (od 1. 6. do 30. 9.) 1 točka

b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene
gradbeništva (adaptacije poslovnih in stanovanjskih
prostorov):

– v turistični sezoni 2 točki

– izven sezone 1 točka

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovo-
ljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opombe:

1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna
površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi
prostori.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz
1. točke.

3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača pristojno takso v dvojnem znesku.

4. Višina komunalne takse v točki a) se izračuna tako,
da se število točk 1, 2 in 3 sešteje in dobljeni seštevek točk
(za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v
m2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo točke.

Tarifna številka 3:

Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen ploč-
nikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in dru-
gih zabavnih prireditev za gospodarske namene se plača
taksa:

– za vsak uporabljeni m2 površine: dnevno 2 točki.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovo-
ljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opomba:

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prire-
ditelj zabavne prireditve za gospodarske namene.
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Tarifna številka 4:

Za uporabo javnega prostora za začasne namene se
plača taksa:

– za kioske: 15 točk za vsak m2 dnevno,

– za stojnice: 10 točk za vsak m2 dnevno,

– za premične gostinske prikolice: 200 točk za prikoli-
co dnevno,

– za cirkus in zabavni park: 4 točke za vsak m2 dnevno

– za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za parkir-
no mesto.

Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine
Škocjan, so oproščeni plačila takse, če so prostori uporablje-
ni za dejavnost, ki jo financira proračun.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovo-
ljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.

Opomba:

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega pro-
stora.

Tarifna številka 5:

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah
in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni
na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:

1. če so trajnega značaja – letno glede na velikost:

točk točk
enostransko dvostransko

– do 0,5 m2 1.500 3.000
– od 0,5 m2 - 2,5 m2 4.000 8.000
– od 2,5 m2 - 12 m2 10.000 20.000

2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in og-
lasov, ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost na dan:

točk točk
enostransko dvostransko

– 0,5 m2 4 8
– 0,5 m2 - 2,5 m2 10 20
– 2,5 m2 - 12 m2 30 60

3. Za plakate, za vsakega izobešenega, 7 točk do 10
dni.

Opomba:

1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so
lastniki tabel, elektronskih in drugih naprav, namenjenih za
reklamiranje, objavo oziroma oglase.

2. Plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so
oproščene organizacije, ko opravljajo dejavnosti nekomer-
cialnega namena.

3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise
firm, ki so po zakonu ali odloku občinskega sveta obvezni. V
primeru, da je na poslovni stavbi več označb firm, se taksa
ne plača od ene označbe, nadaljne označbe pa se štejejo kot
reklamni napisi v smislu te tarifne številke.

4. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (so-
bodajalci) plačajo komunalno takso po tej tarifni številki v
višini 50% predpisane komunalne takse.

5. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki mo-
rajo Občini Škocjan do 28. februarju v letu sporočiti število,
velikost in vrsto reklamnih napisov, objav in oglasov, sproti
pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero
komunalne takse.

6. Če se zavezanec ne ravna po določilih 5. točke, mu
Republiška uprava za javne prihodke izpostava Novo mesto
oziroma izpostava Sevnica odmeri letno takso v dvojni višini
za tekoče leto.

Tarifna številka 6:
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj

poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
– do 2 m2 1.500 točk letno
– nad 2 m2 4.000 točk letno.
Opombe:
1. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki mo-

rajo Republiški upravi za javne prihodke izpostavi Novo
mesto oziroma izpostavi Sevnica sporočiti do 28. februarja v
letu število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremem-
bo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

2. Če zavezanec ne ravna po določilih prejšnjega od-
stavka, mu RUJP izpostava Novo mesto oziroma izpostava
Sevnica odmeri komunalno takso v dvojni višini za tekoče
leto.

3. Javni zavodi, ki so financirani iz proračuna Občine
Škocjan, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če
se vitrina uporablja za namene, ki jih financira proračun.

Opomba:
1. Taksni zavezanec je lastnik vitrine.
Tarifna številka 7:
Za priložnostna sporočila, objave in razglase po lokal-

nih stabilnih in mobilnih ozvočevalnih postajah z javnim
oklicem in podobnimi sredstvi se plača dnevno 500 točk.

Opombe:
1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki

izvaja sporočanje prek ozvočevalnih sredstev.
2. Zavezanec je dolžan taksno obveznost prijaviti in

poravnati pri RUJP, izpostava Novo mesto oziroma izposta-
va Sevnica pred pričetkom izvajanja.

3. Glede oprostitve taksne obveznosti se smiselno upo-
rablja 2. in 6. točko opomb v tarifni številki 5.

2692.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94 in 14/95) ter prve alinee drugega odstavka 7.
člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) je
občinski svet Občine Škocjan na svoji 17. redni seji dne
27. 6.  1996 sprejel

O D L O K
o plakatiranju v Občini Škocjan

1. člen

Odlok o plakatiranju v Občini Škocjan ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev,

oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju:
plakati in transparenti),

– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za pla-
katiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).

Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh
naseljih Občine Škocjan.

2. člen

Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan s so-
glasjem sveta in z njim sklene pogodbo.

Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko organiza-
tor prireditve ali pooblaščeni izvajalec iz prejšnjega odstav-
ka. Izvajalec prevzame odgovornost, da bo plakatiranje
opravljeno v skladu s tem odlokom.

Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za
plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in z njih odstranjuje
plakate.
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3. člen

Vrsto in obliko plakatnih mest določi in potrdi svet
občine na predlog občinske uprave, odločbo o priglasitvi del
izda upravna enota Novo mesto v soglasju z lastnikom stav-
be ali zemljišča.

4. člen

Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je
dovoljeno samo na plakatnih mestih.

Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno
lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih
prostorov.

Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja
je prepovedano.

Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že
nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev,
ki se še ni zgodila.

5. člen

Izvajalec mora v roku petih dni odstraniti vse raztrgane
in onesnažene plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto
očistiti. V enakem roku mora odstraniti vse plakate, ki so
nalepljeni ali nameščeni izven plakatnih mest in o tem obve-
stiti župana ali po njem pooblaščeno osebo.

6. člen

Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo
svoja plakatna mesta, vendar zanje veljajo glede vzdrževanja
določbe tega odloka.

7. člen

Za predvolilno in politično delovanje se postavijo po-
sebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom,
ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampaniji
in potrdi občinski svet.

8. člen

Občina Škocjan s tem odlokom določa, da so organiza-
cije Rdečega križa, Karitas, športna in gasilska društva
oproščena stroškov objavljanja oglasov in transparentov, ven-
dar mora biti vse plakatiranje usklajeno s 4., 5. in 10. členom
tega odloka.

9. člen

Pred nameščanjem mora izvajalec vse plakate potrditi
na upravi Občine Škocjan in zanje vnaprej plačati pristojbi-
no in davek.

Pristojbina je po odbitku stroškov dohodek občine, ki
se nakaže na njen žiro račun.

10. člen

Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v
nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca,
ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške
odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne
osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v katere
korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno ogla-
ševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na upravi
Občine Škocjan.

11. člen

Z denarno kaznijo 8.000 SIT se kaznuje posameznik ali
odgovorna oseba javne prireditve oziroma ustanove:

1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakat-
nega mesta;

2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto in ni
predpisano potrjen (žigosan);

3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez
predhodnega dovoljenja upravljalca poslovnih prostorov;

4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki ogla-
šuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.

Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki vrši nad-
zor nad tem odlokom.

Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje tudi pravna oseba, ki krši določbe zgornjega odstav-
ka.

12. člen

Z denarno kaznijo od 8.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje pooblaščeni izvajalec:

1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest (2. člen);
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest

(4. člen);
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s

plakatnih mest in izven njih (5. člen);
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma

vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovor-

na oseba pravne osebe.
Denarne kazni so po odbitku stroškov dohodek občine.

13. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunal-
na inšpekcija, redarji in policija.

14. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
plakatiranju in postavljanju reklam Občine Novo mesto.

15. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 215/96
Škocjan, dne 1. julija 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

TURNIŠČE

2693.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93 in 71/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se
lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko
šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter
19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95)
je Občinski svet občine Turnišče na 15. seji dne 9. 7. 1996
sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov

in njihovih družin v Občini Turnišče

1. člen

S tem odlokom se določi vrsta, največja velikost ter
način gradnje pomožnih objektov in drugih posegov v pro-
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stor za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Tur-
nišče.

2. člen

Za pomožne objekte za potrebe občanov in njihovih
družin se štejejo:

– lopa za hrambo krme in stelje ter kmetijskih strojev in
silos za siliranje zelene krme,

– garaža za en osebni avto, manjši rastlinjak, manjši
objekt za rejo malih živali, drobnice in čebelnjak,

– drvarnica, shramba, vrtna uta, vkopana klet – zem-
ljanka ter koruznjak,

– manjši hlev za svinje,
– mali kontejner oziroma mali rezervoar za utekočinjen

naftni plin ter izvedbe priključka na obstoječe objekte,
– plastenjak,
– vetrolov k obstoječemu objektu,
– odprta ali nadkrita terasa kot podaljšek obstoječe stre-

šine,
– obcestna ograja,
– priključek na javno pot.

3. člen

Velikost pomožnih objektov naštetih v 2. členu tega
odloka ne sme presegati naslednjih površin:

– iz 1. alineje 40 m2 oziroma talni silosi 50 m2, vertikal-
ni silosi 30 m2,

– iz druge alinee do 25 m2,
– iz tretje alinee do 20 m2,
– iz četrte alinee do 6 m2,
– iz pete alinee do 5 m3,
– iz šeste alinee od 20 m2 do 1000 m2,
– iz sedme alinee do 6 m2.

4. člen

Pomožni objekti našteti v 2. členu tega odloka so lahko
leseni ali zidani, temelji objektov pa so lahko pasovni ali
točkovni.

Pomožne objekte je možno postaviti ali zidati samo-
stojno ali kot prizidke k obstoječim zgradbam ob upošteva-
nju požarnovarnostnih predpisov.

Ti objekti so enoetažni, višina etaže je dovoljena največ
do 3 m.

Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje
je najmanj 1 m. Ob soglasju soseda mejaša je odmik lahko
tudi manjši.

5. člen

Naklon strešin, vrsta in barva kritine mora biti prilago-
jena okoliškim objektom.

6. člen

Obcestne ograje morajo biti grajene tako, da ni oviran
pregled. Odmiki od javnih poti oziroma cest morajo biti v
skladu z veljavnimi predpisi. Maksimalna višina ograje je
1,20 m.

7. člen

K vlogi za priglasitev del je pristojnemu upravnemu
organu upravne enote Lendava potrebno predložiti:

– zemljiškoknjižni izpisek oziroma dokazilo o razpola-
ganju z zemljiščem,

– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom,

– opis nameravane graditve.
Za gradnjo ograj in cestnih priključkov je potrebno

priložiti še soglasje upravljalca cest.

8. člen

V območjih naselij, ki se urejajo s prostorsko izvedbe-
nimi načrti so dovoljene gradnje pomožnih objektov, kolikor
bodo izpolnjeni požarni in sanitarni pogoji po predhodni
pridobitvi urbanističnega mnenja.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji den po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 5/96-15
Turnišče, dne 9. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

VIDEM

2694.

Na podlagi 12. in 13. člena statuta Občine Videm (Urad-
ni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) je Občinski svet
občine Videm na seji dne 2. 7. 1996 sprejel

P R A V I L N I K
o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev,

namenjenih za pospeševanje razvoja kmetijstva v
Občini Videm

1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji, način in kriteriji
za pridobivanje sredstev, namenjenih za pospeševanje raz-
voja kmetijstva v Občini Videm (v nadaljnjem besedilu:
sredstva za razvoj).

2. člen

Sredstva za razvoj se zagotavljajo iz proračuna Občine
Videm. Praviloma se sredstva za razvoj dodeljujejo v obliki
posojil in se kombinirajo z bančnimi sredstvi.

3. člen

Posojila se namenjajo za naslednja področja:
– izgradnjo in adaptacijo kmetijskih proizvodnih in po-

možnih objektov,

– izgradnjo in adaptacijo objektov za dopolnilno dejav-
nost na kmetijah,

– nakup opreme, ki se vgrajuje v kmetijske proizvodne
objekte, namakalne sisteme in za dopolnilne dejavnosti na
kmetijah,

– nakup specialne kmetijske mehanizacije,

– nakup zemljišč za povečanje rastlinske in živinorej-
ske proizvodnje.

4. člen

Upravičenci za pridobitev posojila so tržni proizvajalci
hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Videm, s slovenskim državljanstvom in statusom
kmeta ter pravne osebe, ki imajo sedež in pridelovalne povr-
šine na območju Občine Videm.
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5. člen

Občinski svet sprejme sklep o razpisu za pridobitev
sredstev za posojilo in ga objavi v sredstvih javnega ob-
veščanja.

6. člen

Sklep o razpisu za pridobitev sredstev za posojilo mora
vsebovati:

– namene, za katere se sredstva za posojilo lahko prido-
bijo,

– znesek sredstev, namenjenih za posojilo,
– upravičenci za posojilo,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od

20 dni od dneva objave,
– pogoje, pod katerimi se sredstva za posojila dodelju-

jejo,
– navedbo mesta za vložitev prošenj,
– navedbo, kaj mora prošnja za posojilo vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predloži-

ti k vlogi,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o dodelitvi

posojila.

