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1104.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130. in 172. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi Odbora

Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za nadzor
prora~una in drugih javnih financ in o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora

I
V odloku o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike

Slovenije za nadzor prora~una in drugih javnih financ in o
izvolitvi predsednika, podpredsednika in ~lanov odbora
(Uradni list RS, {t. 12/93, 30/94 in 2/95) se v I. to~ki v prvem
odstavku besedilo: “10 ~lanov” nadomesti z besedilom: “11
~lanov”.

V drugem odstavku se na koncu doda besedilo: “Poslan-
ska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 1 ~lana.”

II
II. to~ka se spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za ~lana odbora pod {tevilko 11:
Ivo HVALICA, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije.

[t. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1105.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 131., 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je
Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 1995
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije za poslovnik in o izvolitvi
predsednika, podpredsednika in ~lanov komisije

I
V odloku o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora Republi-

ke Slovenije za poslovnik in o izvolitvi predsednika, pod-
predsednika in ~lanov komisije (Uradni list RS, {t. 12/93 in
64/94) se II. to~ka spremeni v naslednjem:

razre{i se:
~lan komisije pod {tevilko 3:

Peter PETROVI^, Poslanska skupina Liberalne demo-
kracije Slovenije;

izvoli se:
za ~lana komisije pod {tevilko 3:
Matja‘ PESKAR, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije.

[t. 020-02/92-28/2
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1106.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 131. in 172. ~lena svojega poslovnika je Dr‘avni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi

predsednika, podpredsednika in ~lanov komisije

I
V odloku o sestavi Komisije Dr‘avnega zbora Republi-

ke Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsedni-
ka, podpredsednika in ~lanov komisije (Uradni list RS, {t. 12/
93, 64/94 in 2/95) se v I. to~ki {tevilka “14” nadomesti s
{tevilko “15”, v drugem odstavku se besedilo: “Poslanska
skupina Liberalno-demokratske stranke 3 ~lane” nadomesti z
besedilom “Poslanska skupina Liberalne demokracije Slove-
nije 4 ~lane”.

II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:
izvoli se:
za ~lana komisije pod {tevilko 15:
Peter PETROVI^, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije.

[t. 020-02/92-28/19
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1107.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je
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Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 1995
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije za zdravstvo, delo, dru‘ino in
socialno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh

podpredsednic in ~lanov odbora

I
Odlok o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike

Slovenije za zdravstvo, delo, dru‘ino in socialno politiko in o
izvolitvi predsednika, dveh podpredsednic in ~lanov odbora
(Uradni list RS, {t. 12/93, 61/93 in 64/94) se v besedilu II.
to~ke spremeni v naslednje:

razre{i se:
~lan odbora pod {tevilko 4:
mag. Janez JUG, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije;
izvoli se:
za ~lana odbora pod {tevilko 4:
Matja‘ PESKAR, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije.

[t. 020-02/92-28/28
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1108.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130., 172., 246., 247. in 248. ~lena svojega po-
slovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25.
aprila 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije za kulturo, {olstvo in {port in o
izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in ~lanov

odbora

I
V odloku o sestavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike

Slovenije za kulturo, {olstvo in {port in o izvolitvi predsedni-
ka, dveh podpredsednikov in ~lanov odbora (Uradni list RS,
{t. 12/93 in 61/93) se v I. to~ki v prvem odstavku besedilo:
“15 ~lanov” nadomesti s besedilom: “14 ~lanov”. V drugem
odstavku pa se besedilo: “Poslanska skupina Demokratov -
Demokratske stranke 2 ~lana” nadomesti z besedilom: “Po-
slanska skupina Demokratske stranke Slovenije 1 ~lana”.

II
II. to~ka odloka se spremeni v naslednjem:
za besedilom:
“za predsednika”
se ~rta besedilo:
“dr. Dimitrij RUPEL, Demokrati - Demokratska stranka”;
razre{i se:
~lan odbora pod {tevilko 8:
dr. Du{an BAVDEK, Zdru‘ena lista;
izvolita se:

za predsednika:
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije,
za podpredsednika:
Du{an BAVDEK, dr. med., Poslanska skupina Zdru‘e-

ne liste,
ter se skladno s tem pre{tevil~ijo zaporedne {tevilke

pred imeni ~lanov odbora.

[t. 020-02/92-28/31
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1109.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 130. in 172. ~lena ter ugotovitvenega sklepa
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije s 23. izredne seje z
dne 26. 1. 1995 o prenehanju poslanskega mandata ({t. 020-
02/92-27) in sklepa Dr‘avnega zbora Republike Slovenije z
29. seje z dne 27. 2. 1995 o potrditvi poslanskega mandata
(020-02/92-27/52), je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o ponovni izvolitvi ~lana Odbora Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj

V Odboru Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za zna-
nost, tehnologijo in razvoj

se ponovno izvoli:
za ~lana odbora:
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije.

[t. 020-02/92-28/30
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1110.

Na podlagi ~etrte alinee drugega odstavka 48. ~lena,
126. ~lena, 131. in 172. ~lena ter ugotovitvenega sklepa
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije s 23. izredne seje z
dne 26.1.1995 o prenehanju poslanskega mandata ({t. 020-
02/92-27) in sklepa Dr‘avnega zbora Republike Slovenije s
29. seje z dne 27.2.1995 o potrditvi poslanskega mandata
(020-02/92-27/52), je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi in ponovni izvolitvi ~lana Komisije Dr‘avnega

zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve

V Komisiji Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve
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se ~rta ~lan komisije:
Zoran THALER, Poslanska skupina Liberalno-demo-

kratske stranke,
in se izvoli:
za ~lana komisije:
Peter PETROVI^, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije,
ter se ponovno izvoli:
za ~lana komisije:
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije.

[t. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1111.

Na podlagi prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Urad-
ni list RS, {t. 19/94) in ~etrtega odstavka 24. ~lena zakona o
sodni{ki slu‘bi (Uradni list RS, {t. 19/94) ter 172. ~lena
svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o imenovanju na sodni{ko mesto vrhovnega sodnika na

Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije

Imenuje se:
mag. Gorazd KOBLER, na sodni{ko mesto vrhovnega

sodnika na Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije.

[t. 700-04/89-7/33
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1112.

Na podlagi prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Urad-
ni list RS, {t. 19/94) in ~etrtega odstavka 24. ~lena zakona o
sodni{ki slu‘bi (Uradni list RS, {t. 19/94) ter 172. ~lena
svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o imenovanju na sodni{ko mesto vrhovnega sodnika na

Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije
Imenuje se:
mag. Damjan MOZETI^, na sodni{ko mesto vrhovnega

sodnika na Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije.

[t. 700-04/89-7/33
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1113.

Na podlagi prvega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Urad-
ni list RS, {t. 19/94) in ~etrtega odstavka 24. ~lena zakona o
sodni{ki slu‘bi (Uradni list RS, {t. 19/94) ter 172. ~lena
svojega poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o imenovanju na sodni{ko mesto vrhovnega sodnika na

Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije
Imenuje se:
mag. Viktor PLANIN[EC, na sodni{ko mesto vrhovne-

ga sodnika na Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije.

[t. 700-04/89-7/33
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1114.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Miroslava BELI^, na sodni{ko mesto vrhovne sodnice

na Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije.

[t. 700-04/89-7/33
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1115.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Ljiljana FRIEDL, na sodni{ko mesto vrhovne sodnice

na Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije.

[t. 700-04/89-7/33
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1116.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jo‘e SEDONJA, na sodni{ko mesto vrhovnega sodnika

na Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije.

[t. 700-04/89-7/33
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1117.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Miha [TUKELJ, na sodni{ko mesto vrhovnega sodnika

na Vrhovnem sodi{~u Republike Slovenije.

[t. 700-04/89-7/33
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1118.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Peter HAUPTMAN, na sodni{ko mesto vi{jega sodnika

na Vi{jem sodi{~u v Mariboru.

[t. 700-04/89-4/21
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1119.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Vita VALENTI, na sodni{ko mesto vi{je sodnice na

Vi{jem sodi{~u v Mariboru.