7. člen

Prošnja za razpis mora poleg osnovnih podatkov (na-
vedba prosilca, višina zaprošenih sredstev, namen pridobitve
sredstev) vsebovati še naslednjo dokumentacijo, ki jo mora
prosilec predložiti k vlogi:

– dokazilo, da je državljan Republike Slovenije,

– dokazilo, da ima stalno prebivališče v Občini Videm,

– dokazilo, da bodo sredstva porabljena v Občini Vi-
dem,

a) za novogradnjo ali rekonstrukcijo: posestni list in
zemljiškoknjižni izpisek, gradbeno dovoljenje oziroma pri-
glasitev del (če gre za rekonstrukcijo), načrt, predračun,

b) če gre za nakup opreme: posestni list in zemljiško-
knjižni izpisek, predračun ali račun,

c) za nakup zemljišč je potrebna še naslednja dokumen-
tacija:

– overovljena kupoprodajna pogodba,

– poročilo sodnega cenilca o ugotovljeni vrednosti kme-
tijskega zemljišča,

– potrdilo o statusu kmeta,

– potrdilo o plačanih davkih,

– potrdilo o premoženjskem stanju,

– predlog zavarovanja kredita,

– investicijski program po metodologiji Ministrstva za
kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije, ki ga verifici-
ra kmetijski svetovalec,

– strokovno mnenje pristojne kmetijske svetovalne služ-
be, ki mora vsebovati podatke, kaj je že zgrajeno, koliko
finančnih sredstev je še potrebno za dokončanje investicije,
namen koriščenja sredstev in predviden rok za dokončanje
investicije.

Gospodarska komisija lahko po svoji presoji zahteva še
dodatno dokumentacijo.

8. člen

Posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračanja do 5
let. Doba vračanja posojila je odvisna od višine posojila in jo
določi gospodarska komisija ob sprejemu sklepa o dodelitvi
posojila. Moratorij za pričetek vračanja posojila določi go-
spodarska komisija v skladu z vsebino razvojne naloge, ven-
dar ne več kot 12 mesecev.

9. člen

Višina obrestne mere se določi ob razpisu.
Višina posojila ne sme presegati 50% predračunske

vrednosti investicije.

10. člen

Strokovna in finančno-tehnična opravila pri usmerjanju
sredstev za razvoj bo opravljal Odbor za gospodarstvo Obči-
ne Videm, ki preveri popolnost prošenj v sodelovanju z
izbrano banko in javno kmetijsko svetovalno službo.

11. člen

Sklep o dodelitvi posojila sprejme gospodarska komi-
sija.

Gospodarsko komisijo sestavljajo:
– člani Odbora za gospodarstvo Občine Videm,
– predstavnik banke,
– predstavnik kmetijske svetovalne službe.
Gospodarska komisija je dolžna seznaniti občinski svet

o dodelitvi posojil.

12. člen

Sklep o dodelitvi posojila mora biti sprejet najkasneje
45 dni od objave razpisa.

Sklep se posreduje prosilcem v roku 8 dni po sprejemu
in je dokončen. Prosilcem, ki jim posojilo ni bilo odobreno,
se vrne dokumentacija v roku 30 dni od sprejema odločitve o
dodelitvi posojila.

13. člen

Po sprejemu sklepa o pridobitvi posojila sklene banka s
prejemnikom sredstev pogodbo.

Posojilna pogodba mora poleg bančnih določb vsebo-
vati še:

– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namen-
sko,

– rok za dokončanje investicije,
– določbo, da posojilojemalec najmanj 5 let ne bo odtu-

jil zemlje, če je dobil posojilo za nakup zemlje,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpol-

ni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe oziroma da je
bila pogodba sklenjena na podlagi lažnih podatkov, takoj
vrne posojilo ali neodplačani del posojila z obrestmi po
najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslova-
nje, povečani za 50% oziroma po zamudni obrestni meri, če
je višja od prej opredeljene obrestne mere,

– določbo, da se prosilcu, kolikor v treh mesecih od
podpisa pogodbe o dodelitvi kredita le-tega koristi, možnost
koriščenja odvzame.

14. člen

Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pra-
vilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, lahko
poleg banke preveri Odbor za gospodarstvo Občine Videm.
Če ugotovi nenamensko porabo dodeljenih sredstev odbor
za gospodarstvo, takoj po ugotovitvi sporoči ugotovljeno
dejstvo banki, ki postopa v skladu s 13. členom tega pravil-
nika.

15. člen

Posojilojemalec prične porabljati posojilo na podlagi
ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe
in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih od podpisa
pogodbe o dodelitvi kredita. Posojilojemalec prične vračati
posojilo ob začetku vsakega trimesečja (1. 1., 1. 4., 1. 7., 1.
10.) po porabi celotnega posojila v trimesečnih enakih obro-
kih, katerih zapadlost je določena v pogodbi o posojilu.
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16. člen

Če so predloženi programi upravičencev po posamez-
nih področjih iz 3. člena tega pravilnika enakovredni, ima
prednost donosnejši program, ki do sedaj še ni prejel nobene
družbene podpore in posojila.

Pri tem je treba upoštevati:
– ekološko primernejši program,
– program, ki uvaja novo sodobnejšo tehnologijo,
– program povečanja obdelovalnih površin.

17. člen

Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 84/96
Videm, dne 2. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Videm
Friderik Bračič l. r.

VOJNIK

2695.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 30. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 31/93), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in 41/85), 12. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88), ter 9. in 10. člena
statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 26/95) na seji
Občinskega sveta občine Vojnik, dne 19. 6. 1996 sprejme

P R A V I L N I K
o javnih prometnih površinah in cestah Občine Vojnik

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje upravljanja, uporabe in vzdr-
ževanja javnih prometnih površin, lokalnih cest, dovoznih in
poljskih poti ter drugih javnih poti:

I. Splošne določbe
II. Upravljanje
III. Vzdrževanje
IV. Varstvo okolja
V. Prehodne in kazenske določbe

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen

Prometna površina postane javna prometna površina:
– če je zemljiškoknjižno vpisana kot javno dobro in se

uporablja za potrebe prometa,
– če je dokazano priposestvovanje za javne potrebe,
– če je nova prometna površina pridobljena za javne

potrebe z zamenjavo zemljišč.

3. člen

Za promet na vseh javnih prometnih površinah v Obči-
ni Vojnik veljajo določbe zakona o temeljih varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list SRS, št. 50/88), zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82) ter določbe

predpisov, izdanih na njuni podlagi in določbe tega pravil-
nika.

Izven ureditvenih območij Občine Vojnik velja uredba
Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) o prepo-
vedi vožnje z vozili v naravnem okolju.

4. člen

Uporaba prometnih površin po tem pravilniku je javna.
Uporabo magistralnih in regionalnih cest urejajo republiški
predpisi, za ostale javne prometne površine v Občini Vojnik
pa veljajo poleg teh tudi določila tega pravilnika.

II. UPRAVLJANJE

5. člen

Upravljalec javnih prometnih površin v Občini Vojnik
je občinska uprava, razen magistralnih in regionalnih cest.

6. člen

Upravljalec sam neposredno upravlja z javnimi površi-
nami, lahko pa za to v celoti ali delno pooblasti tudi drugo
pravno osebo.

7. člen

Občinski svet lahko prenese gospodarjenje z določeni-
mi javnimi površinami na krajevno skupnost po tem pravil-
niku s svojim sklepom.

Prenos na druge pravne osebe pa je mogoč le z oddajo
koncesije po javnem razpisu.

8. člen

Vsaka uporaba, koriščenje in promet na javnih površi-
nah je omejena:

– z mejami parcele javne rabe, na kateri se prometna
površina nahaja in z višino 4,2 m,

– z nosilnostjo obstoječe ceste, pločnika, parkirišča ali
druge prometne poti,

– z dopustnim hrupom in izpuhi vozil v skladu s pred-
pisi.

9. člen

Kolikor ni s prometnim znakom določena največja do-
pustna obremenitev, veljajo kot maksimalne osne obremeni-
tve v Občini Vojnik:

– magistralne in regionalne ceste po predpisih RS,

– lokalne asfaltne ceste 6 ton,

– lokalne makadamske ceste 4 tone,

– krajevne asfaltne in makadamske ceste 4 tone,

– pločniki 2 toni.

10. člen

Za lokalno cesto se štejejo vse ceste, ki povezujejo
kraje med krajevnimi skupnostmi.

Za krajevne ceste se štejejo vse ceste po seznamih
krajevnih cest, ki so na vsaki krajevni skupnosti.

Za status krajevne ceste lahko kandidira cesta, na kate-
ro je vezanih najmanj pet stalnih gospodinjstev.

11. člen

Vsaka uporaba javne prometne površine nad dopustno
po tem pravilniku se šteje za čezmerno uporabo v smislu
38. člena zakona o cestah in jo lahko dovoli upravljalec.
Pisno dovoljenje se izda na prošnjo in proti plačilu ustrezne
odškodnine za določene primere.
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III . VZDRŽEVANJE

12. člen

Upravljalec zagotavlja denar za stroške vzdrževanja v
okviru občinskega proračuna in drugih virov z namenom, da
se ohrani ali izboljša obstoječe stanje javnih prometnih povr-
šin.

13. člen

Vsa gradbena in druga vzdrževalna dela na javnih povr-
šinah sme upravljati le pooblaščen izvajalec za gradbena
dela ali skupnost občanov na odgovornost fizične osebe, ki
ima ustrezno strokovno izobrazbo in pooblastila (strokovni
izpit).

14. člen

Gradbena in druga vzdrževalna dela na javnih površi-
nah na račun upravljalca se oddajo najugodnejšemu ponud-
niku.

15. člen

Za vzdrževanje javnih prometnih površin, ki se nahaja-
jo na parcelah privatnih lastnikov, ki niso bile predmet za-
menjave, si mora upravljalec pridobiti pisno soglasje lastni-
ka zemljišča.

16. člen

Prevzemnik gradbenih in drugih del je neposredno od-
govoren po zakonu o lastninsko pravnih odnosih (Uradni list
SRS, št. 6/88 in 36/90), na kar ga je dolžan opozoriti naroč-
nik gradbenih del.

Izvajalec gradbenih vzdrževalnih del sme uporabljati
(vgrajevati) v javne površine le ustrezne materiale in uporab-
ljati primerno mehanizacijo, ki jo obstoječa nosilnost ceste
dopušča.

17. člen

Naročnik prevzame izvršena dela po pregledu, o čemer
se izdela pisno poročilo, ki je podlaga za plačilo stroškov
vzdrževalnih del.

IV. VARSTVO OKOLJA

18. člen

Vozilo na motorni pogon, ki se je ustavilo zaradi kakr-
šnih koli razlogov, sme imeti motor med postankom v teku
največ dve minuti. Če je postanek daljši, mora voznik ustavi-
ti delovanje motorja.

19. člen

Ogrevanje strojev motornih vozil pred pričetkom vož-
nje ali zaradi segrevanja kabin je na območju Občine Vojnik
prepovedano.

Pri uporabi vozil je lastnik vozila oziroma voznik dol-
žan preprečiti nepotreben ali prekomeren ropot in nedovolje-
ne emisije izpušnih plinov.

20. člen

Prepovedano je iz vozil in kmetijskih strojev, z ali brez
motorjev, izpuščati, metati ali odlagati na ali ob javne povr-
šine, kanalizacijo, dvorišča in druge površine goriva, maziva
dele vozil in druge snovi ali predmete, ki lahko škodujejo
ljudem, živalim, rastlinam, ali kakorkoli drugače onesnažu-
jejo okolje.

Uporabnik javne prometne površine mora takoj očistiti
nesnago, povzročeno na javni prometni površini.

Pranje tovornih vozil je dovoljeno le na prostorih, kjer
je zagotovljeno lovljenje, skladiščenje in odvoz posebnih
odpadkov v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93).

V. PREHODNE IN KAZENSKE DOLOČBE

21. člen

Upravljalec javnih prometnih prometnih površin določi
in izvede opisne in grafične evidence prometnih površin za
svoje potrebe.

Prav tako upravljalec ugotovi lastništvo prometnih po-
vršin glede na drugi člen tega pravilnika in izvrši njihovo
kategorizacijo glede na namen uporabe.

22. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 SIT se kaznu-
je pravna oseba ali posameznik, ki krši 8. in 9. člen ali kako
drugače preobremenjuje javne prometne površine, ne da bi si
predhodno pridobil dovoljenje za čezmerno uporabo pro-
metnih površin.

23. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznu-
je posameznik, z denarno kaznijo 20.000 pa sta kaznovana
pravna oseba in samostojni podjetnik, ki ravnajo v nasprotju
z 18., 19., in 20. členom.

24. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo
organi policije in od občine pooblaščena oseba.

Ta pravilnik prične veljati takoj po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 587/7-96
Vojnik, dne 19. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

ŽALEC

2696.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Žalec (Urad-
ni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne
22. 2. 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 1996

1. člen

S proračunom Občine Žalec za leto 1996 (v nadaljnjem
besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-
nanciranje javne porabe v Občini Žalec v letu 1996.
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2. člen

Proračun za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih:
v tolarjih

Bilanca prihodkov in odhod Račun financiranja

Prihodki 2.232,000.000

Odhodki 2.163,000.000 69,000.000

Primanjkljaj 69,000.000

Presežek 69,000.000

3. člen

V rezerve Občine Žalec se izloči 0,5% skupno doseže-
nih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

4. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrto-
vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z
občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

5. člen

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi pri-
hodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zne-
skih po posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po
natančnejših namenih.

6. člen

Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom prora-
čuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci
postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proraču-
nu predvidena za posamezne namene.

7. člen

Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotav-
ljajo:

– sredstva za plače,
– sredstva za osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske izdatke,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen

Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med le-
tom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akonta-
cije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

9. člen

Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo meseč-
no glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za
določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma
funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republi-
ke Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno
obremenjenost.

10. člen

Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,
druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in
možnosti občinskega proračuna.

Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje in investi-
cije v vrednosti nad 1,000.000 SIT je možna izključno s
soglasjem občinskega sveta.

Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom
dodeljujejo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo,
regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, prido-
bitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih
določi župan.

11. člen

Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali
pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejš-
njega odstavka odloča občinski svet.

Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za
njegovo delo zagotavljajo iz tekoče pororačunske rezerve.

Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena
sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračun-
sko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge
ukinjenega uporabnika.

12. člen

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna,

ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega

odstavka odloča župan občine ter o tem obvesti občinski svet
na prvi naslednji seji.

13. člen

Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-
voren župan občine.

14. člen

Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv Občine Žalec do višine

1,000.000 tolarjev v posameznem primeru, vendar samo za
namene iz 1. točke 12. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94);

– o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za fi-
nanciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev;

– o začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti.

O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti
občinski svet.

15. člen

Uporabniki so dolžni oddelku za finance predložiti pred-
račune in finančne načrte za leto 1996 najpozneje v 30 dneh
po uveljavitvi tega odloka. Zaključne račune za leto 1995 pa
najpozneje do 31. marca 1996.

16. člen

Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-
jev ali z najetjem posojil.
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17. člen

Občina se lahko zadolžuje le za finaniciranje investicij
v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravlja-
nje gospodarskih in drugih javnih služb.

O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča občinski
svet.

18. člen

Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10%
zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja,
odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila
ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

19. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.

20. člen

Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet.

21. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1996.

Št. 40100/003/95
Žalec, dne 22. februarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2697.

Občinski svet občine Žalec je na podlagi 16. člena
zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
34/95 in 16/96) na seji dne 27. junija 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi

Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec

1. člen

V odloku o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjet-
ništva Žalec (Uradni list RS, št. 27/92) se druga alinea prve-
ga odstavka 3. člena spremeni tako, da glasi:

– “iz sredstev ustvarjenih s trženjem lastnega premože-
nja”

2. člen

Četrta alinea prvega odstavka 3. člena se v celoti črta in
tako prejšnja peta alinea in prejšnja šesta alinea postaneta po
novem četrta in peta.

3. člen

Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:
“Cilji in delovanje sklada so opredeljeni v statutu, ki ga

sprejme upravni odbor sklada. Soglasje k statutu sklada poda
Občinski svet občine Žalec”.

4. člen

V prvem odstavku 5. člena se besede: “Izvršni svet
skupščine občine Žalec” nadomestijo z besedami “Občinski
svet občine Žalec”.

5. člen

V drugem odstavku 5. člena se besede “Skupščina obči-
ne Žalec” nadomestijo z besedami: “Občinski svet občine
Žalec”.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 401-005/96
Žalec, dne 27. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

2698.

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. 17/84, 37/85, 29/86, Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 20. člena statuta Obči-
ne Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 27. junija 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec

1. člen

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednje-
ročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št.
34/92, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94 in 13/96) se dopolnijo
in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.

Programska zasnova za območje ureditvenega načrta za
prenovo starega mestnega jedra v Žalcu

2. člen

Ureditveno območje programskih zasnov obsega staro
mestno jedro v Žalcu. Večji del območja sestavljajo stano-
vanjski objekti in objekti centralnih, oskrbnih in storitvenih
dejavnosti. Centralne dejavnosti se nahajajo predvsem na
jugovzhodnem območju ob ulici Savinjske čete, Ulici talcev
in Prešernovi ulici.

Večji kompleksi predvsem nekdanjih industrijskih ob-
jektov so območje Juteksa, Gramesa in Ferralita. Stanovanj-
ski bloki višjega gabarita (P+3) se nahajajo predvsem vzhod-
no ob Ulici Savinjske čete in ob Cankarjevi ulici.
Stanovanjska individualna zazidava je predvsem ob Hme-
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ljarski ulici, Ulici Nade Cilenšek, Vrečarjevi ulici, Hausen-
bichlerjevi in Stritarjevi ulici. Ulica Ivanke Uranjek, Pečni-
kova ulica, Cesta na Ložnico in Šlandrov trg s Celjsko in
Savinjsko cesto imajo že izražen pretežno javni značaj, kjer
se stanovanjska dejavnost umika v nadstropje oziroma so
stavbe nestanovanjskega značaja (predvsem na trgu).

Meja ureditvenega območja

Območje urejanja ureditvenega načrta
Meja poteka večinoma po parcelnih mejah, potek je

podan od JZ vogala proti vzhodu. Začetna točka meje je ob
križišču Levstikove in Prešernove ulice in poteka do vzhod-
nega roba parcele št. 54/3. Tu se meja obrne proti jugu in
poteka po vzhodnem robu parcele št. 1054/2 do železniške
proge Dravograd–Celje, ki je tudi južna meja območja. Proti
severu se meja obrne po Vrečarjevi ulici, zopet pa se obrne
proti vzhodu po severnem robu parcele št. 297. Meja se nato
obrne proti severu in poteka po vzhodnem robu parcel št.
898/19, 979/1, 896/2 do parcele 487, nato pa po južnem robu
parcele št. 895, prečka parcelo št. 897/3. Ob Celjski cesti
obrne proti vzhodu na južnem robu parcele št. 1947/2. Proti
severu se obrne v višini vzhodnega roba parcele št. 777 in
delno št. 779, ki jo prečka v višini severnega roba parcele št.
786/1, kjer poteka ob južnem robu pokopališča do parcele
786/1, po vzhodnem robu parcele št. 785/2 in južnem 785/3
in prečka Pokopališko ulico in poteka po severnem robu
parcele št. 636/1 in po zahodnem robu parc. št. 636/17, nato
pa po Stritarjevi, Oničevi in Ipavčevi ulici, po zahodnem
robu  parcele št. 680, po Hausenbichlerjevi, Cankarjevi in
Velenjski ulici, zavije vzhodno do Aškerčeve ulice. Nato
poteka po Savinjski in Prešernovi ulici in se zaključi v začet-
ni točki. Območje meri 25,6 ha.

Namenska raba prostora

Območje je namenjeno širitvi dejavnosti, ki so pomemb-
ne za razvoj mesta: za individualna stanovanja in stanovanj-
ske bloke ter dopolnitev obstoječe centralne, oskrbne, stori-
tvene in kulturne dejavnosti.

Za širitev individualne stanovanjske gradnje je predvi-
deno zaledje ob Hmeljarski ulici, razpoložljiv prostor ob
Hausenbichlerjevi ulici, za stanovanjske bloke pa jugoza-
hodno območje ureditvenega načrta. Stanovanjski prostori
so predvideni tudi v gornjih nadstropjih novograjenih in
prenovljenih objektov. Območja oskrbnih dejavnosti: širitev
dejavnosti je mogoča predvsem v zaledju glavnega trga pod
strogimi ekološkimi pogoji (hrup, emisije, dovoz in odvoz)
in po postopni izselitvi proizvodne dejavnosti v kompleksu
Juteksa, Ferralita in Gramesa.

Območje za širitev centralnih dejavnosti se predvideva
na območju sedanjih centralnih dejavnosti in ob Ulici talcev.

Za območje rekreacijskih dejavnosti ni predvidenega
posebnega področja. Možne so ureditve dodatnih površin
kot spremljajočih parkovnim ureditvam in gostinski ponudbi.

Zelene površine se ohranijo v kar največji meri. V
območju severno od Celjske ceste se ob Pokopališki ulici
namenijo površine za parkiranje, ob katerih se uredijo par-
kovne površine.

Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine v
območju

Vsi posegi v varovanem delu starega mestnega jedra in
na zaščitenih objektih v ureditvenem območju morajo upo-

števati izhodišča iz elaborata 02-37/6-88, ki ga je pripravil
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje. Staro
trško jedro naselja Žalec je uvrščeno med pomembnejše
kulturne spomenike. Območje je varovano z odlokom o raz-
glasitvi iz maja 1989 (Uradni list SRS, št. 20/89) kot spome-
nik historičnega urbanizma.

Usmeritve za arhitekturno prenovo objektov

Pri prenovi objektov v lokale je potrebno upoštevati
navodila ZVNKD v Celju, specifično tipologijo stavbe, pri-
mernost lokacije in namembnosti, ustreznost napajanja in
glede na omejen prostor tudi razpoložljiv prostor za parki-
rišča.

Prenova in dopolnitve obstoječih objektov naj bo na-
menjena predvsem stanovanjem, kar naj omogoča revitaliza-
cijo starega jedra. Stanovanjska funkcija se lahko dopolnjuje
z dovoljeno dejavnostjo (poslovno, storitveno, oskrbno),
predvsem v pritličju.

Prenova oziroma nadomestna gradnja naj omogoči ak-
tiviranje zanemarjenih in neustrezno izkoriščenih parcel ob
ohranjanju obstoječe parcelacije ter značilnosti sekundarnih
komunikacij (smer, ozkost).

Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje

Vsa načrtovanja in izvedba posegov v varovanem pre-
delu mora potekati v sodelovanju in pod nadzorom ZVNKD
Celje.

Osnovne usmeritve so ohranjanje principov urbanistič-
ne sheme z glavno komunikacijo in nanjo pravokotne sekun-
darne povezave, ohranjanje kontinuitete v glavni mestni žili
in srednjeveške parcelacije.

Usmeritve za oblikovanje trga so znižanje nivoja ceste
in diferenciacija prometa, ponovna vzpostavitev stanja pred
posekom drevoreda, tlakovanje in oblikovanje trške opreme.

Ob trgu so možne nadomestne gradnje s soglasjem
ZVNKD Celje.

V zaledju trga so možne tudi novogradnje, ki naj se
prilagajajo značilnostim historičnega oblikovanja, ki izhaja
iz srednjeveške parcelacije (dolgi in ozki objekti). Objekti,
ki zaledje zaključujejo, naj bodo določeni z regulacijsko
črto, ki jo določa trška vzporednica in so omejeni z najvišjim
gabaritom P+2+M. V ostalih prostorskih enotah izven zaled-
ja trga naj objekti sledijo zakonitostim prostora in specifič-
nemu značaju enote.V jugozahodnem delu območja so mož-
ni tudi višji gabariti do P+3+M.

V širšem zaledju trga je možna predvidena gradnja kot
zapolnitev prostih zemljišč ob upoštevanju značilnosti pro-
stora. Izrazi naj se rob historičnega jedra.

Usmeritve za urejanje odprtega prostora

V ureditvenem območju se varuje ob kvalitetnem preob-
likovanju obstoječe parkovne površine: park ob Savinjki,
veterinarski postaji in na Šlandrovem trgu.

Komunikacije naj bodo primerno poudarjene z drevore-
dom, ki naj obenem senči tudi parkirišča ob komunikacijah
in loči prostor pešca od prostora motornih vozil. Osnovna
shema: cesta (parkirišče), drevored, hodnik za pešca.

Trg in pomembnejši javni prostori naj bodo tlakovani.
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Usmeritve za urejanje statičnega in dinamičnega prometa

Magistralna cesta M-10 bo po izgradnji avtoceste Mari-
bor – Celje prevzela ves tranzitni lokalni promet. Takrat bo
možen tudi priključek Savinjske ceste in Ceste na Ložnico
na obvoznico, poleg tega pa bi izgradnja avtoceste prispeva-
la k zmanjšanju prometa v osrednjem delu, predvsem na
glavni prometnici, ki mora kot historična komunikacija za-
gotoviti neovirano gibanje tako pešcem kot motornim vozi-
lom (ob omejitvi prometa in hitrosti). Vstop v mesto z vzhod-
ne smeri je potrebno korigirati v smislu jasnejše prometne
situacije.

Za celotno območje starega jedra naj velja poseben
prometni režim (omejen promet in hitrost).

Dostava in napajanje objektov ob trgu je predvideno s
strani zaledja oziroma je dopustno le v določenem terminu .

Parkiranje za stanovalce je na internih parkiriščih funk-
cionalnega zemljišča oziroma v garažah.

Javne parkirne površine je urediti ob vstopih v mestno
jedro (zahodni, vzhodni in južni del območja, Juteks) ter ob
trških vzporednicah in železnici. Parkirišča se praviloma
ozelenjujejo z drevoredi.

Ohranijo naj se historične peš povezave in omogočijo
nove, ki naj kvalitetneje povežejo posamezne dele starega
mestnega jedra.

Usmeritve za urejanje infrastrukture

Električno omrežje

Dolgoročno je ob daljnovodu 110KV RTP ob lokalni
cesti Žalec/Griže predvidena izgradnja transformatorske po-
staje Žalec 110/20 KV, ki bo napajala z električno energijo
mesto Žalec in industrijo v zaledju. Predvideno električno
omrežje se načrtuje na osnovi obstoječega omrežja in že
osvojenih idejnih rešitev razvoja omrežja z novo RTP Žalec
ob pričakovanem povečanem odjemu električne energije.

Predvidena je tudi izgradnja plinovodnega omrežja in
omrežja kabelske televizije.

Vodovodno omrežje

Projektirati je potrebno razširitev hidrantnega omrežja
v centru mesta, za zagotavljanje požarne varnosti je potrebna
vgradnja nadzemnih hidrantov in zamenjavo obstoječih vo-
dovodov (salonitna izvedba) v duktilno izvedbo in obnova
hišnih vodovodnih priključkov.

Pri prestavitvi vodovoda in kanalizacije je potrebno
upoštevati obstoječe komunalne vode (PTT, elektrika,
CATV, plinovod).

Kanalizacijsko omrežje

Na osnovi hidravlične presoje obstoječe kanalizacije v
mestnem jedru je potrebno izdelati sanacijski program obno-
ve, delnih zamenjav in dograditev kanalizacijskih odcepov.
Obstoječa kanalizacija (∅ 40 cm) iz betonskih cevi, ki pote-
ka v Šlandrovem trgu po levi in desni strani se mora projekti-
rati in zgraditi na globini, ki omogoča priključevanje vseh
obstoječih in predvidenih objektov na obnovljeni kanal.

Obnova sekundarne kanalizacije bo zahtevala tudi ob-
novo hišnih kanalizacijskih priključkov. Vsi objekti se pri-

ključijo na kanalizacijo brez greznice. Meteorne vode se
vodijo v javno fekalno kanalizacijo. Iz večjih parkirnih povr-
šin se vodijo preko oljnih lovilcev, izlivne vode iz cestnih
površin pa preko jaškov – peskolovov.

Usmeritve za programske dopolnitve in spremembe
v objektih

Glede na poudarjen razvoj javnih, oskrbnih, storitvenih
dejavnosti v ureditvenem območju je potrebno izločiti de-
javnosti proizvodnega značaja, če te presegajo maksimalno
dovoljeno raven hrupa in ekolološko onesnažujejo prostor.
Potrebno je izključiti tudi dejavnosti, ki imajo velike potrebe
po odvozu in nabavi materiala, ne ustrezajo namembnosti
okolja, zavzemajo prevelike površine in imajo neustrezno
napajanje.

Juteks: Postopno se izvaja proces premeščanja proizvod-
nje na novo lokacijo, objekti in zemljišča pa se namenijo za
podjetniške, poslovne, obrtne in druge dejavnosti, upošteva-
joč potrebe mesta ter omejitve glede na specifično lokacijo
tega kompleksa.

Ferralit: Prenova in delna porušitev objektov ob nado-
mestni gradnji v istem višinskem gabaritu z oskrbno, poslov-
no in storitveno dejavnostjo ter parkirišči severno od ob-
jekta.

Grames: Neustrezno dejavnost je potrebno izključiti iz
mestnega jedra in adaptirati prostore za novo dejavnost (os-
krbna, storitvena).

Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja

Vsi posegi se morajo ob sanaciji obstoječih virov one-
snaževanja in motenj v okolju podrejati z zakonodajo dolo-
čenim ekološkim pogojem varovanja okolja.

Zasnova etapnosti gradnje

Novogradnje in prenovljeni objekti na etapnost niso
vezani, najprej pa je potrebno urediti cestno in komunalno
infrastrukturo.

3. člen

Ustrezno se spremeni in in dopolni grafično gradivo:
kartografska dokumentacija s prikazom območja pro-

gramske zasnove: lista PKN 1 : 5000 št. CE 26 in 27.
Grafično gradivo se dopolni s programsko zasnovo za

območje ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega
jedra v Žalcu.

Končna določba

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 342-004/94-04
Žalec, dne 27. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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USTAVNO SODIŠČE

2699.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti

vprašanj, vsebovanih v zahtevah za razpis referenduma, za-

četem z zahtevo Državnega zbora, na seji dne 31. julija 1996

o d l o č i l o :

1. Peta alinea vprašanja, vsebovanega v zahtevi skupi-

ne 43.710 volivcev za razpis referenduma o volilnem siste-

mu za volitve v Državni zbor, ni v skladu z ustavo.

2. Vprašanje, vsebovano v zahtevi Državnega sveta za

razpis referenduma o volilnem sistemu za volitve v Državni

zbor, je v skladu z ustavo.

3. Državni zbor mora razpisati referendum o preostalem

delu vprašanja, vsebovanega v zahtevi iz prve točke tega

izreka, in o vprašanju, vsebovanem v zahtevi iz druge točke

tega izreka, v sedmih dneh po vročitvi te odločbe, pri čemer

se v prvi alinei vprašanja, vsebovanega v zahtevi iz prve

točke tega izreka, število 86 spremeni v število 88.

4. Zahteva Državnega zbora se zavrže, kolikor se nana-

ša na oceno ustavnosti izvedbe referenduma o vprašanjih,

vsebovanih v zahtevah Državnega sveta in skupine 43.710

volivcev, v času neposredno pred rednimi volitvami v Dr-

žavni zbor.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Državni zbor na podlagi 16. člena zakona o referen-

dumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96

– v nadaljevanju: ZRLI) zahteva oceno ustavnosti vprašanj,

vsebovanih v zahtevah skupine 43.710 volivcev in Državne-

ga sveta za razpis referenduma o volilnem sistemu za volitve

v Državni zbor. Zahteva ni posebej obrazložena, temveč je

mogoče njeno obrazložitev razbrati iz priloženih predlogov

sklepov o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti (predloge sta

vložili poslanski skupini Slovenske ljudske stranke in Zdru-

žene liste).

2. Predlagana je ocena ustavnosti pete alinee vprašanja,

vsebovanega v zahtevi skupine volivcev, ki se glasi:

Ali ste za to (...),

– da bodo Slovenci po svetu – slovenski državljani brez

stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji izvolili dva po-

slanca v dveh posebnih volilnih okrajih?

Predlagana je tudi ocena ustavnosti 3. točke referen-

dumskega vprašanja, vsebovanega v zahtevi Državnega sve-

ta, ki se je ob sprejemu sklepa Državnega zbora o vložitvi

zahteve za oceno ustavnosti glasilo:

Ali ste za to (...),

– da se 44 poslancev izvoli po proporcionalnem načelu

z drugim glasom za listo kandidatov v volilni enoti, in sicer

tako, da so izvoljeni kandidati z list kandidatov z večjim

številom glasov ter da je drugi glas hkrati odločilen za pro-

porcionalno delitev 88 poslanskih mandatov?

Poleg tega Državni zbor predlaga tudi oceno ustavnosti

izvedbe referendumov o vprašanjih, vsebovanih v navedenih

zahtevah, v času neposredno pred rednimi volitvami v Dr-

žavni zbor.

3. Iz predloga sklepa, ki ga je vložila poslanska skupina

Združene liste, izhaja, da naj bi bil del vprašanja, vsebovane-

ga v zahtevi skupine volivcev, v neskladju s 43. členom

ustave (enakost volilne pravice) in 82. členom ustave, ki

določa, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in da niso

vezani na kakršnakoli navodila.

4. Iz predloga sklepa, ki ga je vložila poslanska skupina

Slovenske ljudske stranke, izhaja, da naj bi bil del vprašanja,

vsebovanega v zahtevi Državnega sveta, v nasprotju z določ-

bo 80. člena ustave, da Državni zbor sestavlja 90 poslancev.

Vprašanje naj bi bilo v neskladju z ustavo tudi zaradi notra-

nje protislovnosti.

5. Iz predloga poslanske skupine Združene liste izhaja,

da naj bi bila izvedba referenduma o vprašanjih, vsebovanih

v zahtevah skupine volivcev in Državnega sveta, v času tik

pred volitvami v neskladju z ustavo. V predlogu je navede-

no, da bi moral Državni zbor na podlagi morebitnega sprejet-

ja enega izmed teh dveh predlogov na referendumu korenito

spremeniti volilni zakon in zakon, ki ureja volilne okraje.

Volilni zakon, navaja poslanska skupina Združene liste v

predlogu sklepa, bi bilo potrebno pripraviti povsem na novo,

za drugo obravnavo pa tudi v nasprotju s stališči, ki jih je

Državni zbor sprejel na prvi obravnavi. Sprejemanje volilne-

ga zakona naj bi bila vsebinsko in procesno (zaradi ustavne

določbe, ki za sprejem tega zakona zahteva dvotretjinsko

večino vseh poslancev) zahtevna naloga.

V predlogu sklepa je navedeno, da morajo biti najka-

sneje do 8. oktobra 1996 razpisane redne volitve v Državni

zbor, lahko pa se razpišejo že od 9. avgusta dalje. Sprejema-

nje volilnega zakona naj bi tako v primeru uspeha izpodbija-

nih referendumskih predlogov padlo v čas, ko bi redne voli-

tve v Državni zbor že morale biti ali bi vsaj lahko bile

razpisane. Glede na zahtevnost sprememb naj bi bilo realno

pričakovati, da Državni zbor sprememb zakona na podlagi

referendumske odločitve do poteka končnega roka za razpis

referenduma sploh ne bi mogel sprejeti. Če bi do tega prišlo,

bi lahko državljanke in državljani referendum šteli za preva-

ro. V predlogu sklepa je navedeno, da naj bi bila izvedba

referenduma o bistvenih spremembah volilne zakonodaje v

času, ko bi že lahko bile razpisane redne volitve v Državni

zbor in ko hkrati ni zagotovila, da bi bilo mogoče izid

referenduma upoštevati že za izvedbo volitev v letu 1996, v

neskladju z 2., 80., 89. in 90. členom ustave.

V predlogu se poslanska skupina Združene liste sklicu-

je tudi na obrazložitev odločbe ustavnega sodišča v zadevi

Up-62/96, kjer je navedeno, da bi bil lahko ustavno sporen

referendum o bistvenih spremembah volilnega sistema v ča-

su tik pred volitvami.

6. Janez Janša in Socialdemokratska stranka Slovenije

(v nadaljevanju: SDS) v imenu podpisnikov zahteve za raz-

pis referenduma odgovarjata na zahtevo Državnega zbora z

navedbami, da sporni del referendumskega vprašanja ni v

neskladju z ustavnim načelom enakosti volilne pravice, saj

ne jamči dvojne volilne pravice slovenskim državljanom s

stalnim prebivališčem v tujini. V odgovoru je naveden tudi

podatek, podprt z odgovorom vlade na poslansko vprašanje

poslanca Iva Hvalice, da je imelo 60.465 oseb, ki nimajo

stalnega prebivališča v Sloveniji, do 30. 3. 1996 urejen sta-

tus slovenskega državljanstva, pri čemer iz odgovora vlade
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izhaja, da v tem številu niso zajeti vsi slovenski državljani,

ki živijo v tujini, temveč le tiste osebe, ki so si od uveljavitve

zakona o državljanstvu RS državljanski status urejale pri

pristojnih organih ali preko konzularnih predstavništev. V

odgovoru Janeza Janše in SDS je navedeno, da naj bi bilo

število slovenskih državljanov, ki bi volili v posebnih volil-

nih okrajih, povsem primerljivo z volilnim okrajem v Slove-

niji oziroma da naj bi bili ti državljani celo v slabšem položa-

ju kot ostali. Namen spornega predloga naj bi bil olajšati

uresničevanje volilne pravice prizadeti kategoriji volilnih

upravičencev.

Glede ustavne spornosti izvedbe referenduma o koreni-

ti spremembi volilnega sistema v času neposredno pred voli-

tvami pa je v odgovoru navedeno, da naj bi SDS vložila prvo

pobudo za referendum že pred skoraj pol leta. Državni zbor

naj bi že več mesecev razpolagal z besedilom zakonskega

predloga, v katerem je izpeljan referendumski predlog (ve-

činski volilni sistem). V odgovoru je navedeno, da ni nobene

pravne podlage, ki bi utemeljevala očitke o nedopustnosti

izvedbe predlaganega referenduma v tem času.

7. Državni svet v odgovoru na zahtevo najprej navaja,

da se zahteva nanaša na prvotno besedilo referendumskega

vprašanja, ne pa na besedilo, spremenjeno po pozivu Držav-

nega zbora. Državni svet zatrjuje, da vprašanje, vsebovano v

njegovi zahtevi za razpis referenduma, ni v neskladju z

80. členom ustave, saj se proporcionalna delitev vseh 88

mandatov, ki so na razpolago, izvede z odstotnim računom

pod 100 namesto nad 100.

Glede trditve o neustavnosti izvedbe referenduma o

predlaganem vprašanju v času neposredno pred volitvami pa

Državni svet navaja, da bi bilo v primeru, da bi bil predlog

na referendumu sprejet, mogoče v kratkem času na podlagi

že oblikovanih strokovnih podlag to odločitev izpeljati v

zakonu, in sicer na podlagi temeljnih izhodišč oziroma načel

sedaj veljavnega zakona o volitvah v Državni zbor.

B) – I.

8. Državni zbor zahteva, da ustavno sodišče ugotovi, da

je zaradi vsebine zahtev za razpis referenduma (volivcev in

Državnega sveta) izvajanje teh referendumov v času nepo-

sredno pred rednimi volitvami v Državni zbor v nasprotju z

ustavo RS.

Zahteva se ne nanaša na ustavnost referendumskega

vprašanja, temveč na ustavnost izvedbe referenduma o tem

vprašanju v določenem času. Takšne zahteve ni mogoče

razumeti kot zahtevo na podlagi 16. člena ZRLI. Na podlagi

te določbe je ustavno sodišče pristojno za oceno ustavnosti

predlaganih referendumskih vprašanj, ne pa tudi za oceno

ustavnosti izvedbe referenduma v določenem času.

Vlogo Državnega zbora bi bilo v tem delu mogoče

razumeti kvečjemu kot zahtevo za presojo ustavnosti ZRLI –

za ugotovitev neustavne pravne praznine, ker zakon ne dolo-

ča, da v času neposredno pred volitvami ni mogoče izpeljati

referenduma o volilnem sistemu.

Sam Državni zbor kot vlagatelj zahteve je z zakonom o

spremembah in dopolnitvah ZRLI (Uradni list RS, št. 38/96)

določil, da v času eno leto pred rednimi volitvami v Državni

zbor ni dopustna izvedba referenduma o volilnem sistemu. V

6. členu zakona o spremembah in dopolnitvah ZRLI pa je

določeno, da začne navedena dopolnitev veljati s 1. 1. 1997.

Državni zbor bi bil lahko, če meni (kot izhaja iz obravnavane

zahteve), da je to z ustavo skladno oziroma z vidika ustavnih

določb celo nujno, določil takojšnji začetek veljavnosti te

dopolnitve, pa tega ni storil. Iz odgovora Sekretariata Držav-

nega zbora za zakonodajo in pravne zadeve na pobudo v

zadevi U-I-266/96 izhaja, da je bila uveljavitev novega 12.a

člena ZRLI izrecno odložena do 1. januarja 1997 s povsem

določno utemeljitvijo, da taka nova rešitev ne bi smela vpli-

vati na doslej vložene tovrstne zahteve. Iz te navedbe je

mogoče sklepati, da je Državni zbor ocenil, da takšna določ-

ba ne bi bila ustavno dopustna ali pa vsaj, da je ocenil, da ne

bi bila primerna.

Državni zbor ne more zahtevati od ustavnega sodišča,

da ugotovi neskladje zakona z ustavo zaradi pravne prazni-

ne, ki bi jo lahko sam zapolnil. Odločitev o takšni zahtevi bi

pomenila nekakšno svetovalno mnenje, kakršnega ustavno

sodišče ni pristojno dati.

B) – II.

9. V nespornih prvih štirih alineah vprašanja, vsebova-

nega v referendumski zahtevi volivcev, je vsebovan predlog

za uvedbo večinskega volilnega sistema z dvokrožnim gla-

sovanjem.

Bistvo sporne pete alinee referendumskega vprašanja je

v tem, da se z zakonom oblikujeta dva posebna volilna

okraja, v katerih volijo volilni upravičenci (poslovno spo-

sobni slovenski državljani), ki nimajo stalnega prebivališča

v Sloveniji. Namen tega predloga je po navedbah predstav-

nika podpisnikov zahteve praktična izpeljava volilne pravice

slovenskih državljanov, ki stalno prebivajo v tujini.

10. Ustavno sodišče je najprej presodilo skladnost spor-

nega dela vprašanja s prvim odstavkom 82. člena ustave

(poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na

kakršnakoli navodila).

V klasičnem večinskem volilnem sistemu se v vsaki

volilni enoti izvoli po en poslanec. Takšen način oblikovanja

volilnih enot, glasovanja in ugotavljanja izidov pa ne pome-

ni, da je izvoljeni poslanec odgovoren volivcem v volilni

enoti, kjer je bil izvoljen. Izvoljeni poslanec je predstavnik

vsega ljudstva in ni vezan na navodila. Enako velja tudi za

poslanca, ki bi bila v skladu s spornim predlogom vlagate-

ljev zahteve za razpis referenduma izvoljena v dveh poseb-

nih volilnih enotah. Večinski volilni sistem kot eden izmed

volilnih sistemov ne vzpostavlja protiustavne odgovornosti

poslanca volilnemu telesu v volilni enoti, kjer je bil izvoljen.

Sporni del referendumskega vprašanja torej ni v nes-

kladju z 82. členom ustave.

11. Sporni del vprašanja, vsebovanega v zahtevi skupi-

ne volivcev, naj bi bil po navedbah poslanske skupine Zdru-

žene liste, vsebovanih v predlogu sklepa o vložitvi zahteve

za oceno ustavnosti, tudi v neskladju z načelom enakosti

volilne pravice (prvi odstavek 43. in drugi odstavek 80. čle-

na ustave).

Enakost volilne pravice pomeni enako vrednost glasu

vsakega volivca. V sodobnih volilnih sistemih je pogost

način kršitve enakosti volilne pravice oblikovanje različno

velikih volilnih enot (nedopustna volilna geometrija). Za

dosego enakosti volilne pravice je potrebno pri oblikovanju

volilnih enot upoštevati načelo, da se na približno enako

število prebivalcev oziroma volilnih upravičencev voli po en

poslanec (oziroma enako število poslancev).
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12. Ocena skladnosti posebnih volilnih okrajev z nače-

lom enakosti volilne pravice je odvisna od podatkov o števi-

lu volilnih upravičencev (poslovno sposobnih slovenskih

državljanov), ki imajo stalno prebivališče v tujini.

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo na

dan 30. 6. 1996 vseh državljanov RS 2,039.578. Polnoletnih

državljanov je bilo na ta dan 1,593.035, od tega jih je imelo

1,535.178 stalno prebivališče v RS, preostalih 57.857 pa v

tujini.

Evidence o stalnem prebivališču slovenskih državlja-

nov s stalnim prebivališčem v tujini MNZ nima. Znani so le

podatki o tem, v katerih državah so bivali tisti slovenski

državljani s stalnim prebivališčem v tujini, ki so zahtevali in

dobili slovenske potne liste. Znana je država njihovega stal-

nega prebivališča na dan pridobitve slovenskega potnega

lista.

Po predlogu, vsebovanem v zahtevi volivcev, naj bi se

v Sloveniji oblikovalo 86 volilnih okrajev. Povprečno števi-

lo polnoletnih državljanov v volilnem okraju bi bilo tako

(izračun je opravljen na podlagi navedenih podatkov, ki jih

je posredovalo Ministrstvo za notranje zadeve) 17.850. Pov-

prečno število polnoletnih državljanov v posebnih volilnih

okrajih za slovenske državljane po svetu pa bi bilo 28.928.

Odstopanje je torej 62%, in sicer v korist volilnih upravičen-

cev s stalnim prebivališčem v Sloveniji. To odstopanje je

mogoče označiti kot bistveno.

13. Podatki o številu volivcev, vpisanih v posebni vo-

lilni imenik državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v

Republiki Sloveniji, pa kažejo, da je bila udeležba teh vo-

livcev na preteklih volitvah v Državni zbor tako majhna, da

bi bila ob razdelitvi teh volivcev na dva volilna okraja bi-

stveno kršena enakost volilne pravice v njihovo korist.

14. Obe navedeni merili torej kažeta, da bi v primeru

oblikovanja dveh posebnih volilnih okrajev prišlo do bistve-

nega odstopanja od načela, da mora biti glas vsakega volivca

enakovreden glasu vsakega drugega volilvca. Bistveno od-

stopanje od enakosti volilnih okrajev po številu volilnih

upravičencev pomeni kršitev načela enakosti volilne pravice

in je v nasprotju s prvim odstavkom 43. člena ustave in

drugim odstavkom 80. člena ustave.

15. Kršitev načela enakosti volilne pravice z odstopa-

njem od načela, da se na približno enako število prebivalcev

(ali volilnih upravičencev) voli po en poslanec, je dopustna

pod določenimi pogoji – če je utemeljena z varstvom pravic

drugih pravnih subjektov ali z varstvom drugih ustavnih

vrednot. V obravnavanem primeru takšen razlog ne obstaja.

Tudi če bi bilo olajševanje uresničevanja volilne pravice

slovenskih državljanov po svetu ustavno dopusten cilj, je

predlagana ureditev povsem neprimerno sredstvo za dosego

tega cilja. Uresničevanje volilne pravice slovenskih držav-

ljanov po svetu je mogoče v večinskem volilnem sistemu

uresničiti z zagotovitvijo pravice glasovanja v volilnem okra-

ju oziroma v volilni enoti po navezni okoliščini zadnjega

stalnega prebivališča volivca ali kaki drugi navezni okolišči-

ni, ne da bi to kakorkoli vplivalo na dejansko možnost ure-

sničevanja volilne pravice te kategorije volivcev. V veljav-

nem zakonu o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št.

44/92 in 60/95 – v nadaljevanju: ZVDZ) je določena navez-

na okoliščina zadnjega stalnega prebivališča volivca ali ene-

ga od njegovih staršev. Če tega ni mogoče ugotoviti, volivec

sam odloči, v kateri volilni enoti in volilnem okraju bo

uresničeval volilno pravico. Za dosego namena, s katerim

predstavnik podpisnikov zahteve za razpis referenduma ute-

meljuje predlagano ureditev, so v resnici pomembne določbe

o načinu glasovanja.

B) – III.

16. Ob neskladju pete alinee vprašanja, vsebovanega v

zahtevi 43.710 volivcev za razpis referenduma, se postavlja

vprašanje, ali je Državni zbor dolžan razpisati referendum o

preostalem delu tega vprašanja. Odgovor na to vprašanje je

odvisen od tega, ali je mogoče šteti, da je peta alinea tako

pomemben sestavni del zahteve, da brez nje zahteva ni več

bistveno enaka. Oceniti je treba, ali bi volivci – podpisniki

zahteve za razpis referenduma podprli to zahtevo tudi brez

pete alinee. Pri tej oceni je potrebno izhajati predvsem iz

objektivne (ne)bistvenosti dela referendumskega vprašanja.

17. Referendumsko vprašanje brez spornega dela se-

stavlja zaključeno celoto, ki jo je mogoče strniti v formulaci-

jo: Ali ste za to, da se z novelo ZVDZ uzakoni dvokrožni

večinski volilni sistem? Prve štiri alinee predstavljajo bistve-

ni del referendumskega vprašanja, saj je v njih oblikovan

temeljni predlog, ki ga vsebuje zahteva: korenita sprememba

volilnega sistema iz proporcionalnega v večinski sistem. Te

štiri alinee torej ob neupoštevanju pete niso zgolj preostanek

ali pohabljeno vprašanje, temveč samostojna celota.

Peta alinea vprašanja, vsebovanega v zahtevi volivcev,

je taka, da jo je mogoče izločiti iz celotnega vprašanja, tako

da preostanek predstavlja smiselno zaokroženo celoto. Ta

alinea ne predstavlja z bistvenim delom vsebinsko neločljivo

povezane celote.

18. Peta alinea vprašanja, vsebovanega v zahtevi skupi-

ne volivcev, je torej nebistven in ločljiv del referendumske-

ga vprašanja. Vprašanje bi bilo tudi brez spornega dela bis-

tveno enako prvotnemu (neokrnjenemu). Neustavnost

nebistvenega dela vprašanja, ki ne okrni celote, ne more biti

razlog za odločitev Državnega zbora, da ne razpiše referen-

duma na zahtevo 43.710 volivcev.

19. Preostanek referendumskega vprašanja je samostoj-

na celota, ki pa ima formalno pomanjkljivost. V prvi alinei je

namreč zastavljeno vprašanje: Ali ste za to (...), da se bo v

Sloveniji oblikovalo 86 volilnih okrajev na približno enako

število prebivalcev? Število volilnih okrajev iz prve alinee

(86) predpostavlja dodatna dva volilna okraja iz pete alinee.

Ob ugotovitvi neskladnosti pete alinee z ustavo je potrebno

število 86 v prvi alinei smiselno spremeniti v število 88. Ta

sprememba je zgolj logično neizogiben formalni popravek

referendumskega vprašanja. Ugotovitev, da je peta alinea

vprašanja tako nebistvena, da bi podpisniki podprli tudi preo-

stali okrnjeni, a bistveni del, logično implicira tudi sklep, da

bi se v tem primeru del vprašanja v prvi alinei glasil tako: Ali

ste za to (...), da se bo v Sloveniji oblikovalo 88 volilnih

okrajev na približno enako število prebivalcev? Glede na to

je ustavno sodišče sklenilo, da na podlagi drugega odstavka

40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.

15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) naloži Državnemu zboru, da

ob razpisu referendumov upošteva to smiselno spremembo v

prvi alinei vprašanja, vsebovanega v zahtevi skupine vo-

livcev.
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B) – IV.

20. Besedilo (popravljenega) referendumskega vpraša-

nja, vsebovanega v zahtevi Državnega sveta, se glasi:

Ali ste za to, da se volilni zakon spremeni tako, da ima

vsak volivec dva glasova:

s prvim glasom po večinskem dvokrožnem sistemu iz-

voli poslanca svojega volilnega okraja (skupaj 44),

z drugim glasom pa po proporcionalnem sistemu izvoli

poslanca iz strankarske ali nestrankarske liste, pri čemer je

drugi glas hkrati odločilen za proporcionalno delitev vseh 88

mandatov?

Potrebno je opozoriti, da Državni zbor zahteva presojo

prvotne tretje točke referendumskega vprašanja, ki se je gla-

sila:

Ali ste za to (...),

– da se 44 poslancev izvoli po proporcionalnem načelu

z drugim glasom za listo kandidatov v volilni enoti, in sicer

tako, da so izvoljeni kandidati z list kandidatov z večjim

številom glasov ter da je drugi glas hkrati odločilen za pro-

porcionalno delitev 88 poslanskih mandatov?

Kljub spremembi je bistveni del vprašanja ostal enak,

tako da je mogoče šteti, da se zahteva Državnega zbora

nanaša tudi na spremenjeno vprašanje.

21. Očitek neustavnosti, kot izhaja iz predloga sklepa o

vložitvi zahteve za presojo ustavnosti (predlog poslanske

skupine SLS), temelji na dveh trditvah:

– da drugi del vprašanja, iz katerega izhaja, da se vseh

88 mandatov razdeli po proporcionalnem načelu, ni združ-

ljiv s predhodnim delom, iz katerega izhaja, da se 44 poslan-

cev izvoli po večinskem sistemu, in

– da volilni sistem, vsebovan v predlogu (vprašanju), ni

skladen z določbo 80. člena ustave, da ima Državni zbor

90 poslancev. Podrobnejše argumentacije te trditve ni mogo-

če izluščiti ne iz predloga sklepa ne iz magnetograma 46.

izredne seje DZ, ki je priložena zahtevi Državnega zbora.

22. Ustavnost vprašanja v zahtevi Državnega sveta je

potrebno presojati z dveh vidikov:

– ali je volilni sistem na podlagi predloga možno izve-

sti tako, da je izključena možnost, da bi se število poslancev

v Državnem zboru povečalo, in

– ali predlog ni notranje protisloven in zakonsko ne-

izvedljiv ter zato neskladen z načeli pravne države?

23. Volilni sistem, ki ga predlaga Državni svet v svoji

zahtevi za razpis referenduma, je v teoriji znan kot personali-

zirani proporcionalni volilni sistem, v pozitivnem pravu pa

uveljavljen v Zvezni republiki Nemčiji in na Novi Zelandiji.

Ta sistem temelji na dveh glasovih, ki jih ima vsak volivec. S

prvim glasom izvoli poslanca v uninominalnem volilnem

okraju (volilnem okraju, v katerem se izvoli en poslanec), pri

čemer je število teh volilnih okrajev enako polovici vseh

poslanskih mandatov. Z drugim glasom volivec glasuje za

listo kandidatov v večji volilni enoti. Za delitev mandatov

med liste je odločilen drugi glas, pri čemer gredo mandati, ki

jih pridobi lista, najprej tistim njenim kandidatom, ki so bili

izvoljeni v uninominalnih volilnih okrajih, preostanek pa gre

drugim kandidatom z liste po določenih kriterijih.

V takšnem volilnem sistemu lahko pride do pojava tako

imenovanih presežnih mandatov. Če kandidati določene liste

na podlagi prvih glasov pridobijo več mandatov, kot jih

pripada listi na podlagi drugih glasov, ali če so na podlagi

prvih glasov izvoljeni kandidati, ki ne kandidirajo na listah

(samostojni kandidati), popolnoma proporcionalna delitev

mandatov na podlagi drugih glasov ni možna. V nemškem

volilnem sistemu se v tem primeru število poslancev poveča

za presežne mandate.

24. Odgovor na vprašanje, ali je mogoče opisani volilni

sistem izvesti tako, da ne more povzročiti povečanja števila

poslancev nad 90, je pozitiven. Personalizirani proporcional-

ni volilni sistem, ki temelji na dveh glasovih, je mogoče v

zakonu urediti tako, da se število presežnih mandatov odšte-

je od števila mandatov, ki naj bi se delili po proporcionalnem

načelu, zatem pa izračuna (po proporcionalnem načelu), ko-

liko izmed preostalih mandatov pripada kakšni listi kandida-

tov.

Takšen odgovor ponuja tudi predlog zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor, ki

predstavlja izpeljavo referendumskega predloga Državnega

sveta in ga je Državni svet priložil odgovoru na zahtevo

Državnega zbora. Po tem zakonskem predlogu se za volitve

poslancev Državnega zbora oblikuje enajst volilnih enot, v

vsaki volilni enoti pa po 4 volilni okraji. V volilnih enotah se

vlagajo kandidatne liste s po osmimi kandidati. Štirje izmed

kandidatov z liste so razporejeni tudi kot kandidati v volilnih

okrajih. Volivec ima dva glasova. Prvega odda za kandidata

v volilnem okraju, drugega pa za listo v volilni enoti. V

volilnih okrajih se po dvokrožnem večinskem sistemu do-

končno izvoli po en poslanec. Na podlagi drugih glasov se s

pomočjo volilnega količnika (tako imenovanega Harejevega

količnika) ugotovi, koliko mandatov v volilni enoti pripada

posameznim listam (pri čemer se pri izračunu ne upoštevajo

mandati, ki so jih pridobili samostojni kandidati). V volilni

enoti pridobljeni mandati liste gredo najprej kandidatom,

izvoljenim v volilnih okrajih, preostanek pa dobi lista. Če v

volilni enoti pride do presežnih mandatov (če kandidati liste

v volilnih okrajih pridobijo več mandatov, kot jih gre listi v

volilni enoti na podlagi drugega glasu), se izračun opravi

ponovno tako, da se pri izračunu volilnega količnika ne

upoštevajo mandati te liste in glasovi zanjo. Tako se prepre-

či, da bi bilo v eni volilni enoti izvoljenih več kot 8 poslan-

cev.

Preostanek mandatov (mandati, ki niso bili razdeljeni

na ravni volilne enote) se razdeli na ravni države po d’Hond-

tovem računskem sistemu, pri čemer se število teh mandatov

ne ugotovi vedno na podlagi delitve 88 mandatov, temveč na

podlagi tega števila mandatov, zmanjšanega za morebitne

presežne mandate, pridobljene v volilnih enotah, in mandate,

ki so jih pridobili samostojni kandidati. V nobenem primeru

torej število izvoljenih poslancev ne more prekoračiti števila

88, oziroma – če prištejemo še poslanca, ki ju izvolijo pri-

padniki italijanke in madžarske narodne skupnosti na podla-

gi posebne volilne pravice – števila 90.

25. Iz prve alinee referendumskega vprašanja, vsebova-

nega v zahtevi Državnega sveta izhaja, da se 44 poslancev

izvoli na podlagi prvega glasu v uninominalnih volilnih

okrajih po dvokrožnem večinskem načelu, iz druge alinee

pa, da je drugi glas odločilen za proporcionalno delitev vseh

mandatov. Iz prve alinee torej izhaja zagotovilo, da se man-

dati, pridobljeni v uninominalnih volilnih okrajih (na večin-

skem delu volitev), dokončno upoštevajo, iz druge pa, da je

volilni sistem v celoti proporcionalen.
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Drugega načela ni mogoče vedno dosledno izpeljati.

Značilnost volilnega sistema, ki ga vsebuje predlog

Državnega sveta, je v tem, da je načeloma v celoti proporcio-

nalen, lahko pa ima večje ali manjše večinske učinke. Večin-

ske učinke povzroča možnost presežnih mandatov – položaj,

ko kandidati določene liste v volilnih okrajih v volilni enoti

pridobijo večje število mandatov, kot jih pripada listi na

podlagi drugih glasov, oziroma ko mandate v volilnih okra-

jih pridobijo samostojni kandidati. V tem primeru ni mogoče

proporcionalno razdeliti vseh poslanskih mandatov. V skraj-

nem, a samo teoretično možnem primeru (kadar bi bilo pre-

komernih mandatov 44) bi bil lahko učinek tega volilnega

sistema na pol proporcionalen in na pol večinski. V vsakem

primeru pa se dejansko razmerje med proporcionalnimi in

večinskimi učinki tega volilnega sistema pokaže šele na

vsakokratnih volitvah, tako da vnaprej ni v celoti znano.

26. Iz navedenega bi bilo sicer mogoče sklepati, da je

referendumsko vprašanje protislovno, saj se lahko na kon-

kretnih volitvah izkaže, da je mogoče dosledno izpeljati le

prvi del tega predloga (izvolitev 44 poslancev po večinskem

načelu). Vendar pa je glede na to, da naj bi se po večinskem

načelu izvolila le polovica od 88 poslancev, možnost pojava

presežnih mandatov majhna.

Izkustveni dokaz, ki nam je na voljo za to, da so večin-

ske deformacije volilnega sistema, ki ga predlaga Državni

svet, minimalne, je praksa nemških volitev. Podatki kažejo,

da se število presežnih mandatov giblje med 1 (v letih 1980

in 1987) in 5 (leta 1961) pri številu poslancev 484.

Odstopanje od načela, iz katerega izhaja referendum-

sko vprašanje v zahtevi Državnega sveta, je torej teoretično

možno (temu se ureditev v volilnem zakonu ne more izogni-

ti), je pa nebistveno oziroma zanemarljivo. Zato ni mogoče

reči, da je referendumsko vprašanje Državnega sveta notra-

nje protislovno in zavajajoče in zaradi tega v neskladju z

načeli pravne države.

C)

27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

16. člena ZRLI ter 21. člena in drugega odstavka 40. člena

ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr.

Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr.

Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze

Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Prvo točko je sprejelo z

osmimi glasovi proti enemu (proti je glasoval sodnik Šturm),

drugo točko izreka s sedmimi glasovi proti dvema (proti sta

glasovala sodnika Jambrek in Šturm), tretjo točko izreka

soglasno, četrto točko izreka pa s šestimi glasovi proti trem

(proti so glasovali sodniki Krivic, Šinkovec in Ude). Sodnik

Krivic je napovedal pritrdilno ločeno mnenje k prvi in tretji

točki izreka in odklonilno ločeno mnenje k četrti točki izre-

ka, sodnika Jambrek in Šturm odklonilno ločeno mnenje k

prvi in tretji točki izreka, sodnik Ude pa pritrdilno ločeno

mnenje k prvi in odklonilno ločeno mnenje k četrti točki

izreka.

Št. U-I-265/96

Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.

Predsednik

dr. Tone Jerovšek l. r.

2700.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,

začetem na pobudo podpisnikov pobude za zbiranje podpi-

sov pod zahtevo za razpis referenduma o volilnem sistemu,

na seji dne 31. julija 1996

o d l o č i l o :

1. Drugi odstavek 19. člena zakona o referendumu in o

ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) ni v

neskladju z ustavo.

2. Razveljavi se drugi odstavek 23. člena istega zakona.

3. Razveljavita se tretji odstavek 46. člena istega zako-

na in del četrtega odstavka 46. člena istega zakona, ki se

glasi: v primeru iz prejšnjega odstavka pa tako, da volivec

obkroži zaporedno številko pred vprašanjem, ki vsebuje pred-

log, za katerega želi glasovati.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudniki predlagajo, da ustavno sodišče razveljavi

1., 3., 4. in 5. člen zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,

št. 38/96, v nadaljevanju: novela ZRLI). Zatrjujejo, da 1.

člen novele ZRLI (novi 12.a člen zakona o referendumu in o

ljudski iniciativi, Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96 – v

nadaljevanju: ZRLI), ki določa, da zakonodajnega referen-

duma, ki se nanaša na volitve v Državni zbor, ni možno

razpisati v obdobju enega leta pred rednimi volitvami v

Državni zbor, protiustavno omejuje ustavni pravici iz 44. in

90. člena ustave.

2. Člen 3 novele ZRLI (novi drugi odstavek 19. člena

ZRLI), ki določa, da mora Državni zbor v primeru več vlože-

nih zahtev za razpis predhodnega zakonodajnega referendu-

ma o vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, razpisati refe-

rendum o vseh vloženih zahtevah na isti dan, naj bi bil v

neskladju z 90. členom ustave, ker naj bi pravico do razpisa

referendumov o različnih vprašanjih reduciral v razpis enega

samega referenduma.

3. Pobudniki zatrjujejo, da je v nasprotju z 90. členom

ustave tudi četrti člen novele ZRLI (novi drugi odstavek 23.

člena ZRLI), ki predpisuje za referendum o vprašanjih, ki se

urejajo z zakonom, ki ga Državni zbor sprejema z dvetretjin-

sko večino vseh poslancev, kvorum večine vseh volivcev.

4. V neskladju z ustavo naj bi bila tudi določba 5. člena

novele ZRLI (novi tretji odstavek 46. člena in novi del

četrtega – prej tretjega odstavka 46. člena ZRLI), ki določa,

da se o vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, glasuje na

glasovnici, ki vsebuje vsa referendumska vprašanja, in sicer

tako, da volivec obkroži zaporedno številko pred vpraša-

njem, ki vsebuje predlog, za katerega želi glasovati. Pobud-

niki navajajo, da ta določba povzroča razpršitev glasov in da

jo je mogoče zlorabiti z vlaganjem novih referendumskih

zahtev, da bi se preprečil sprejem katerekoli odločitve na

referendumu.

5. Poleg tega naj bi bile vse navedene določbe novele

ZRLI tudi v neskladju s 155. členom ustave, ker naj bi imele

učinek za nazaj.
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6. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne

zadeve v odgovoru na pobudo navaja, da je želel z novelo

ZRLI zakonodajalec urediti postopke (predvsem način gla-

sovanja in ugotavljanje izida) za primere kumulacije več

referendumskih zahtev o isti zakonski materiji. Sekretariat

navaja, da je Državni zbor pri sprejemanju novele upošteval

tudi odločbo ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-201/96.

Po mnenju sekretariata sporna določbe nimajo retroak-

tivnega učinka, temveč le učinek za reševanje nastajajočih

zapletov v zvezi z izvajanjem ZRLI za naprej.

Določba o prepovedi razpisa referenduma v določenem

času pred rednimi volitvami je po mnenju sekretariata ute-

meljena z varovanjem stabilnosti političnega sistema kot

ustavne vrednote. Sekretariat tudi navaja, da so takšne ome-

jitve uveljavljene tudi v številnih tujih pravnih sistemih.

Referendumi o volilni zakonodaji v zadnjem letu pred voli-

tvami oziroma v tem okviru celo tik pred volitvami bi lahko

po mnenju sekretariata povzročil nestabilne razmere in ogro-

zili normalne priprave na volitve. Sekretariat opozarja na

posebno vsebinsko zahtevnost sistemske zakonodaje o voli-

tvah, odgovornost Državnega zbora za kakovostno urejanje

teh vprašanj in na to, da zadnje leto pred volitvami oziroma

tik pred volitvami ni nobenega zagotovila, da bo zakon (...)

tudi dejansko in brez zapletov s potrebno večino (...) lahko

normalno pripravljen in sprejet.

Glede nove ureditve načina glasovanja in ugotavljanja

izidov sekretariat meni, da vsebina 90. člena ustave nesporno

napotuje na sklep, da mora biti volja volivcev na referendumu

jasno izražena, zato ne more biti sporno, da je ob več konku-

renčnih vprašanjih sprejeto le tisto, za katerega je glasovala

večina volivcev, ki so glasovali. Ob tem morajo imeti volivci

možnost alternativne odločitve, ne pa da hkrati glasujejo za

več predlogov, ki se med seboj izrecno izključujejo.

Določitev udeležbe večine volilnih upravičencev kot

pogoja za sprejem odločitve na referendumu pa je po mnenju

sekretariata utemeljena z naravo volilnega zakona. Volilni

sistem, navaja sekretariat, je praviloma ustavna materija. Pri

nas, navaja sekretariat, ustavodajalec ni dosegel potrebne

večine, da bi bile določbe o volilnem sistemu vključene v

ustavo, zaradi česar je v ustavi določil, da se zakon, ki ureja

volitve v Državni zbor, sprejema z dvetretjinsko večino. Ta

zakon naj bi se po navedbah sekretariata sprejemal celo po

postopku, zahtevnejšem od dvofaznega postopka za spre-

membo ustave. Določba četrtega odstavka 90. člena ustave

kvoruma izrecno ne predpisuje, vendar ga po mnenju sekre-

tariata tudi izrecno ne prepoveduje.

B)

7. S 3. in 5. členom novele ZRLI je zakonodajalec želel

urediti položaj, ko je do sprejetja akta o razpisu referenduma

vloženih več zahtev za razpis referenduma o vprašanjih, ki

se med seboj izključujejo. Pri tem je izhajal iz načela enako-

pravnega obravnavanja teh zahtev oziroma načela, da je

potrebno hkrati izvesti referendum o vseh konkurenčnih vpra-

šanjih, vsebovanih v zahtevah, vloženih v določenem časov-

nem obdobju.

S 3. členom ZRLI je v 19. členu ZRLI dodan nov drugi

odstavek, ki določa, da mora v primeru več zahtev za razpis

referenduma o vprašanjih, ki se med seboj izključujejo, Dr-

žavni zbor razpisati referendum o vseh vloženih zahtevah na

isti dan.

S 5. členom novele pa je dopolnjen 46. člen ZRLI, in

sicer tako, da se sedaj v celoti glasi:

Glasovnica vsebuje vprašanje, o katerem se odloča na

referendumu, in navodilo o načinu glasovanja.

Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, se o

vsakem vprašanju glasuje s posebno glasovnico.

Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, ki se

med seboj izključujejo, se glasuje na glasovnici, ki vsebuje

vsa referendumska vprašanja, o katerih se odloča na referen-

dumu.

Glasuje se tako, da glasovalec obkroži na glasovnici

besedo za ali proti, v primeru iz prejšnjega odstavka pa tako,

da volivec obkroži zaporedno številko pred vprašanjem, ki

vsebuje predlog, za katerega želi glasovati.

8. Z novelo ZRLI je torej določeno, da se v primeru več

zahtev za razpis referenduma o vprašanjih, ki se med seboj

izključujejo (v nadaljevanju: konkurenčna vprašanja), o vseh

referendumskih vprašanjih izvede en sam referendum, pri

čemer glasovnica vsebuje vsa vprašanja. Ugotavljanje izidov

referenduma za takšen primer ni posebej urejeno, temveč se

izidi tudi v primeru konkurenčnih referendumskih vprašanj

ugotavljajo v skladu s 23. členom ZRLI, ki je enak četrtemu

odstavku 90. člena ustave – odločitev je na referendumu

sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

9. Referendumsko odločanje po četrtem odstavku 90.

člena ustave temelji na načelu absolutne večine. Da bi bila

odločitev sprejeta, mora zanjo glasovati več kot polovica

glasujočih in ne le relativna večina. V primeru referenduma,

na katerem se ne glasuje o konkurenčnih vprašanjih, se voli-

lec odloča med dvema alternativama – za ali proti; tretje

možnosti nima. V primeru izvedbe referenduma o konku-

renčnih vprašanjih pa volivec ne izbira le med dvema alter-

nativama, temveč je pri vsakem vprašanju, ko ga primerja z

veljavno ureditvijo, postavljen pred alternativo za ali proti.

Če podpira več odločitev, ko jih primerja z veljavno uredi-

tvijo, seveda eni izmed teh odločitev lahko daje prednost

pred vsemi ostalimi, drugi spet prednost pred naslednjimi

itd. Dejstvo, da je glasoval za enega izmed predlogov, še ne

pomeni, da v primeru neuspeha tega predloga (če predlog ne

doseže potrebne večine) podpira veljavno ureditev, da torej

(podrejeno) ne bi želel glasovati za drug predlog.

10. Del določbe četrtega odstavka 46. člena ureja glaso-

vanje v primeru konkurenčnih vprašanj (predlogov) tako, da

volivec lahko izbere enega izmed teh predlogov. Ker se z

glasovanjem uvrsti v število vseh, ki so glasovali (od tega

števila pa se računa potrebna večina za sprejem odločitve), s

to izbiro dejansko glasuje proti vsem drugim predlogom,

čeprav tega morda ne želi. Iz njegove odločitve za enega

izmed predlogov še ni mogoče sklepati, da v primeru, da ta

predlog ne bo dobil potrebne večine, podpira veljavno uredi-

tev. Volivčeva volja je lahko tudi drugačna: ob neuspehu

predloga, za katerega je glasoval, bi morda volivec želel, da

gre njegov glas drugemu izmed predlogov, ob neuspehu tega

predloga, da gre njegov glas tretjemu predlogu itd.

Namesto da bi zakon zagotovil odločanje med alternati-

vama za in proti pri vsakem predlogu, posredno vsiljuje

volivcu (oziroma ustvarja fikcijo), da z izbiro enega predlo-

ga odda glas proti pri vseh drugih predlogih.

11. V ureditvi, ki jo je za primere referendumov s

konkurenčnimi vprašanji prinesla novela ZRLI, pride do
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pojava cepitve glasov, ki lahko privede do referendumskega

izida, ki ni v skladu z voljo volivcev (ta pojav je znan tudi v

nemški in švicarski ustavnopravni teoriji, in sicer kot “Auf-

splitterung der Stimmen”). Teoretično lahko vsi volilci nas-

protujejo obstoječi (veljavni) ureditvi in dajejo prednost pred

to ureditvijo kateremukoli izmed ponujenih predlogov, pa

zaradi razpršitve glasov na referendumu ni sprejet noben pred-

log, tako da obstoječa zakonska ureditev ostane v veljavi. Do

tega pride zato, ker volivcu ni dana možnost, da podrejeno (če

odločitev, ki jo najbolj podpira, ni sprejeta) podpre tudi drug

predlog, ki mu še vedno bolj ustreza kot obstoječa zakonska

ureditev. Zato njegov glas za enega izmed predlogov nujno

pomeni glas proti vsem ostalim predlogom. Če se na referen-

dumu glasuje o konkurenčnih predlogih, ki so si v bistvenih

točkah podobni, obstaja velika verjetnost, da se bodo glasovi

razporedili med posamezne predloge tako, da noben izmed

njih ne bo zbral potrebne večine, pa čeprav še tako velika

večina glasujočih očitno nasprotuje obstoječi zakonski uredi-

tvi zadeve, o kateri se odloča na referendumu. Nevarnost

cepitve glasov in s tem odmika referendumskega izida od

dejanske volje volivcev narašča s številom in vsebinsko po-

dobnostjo referendumskih vprašanj. Ureditev, ki jo je prinesla

novela ZRLI, motivira zagovornike veljavne zakonske uredi-

tve, da vlagajo zahteve za razpis referenduma samo zato, da bi

povzročili cepitev glasov in tako preprečili sprejem kakršne-

koli odločitve na referendumu.

12. Izpodbijana zakonska ureditev načina glasovanja v

primerih konkurenčnih predlogov je v neskladju s tretjim

odstavkom 90. člena ustave, ki določa, da imajo pravico

glasovanja na referendumu vsi državljani, ki imajo volilno

pravico. Z določbami, ki posredno silijo volivca, da glasuje

proti vsem predlogom, razen za predlog, ki ga najbolj podpi-

ra, je ta pravica bistveno okrnjena, ker onemogoča možnost

izrekanja volivcev o vsakem predlogu posebej.

Izpodbijana zakonska ureditev, ki onemogoča demo-

kratično izražanje volje volilnih upravičencev oziroma do-

sledno ugotavljanje te volje (referendumskega izida), je tudi

v neskladju s 1. členom ustave, ki določa, da je Slovenija

demokratična republika, z drugim odstavkom 3. člena us-

tave, ki določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in da jo

državljanke in državljani izvršujejo neposredno in z volitva-

mi, in s 44. členom ustave, ki določa, da ima vsak državljan

pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih

predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.

13. Bavarsko ustavno sodišče je v svoji odločbi (Bay-

VerfGH, E. v. 30. 5. 1968, E 21 II, 110, citirano po Przygo-

de, Die deutsche Rechtsprechung zur unmittelbaren Demo-

kratie, str. 227) izrazilo prav takšno stališče, kot ga izraža

ustavno sodišče v tej odločbi – da bi bila ureditev, v kateri bi

bil volivčev glas za določen predlog nujno štet kot glas proti

vsem ostalim predlogom, nezdružljiv z ustavo.

14. Določba prvega odstavka 5. člena novele ZRLI, s

katero je dodan v 46. členu ZRLI nov tretji odstavek (glaso-

vanje o več predlogih na eni glasovnici), je zgolj tehnična

določba, ki ureja vprašanja v zvezi z izvedbo referenduma o

konkurenčnih vprašanjih, in zato sama po sebi ne bi bila v

neskladju z ustavo, če bi zakonodajalec ustrezno uredil način

glasovanja in način ugotavljanja izida glasovanja. Ustavno

sodišče jo je razveljavilo zato, ker predstavlja neločljiv del

izpodbijane zakonske ureditve, ki jo je spoznalo za nesklad-

no z ustavo.

15. Določbo drugega odstavka 19. člena ZRLI, ki go-

vori o razpisu referenduma na isti dan, je potrebno po razve-

ljavitvi tretjega odstavka in dela četrtega odstavka 46. člena

razlagati tako, da se razpiše o vsakem vprašanju poseben

referendum.

16. Glede na to, da po razveljavitvi tretjega odstavka

46. člena in dela četrtega odstavka 46. člena ZRLI in pred

njihovo morebitno nadomestitvijo z drugačno zakonsko ure-

ditvijo v ZRLI spet ni posebnih določb o načinu glasovanja

in o ugotavljanju izida referenduma o konkurenčnih vpraša-

njih, ustavno sodišče opozarja na svojo odločbo v zadevi št.

U-I-201/96 (Uradni list RS, št. 34/96), po kateri je z ustavo

skladna naslednja razlaga ZRLI: v primeru, da več predlo-

gov dobi potrebno večino glasov vseh volivcev, ki so o

predlogu glasovali, je Državni zbor vezan na odločitev, ki je

dobila najvišji odstotni delež glasov za v celotnem številu

volivcev, ki so glasovali na posameznem referendumu.

17. Ustavno sodišče pri tem poudarja, da bi lahko Dr-

žavni zbor položaj, ko je vloženih več zahtev s konkurenčni-

mi predlogi, uredil tudi drugače – tudi tako, da se o vseh

vprašanjih glasuje na eni glasovnici. Vendar bi bilo potrebno

v tem primeru način glasovanja in ugotavljanja izidov urediti

tako, da ne bi povzročal izkrivljanja volje volivcev oziroma

cepitve glasov; da bi torej omogočil volivcu, da na ustrezen

način izrazi svojo voljo glede vsakega konkurenčnega vpra-

šanja posebej.

Pri tem se ponuja več možnosti – z vidika možnosti

doslednega ugotavljanja volje volivcev bi bilo najustreznej-

še glasovanje, pri katerem bi se lahko volivec opredelil za ali

proti pri vseh ponujenih predlogih, v primeru glasovanja za

več predlogov pa bi imel še možnost opredeliti se za vrstni

red, v katerem podpira te predloge. Tako ne bi prišlo do

položaja, ko se v primeru, da ni sprejeta odločitev, za katero

je volivec glasoval, njegov glas dejansko spremeni v glas

podpore obstoječi zakonski ureditvi. Če ni sprejet predlog,

za katerega je volivec glasoval v prvi vrsti, se njegov glas

prenese na predlog, za katerega je glasoval v drugi vrsti in

tako naprej.

Poleg takšne ureditve bi bila ustavno dopustna tudi

vsaka druga rešitev, ki ne bi onemogočala možnosti odloča-

nja volivcev o vsakem predlogu posebej.

Potrebne spremembe in dopolnitve ZRLI je mogoče

pripraviti in sprejeti v relativno kratkem času (to se je izka-

zalo tudi ob sprejemanju izpodbijane novele ZRLI). Izvedba

opisanega modela, ki omogoča demokratično izražanje in

dosledno ugotavljanje volje volivcev, ne bi zahtevala večjih

vsebinskih posegov v zakon. Državni zbor ima torej še ved-

no možnost, da ob razpisu referendumov uzakoni drugačen

način glasovanja in ugotavljanja izidov, seveda v času, ko bi

bilo še mogoče v skladu s sprejeto novelo zakona izvesti

potrebna tehnična opravila do dneva glasovanja.

18. Primeri referendumov o konkurenčnih predlogih so

urejeni tudi v primerjalnem pravu nekaterih evropskih držav

(Nemčije in Švice). Švicarska ustava je bila npr. dopolnjena

z novim členom 121 bis prav zato, da bi se v primeru glaso-

vanja o konkurenčnih predlogih preprečila cepitev glasov.

Navedena ustavna določba omogoča glasovanje za dva pred-

loga hkrati: za ljudski predlog za spremembo ustave in za

protipredlog zvezne skupščine. Volivec ima možnost, da

odgovori še na tretje vprašanje: kateremu predlogu daje pred-

nost v primeru, da bi oba predloga dobila zadostno večino.
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Nekateri zakoni nemških zveznih dežel (npr. Bavarske)

vsebujejo določbe o glasovanju in ugotavljanju izidov glaso-

vanja v primeru referenduma o konkurenčnih vprašanjih.

Volivec lahko glasuje le za en predlog, vendar lahko pri

ostalih predlogih glasuje proti ali pa se glasovanja vzdrži. Če

več predlogov dobi več glasov za kot proti, je sprejet pred-

log, ki je dobil največje (absolutno) število glasov za. Tak-

šna ureditev v veliki meri (ne pa v celoti) preprečuje cepitev

glasov in posredno prisilitev volivca, da z glasovanjem za

določen predlog nujno glasuje proti vsem ostalim.

19. Izpodbijani novi drugi odstavek 23. člena ZRLI

določa, da je v primerih, ko se na referendumu odloča o

vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, ki ga sprejema Državni

zbor z dvetretjinsko večino glasov vseh poslancev, odločitev

na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki

so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina

vseh volivcev.

Ustava v četrtem odstavku 90. člena ustave določa, da

je predlog na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina

volivcev, ki so glasovali. Iz logične in sistematične razlage

četrtega odstavka 90. člena ustave izhaja, da je določitev

kvoruma kot pogoja za sprejem odločitve na zakonodajnem

referendumu ustavno nedopustna. Namen ustavodajalca je

bil, da s četrtim odstavkom dokončno uredi bistveno vpraša-

nje načina ugotavljanja referendumskega izida (kdaj je odlo-

čitev na referendumu sprejeta). Če bi bil ustavodajalec želel

določiti poseben kvorum za referendum o določenih vrstah

vprašanj, bi bil to izrecno zapisal. Če bi bil želel prepustiti to

vprašanje zakonodajalcu, bi bil tudi to moral izrecno določi-

ti. Določba petega odstavka 90. člena ustave, po kateri se

referendum ureja z zakonom, pooblašča Državni zbor le za

ureditev načina uresničevanja ustavnih določb o referendu-

mu. Določitev kvoruma za udeležbo na referendumu pa upo-

števaje določbo četrtega odstavka 90. člena ustave pomeni

več kot zgolj urejanje načina izvedbe referenduma – pomeni

postavljanje dodatnih pogojev (pogojev, ki jih ustava ne

določa) za sprejem odločitve na referendumu. Dodatni argu-

ment za takšno stališče je tudi določba drugega odstavka

170. člena ustave, ki določa udeležbo večine vseh volivcev

za sprejem spremembe ustave na ustavnorevizijskem refe-

rendumu. V tej določbi je ustavodajalec izrecno postavil

kvorum kot pogoj za sprejem odločitve na referendumu.

Sklepanje po nasprotnem razlogovanju privede do sklepa, da

pri zakonodajnem referendumu ustavodajalec kvoruma ni

želel določiti oziroma da je možnost njegove določitve iz-

ključil.

20. Določitev kvoruma je v nasprotju s četrtim z 90.

členom ustave in pomeni poseg v ustavno pravico do refe-

renduma, ki jo vsebuje ta člen. Takšen poseg bi bil dopusten,

če bi imel za cilj varovanje neke druge ustavne vrednote in

če bi bil v sorazmerju s pomenom ene in druge ustavne

vrednote. Za določitev kvoruma udeležbe ni mogoče najti

takšne utemeljitve. Če je bil namen zakonodajalca zagotoviti

večjo stopnjo konsenza (odločenosti) volivcev, je za dosego

tega namena zakonodajalec izbral neprimerno sredstvo. Kvo-

rum pri udeležbi na referendumu le otežuje sprejem odloči-

tve, kar pa ni legitimen cilj, ki bi lahko upravičeval takšen

poseg. Glede na to, da za opisani poseg v ustavno pravico ni

legitimnega cilja, preizkusa sorazmernosti v ožjem smislu

sploh ni bilo potrebno oziroma ni bilo mogoče izvesti.

21. Trditev pobudnikov, da imajo izpodbijane zakon-

ske določbe učinek za nazaj, ne drži. Novela ZRLI je začela

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije in velja za razpis, izvedbo in ugotavljanje izidov

referenduma od dne uveljavitve.

22. Dela pobude, ki se nanaša na ustavnost novega 12.a

člena ZRLI, ki po določbi 6. člena novele ZRLI prične

veljati šele s 1. januarjem 1997, ustavno sodišče še ni obrav-

navalo, temveč je ta del pobude izločilo in ga sklenilo obrav-

navati kot samostojno zadevo.

C)

23. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21. in 43. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,

št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki

dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr.

Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze

Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Prvo točko izreka je spreje-

lo z osmimi glasovi proti enemu (proti je glasoval sodnik

Zupančič), drugo točko izreka s petimi glasovi proti štirim

(proti so glasovali sodniki Krivic, Snoj, Šinkovec in Ude),

tretjo točko izreka pa s sedmimi glasovi proti dvema (proti

sta glasovala sodnika Krivic in Snoj). Sodnik Krivic je napo-

vedal odklonilno ločeno mnenje k drugi in tretji točki izreka,

sodnik Ude pa odklonilno ločeno mnenje k drugi točki izre-

ka.

Št. U-I-266/96

Ljubljana, dne 31. julija 1996.

Predsednik

dr. Tone Jerovšek l. r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2659. Odlok o imenovanju generalne direktorice

Agencije Republike Slovenije za revidira-
nje lastninskega preoblikovanja podjetij 3717

2660. Odlok o imenovanju namestnika generalne
direktorice Agencije Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij 3717

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2661. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak

svobode Republike Slovenije 3717
2662. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak

svobode Republike Slovenije 3717

VLADA

2663. Uredba o spremembah in dopolnitvah ured-
be o začasni uporabi sporazuma med Slo-
venijo in državami EFTE in sporazuma o
pristopu Republike Slovenije k Srednjee-
vropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA) 3718

2664. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju
Tržaškega sporazuma o maloobmejnem
prometu za listo D v letu1996 3728

MINISTRSTVA

2665. Odredba o homologaciji vozil 3730
2666. Navodilo o postopku homologacije lastnosti

vozil ter njihovih delov in opreme 3742
2667. Navodilo o postopku ugotavljanja skladno-

sti vozila kot celote 3743
2668. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih

oseb za nadzor prirejanja iger na srečo 3747
2669. Spremembe in dopolnitve pravilnika o po-

stopkih za izplačila iz proračuna 3748
2670. Zneski povračil, nadomestil in drugih pre-

jemkov za zaposlene v državnih organih 3750
2671. Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove

Gallus 3750

USTAVNO SODIŠČE
2699. Odločba o oceni ustavnosti vprašanj, vse-

bovanih v zahtevah za razpis referenduma
Državnega sveta in skupine 43.710 volilk in
volilcev 3784

2700. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstav-
ka 19. člena, drugega odstavka 23. člena in
tretjega odstavka 46. člena zakona o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi 3788

SODNI SVET

2672. Zneski drugih osebnih prejemkov in povra-
čil sodnikov 3750

OBČINE

2673. Sklep o določitvi višine letnih povračil za
uporabo cest za kmetijske traktorje v Obči-
ni Beltinci 3751

2674. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega urejanja
zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v
Občini Borovnica za leto 1996 3752

2675. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture (Dobrova-Horjul-Polhov
Gradec) 3752

2676. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na
področju kulture (Gornja Radgona) 3752

2677. Odlok o ureditvenem načrtu za območje
PN3 Terme Snovik (Kamnik) 3752

2678. Odlok o določitvi elementov za izračun pro-
metne vrednosti stanovanjskih hiš in stano-
vanj ter drugih nepremičnin v Občini Kun-
gota v letu 1996 3757

2679. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Občine Kungota 3757

2680. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno gospodarsko javno službo pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (Kungota) 3758

2681. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostor-
skih ureditvenih pogojev za KS Landol, KS
Šmihel pod Nanosom in KS Studeno (Po-
stojna) 3760

2682. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-var-
stvenega zavoda Rogaška Slatina 3760

2683. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda I. OSNOVNA ŠOLA
Rogaška Slatina 3762

2684. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda II. OSNOVNA ŠOLA
Rogaška Slatina 3764

2685. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine
Rogatec 3766

2686. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajev-
nega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Studenice (Slovenska Bistrica) 3768

2687. Odlok o grbu in zastavi Občine Škocjan 3768
2688. Odlok o obveščanju javnosti o delu občin-

skih organov (Škocjan) 3770
2689. Odlok o določitvi praznika Občine Škocjan 3770
2690. Odlok o ustanavljanju, organiziranju in de-

lovanju civilne zaščite v Občini Škocjan 3770
2691. Odlok o komunalnih taksah v Občini Škoc-

jan 3772
2692. Odlok o plakatiranju v Občini Škocjan 3774
2693. Odlok o določitvi pomožnih objektov za po-

trebe občanov in njihovih družin v Občini
Turnišče 3775

Stran Stran
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StranStran

2694. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za
pridobivanje sredstev, namenjenih za pospe-
ševanje razvoja kmetijstva v Občini Videm 3776

2695. Pravilnik o javnih prometnih površinah in
cestah Občine Vojnik 3778

2696. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1996 3779

2697. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in
podjetništva Žalec 3781

2698. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Žalec 3781

ZAKON O POKOJNINSKEM
IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja

(druga spremenjena in dopolnjena izdaja)

Februarske spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

so po vsebini dokaj različne. Najpomembnejše so posledica ocen makroekonomistov in

zahtev, da je veljavni sistem predrag. Od tod drugačen sistem usklajevanja pokojnin.

Druga skupina novih zakonskih določb skuša odpraviti nekatere izrazitejše neenakosti, ki

so posameznim skupinam upokojencev prinašale višje pokojnine. V tretjo skupino lahko

uvrstimo vse tiste spremembe, ki jih je s svojimi odločbami zahtevalo ustavno sodišče,

kar nekaj novih členov pa skuša razrešiti praktične, statusne in organizacijske težave.

Obširna uvodna pojasnila k zakonu so delo Jožeta Kuhlja, enega vodilnih slovenskih

strokovnjakov na področju pokojninskega sistema. Kakor je zapisal v uvodu, je želel to

resnično zahtevno problematiko, ki zadeva slehernega slovenskega državljana, predstaviti

na čim bolj razumljiv način tako vsem, ki se z njo ukvarjajo poklicno, kot tudi širokemu

krogu bralcev.

Tisk v knjigi je različen. Bralcu, ki ga zanimajo samo spremembe in dopolnitve, nova

izdaja omogoča enostavno seznanitev s tem delom zakona, vsem drugim pa nudi celovit

vpogled v celotno veljavno zakonsko besedilo.

Cena 3150 SIT (10350)
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Pravkar izšlo!

ZAKON O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

z uvodnimi pojasnili dr. Draga Mežnarja in stvarnim
kazalom

(druga spremenjena in dopolnjena izdaja)

Zakon o gospodarskih družbah je bil sprejet pred tremi leti,

kmalu za njim pa je začel veljati tudi zakon o sodelovanju delavcev

pri upravljanju. Z vse večjim številom olastninjenih podjetij se je

povečalo tudi zanimanje za poznavanje določb tega zakona, čeprav

velja za vse gospodarske družbe in zadruge ne glede na obliko

lastnine.

Avtor je dopolnil uvodna pojasnila predvsem z odgovori na vpra-

šanja, ki so se najpogosteje pojavila med dosedanjim izvajanjem

zakonskih določb. Med drugim svetuje: kako naj bo sestavljen nad-

zorni svet, da bodo delodajalci in zaposleni najlažje sporazumno

urejali vsa odprta vprašanja, kakšna naj bo vloga delavskega di-

rektorja, kakšna sveta delavcev in delavskega zaupnika itd.

Na koncu knjižice pa je tudi stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje

posameznih zakonskih določb.

Cena 1323 SIT                                                              (10368)
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PREDPISI O ZEMLJIŠKI KNJIGI
z uvodnimi pojasnili Darje Trček Janež

V prihodnjem tisočletju naj bi bila slovenska zemljiška knjiga zopet vzorno urejena

evidenca vseh nepremičnin. Vsi lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v zemljiško

knjigo, morajo zato poskrbeti, da bo v prihodnjih petih letih zemljiškoknjižno stanje

usklajeno z dejanskim. Tako pravi prvi slovenski zakon o zemljiški knjigi, pravilnik

o njenem vodenju pa med drugim predpisuje tudi vsebino obrazcev, ki so potrebni

za vpis ali izbris posameznih pravic v zemljiško knjigo. V knjižici, ki je izšla v

Zbirki predpisi, so objavljeni tudi vsi obrazci.

Avtorica uvodnih pojasnil Darja Trček Janež z ministrstva za pravosodje, ki je

sooblikovala nove predpise o zemljiški knjigi, podrobneje razlaga zemljiškoknjižna

načela in posamezne zakonske določbe. Predvsem pa poudarja, da je poznavanje

lastninskega stanja določene nepremičnine v slovenskem pravnem sistemu, v kater-

em je zasebna lastnina opredeljena kot temeljna človekova pravica in osnova za

oblikovanje gospodarskega sistema, odločilno za pravno varnost.

Cena 1050 SIT (10345)

Pravkar izšlo!

prof. dr. JANEZ ŠINKOVEC

EVROPSKO PRAVO
Prvi korak Republike Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo je založba ČZ Uradni list RS

pospremila z izdajo nove knjige z naslovom Evropsko pravo. Namenjena je vsem, ki bi se

radi v zgoščeni obliki seznanili z evropskimi inštitucijami, njihovimi pristojnostmi in

načinom delovanja.

Poleg osebne izkaznice Evropskega parlamenta, sveta, komisije, sodišča in drugih in-

štitucij je avtor v knjigi obširneje predstavil skupno pravo Evropske unije, posebej pa tudi

ureditev na posameznih področjih, na primer: davčne predpise, promet blaga, možnosti za

ustanavljanje podjetij, finančne inštitucije, delovnopravne predpise, prometno ureditev,

zunanjetrgovinsko, agrarno, regionalno in kulturno politiko, izobraževanje, varstvo okolja

in varstvo potrošnikov.

Cena 3780 SIT (10369)
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se

ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,

št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

Pravkar izšlo!

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI

Po 1. januarju 1997 bo v Sloveniji obvezno veljala nova standardna

klasifikacija dejavnosti, kakršna je uveljavljena v Evropski uniji.

Med dveletnim postopnim uvajanjem novih statističnih standardov

je bila večkrat dopolnjena tudi uredba o uvedbi in uporabi stand-

ardne klasifikacije dejavnosti, Statistični urad Republike Slovenije

pa je dopolnil tudi pojasnila h klasifikaciji.

Založba ČZ Uradni list RS je skupaj s Statističnim uradom Repub-

like Slovenije pripravila novo izdajo Standardne klasifikacije de-

javnosti. Po predgovoru in uvodnih pojasnilih, ki so jih pripravili

sodelavci statističnega urada, so objavljena prečiščena besedila ure-

dbe, standardne klasifikacije dejavnosti, pojasnil k njej in skrajšana

imena postavk.

Cena 2562 SIT (10367)

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.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