[t. 700-04/89-4/21
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1120.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Ivana GOLOB.

[t. 700-04/90-15/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1121.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Aleksandra UKMAR.

[t. 700-04/90-15/15
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1761[t. 24 – 6. V. 1995

1122.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Tatjana MAR^I^ ZIGMUND.

[t. 700-04/90-15/16
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1125.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Irena FLORJAN^I^ CIRMAN.

[t. 700-04/90-15/16
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1126.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
mag. Bo‘idar MERC.

[t. 700-04/90-15/14
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1127.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jernej KOV[E.

[t. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1123.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Zlatka JERI.

[t. 700-04/90-15/6
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1124.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Irena [KULJ GRADI[AR.

[t. 700-04/90-15/16
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1128.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Andrej OREL.

[t. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1129.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Milan PETEK.

[t. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1130.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Zoran [FILIGOJ.

[t. 700-04/90-15/13
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1131.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Marijan DEBELAK, na sodni{ko mesto vi{jega sodnika

na Vi{jem delovnem in socialnem sodi{~u v Ljubljani.

[t. 714-01/89-1/44
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1132.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Ru‘a KRI@NAR JAGER, na sodni{ko mesto vi{je sod-

nice na Vi{jem delovnem in socialnem sodi{~u v Ljubljani.

[t. 714-01/89-1/44
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1133.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Pika (Sava) [AMEC, na sodni{ko mesto okro‘ne sodni-

ce na Delovnem in socialnem sodi{~u v Ljubljani.

[t. 714-01/89-1/44
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1134.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Jo‘ef RUTAR, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika

na Delovnem in socialnem sodi{~u v Ljubljani.

[t. 714-01/89-1/44
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1135.

Na podlagi 130. ~lena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. ~lena o sodi{~ih (Uradni list RS, {t. 19/94),
osme alinee drugega odstavka 48. ~lena in 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodni{ko funkcijo

V sodni{ko funkcijo se izvoli:
Borut VALENTI, na sodni{ko mesto okro‘nega sodnika

na Delovnem sodi{~u v Mariboru.

[t. 714-01/89-1/45
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1136.

Na podlagi drugega odstavka 79. ~lena zakona o dr‘av-
nem to‘ilstvu (Uradni list RS, {t. 63/94) v zvezi z drugo
alineo 33. ~lena in drugim odstavkom 35. ~lena zakona o
javnem to‘ilstvu (Uradni list SRS, {t. 10/77, 7/86, 41/87 in
Uradni list RS, {t. 8/90) ter dvanajste alinee drugega odstav-
ka 48. ~lena, 172. in 247. ~lena svojega poslovnika je Dr‘av-
ni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 1995
sprejel

O D L O K
o razre{itvi okro‘ne dr‘avne to‘ilke na Okro‘nem

dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru

Razre{i se:

Selma BOBERA STANOVNIK, funkcije okro‘ne dr-
‘avne to‘ilke na Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru.

[t. 700-06/89-3/6
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1137.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K

o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Izoli
Izvoli se:
Meri MIKAC, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v Izoli.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1138.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~elna ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Kr{kem

Izvoli se:
Irena RENIER, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v

Kr{kem.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1139.

 Na podlagi prvega odstavka 6. ~lena zakona o za~asni
ureditvi organizacije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za
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prekr{ke in ob~inskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS,
{t. 82/94) v zvezi s 1. to~ko drugega odstavka 272. ~lena
zakona o prekr{kih (Uradni list SRS, {t. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, {t. 10/91, 13/93 in 66/93), osme alinee
drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega poslovnika
je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila
1995 sprejel

O D L O K
o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Ljubljani

Razre{i se:
Marjeta MUCK, funkcije sodnice za prekr{ke s sede-

‘em v Ljubljani.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1140.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Ljubljani

Izvoli se:
Mateja TONI, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v Ljub-

ljani.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1141.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnika za prekr{ke s sede‘em v Izoli –

predstojnika organa

Izvoli se:

Oskar TREBEC, za sodnika za prekr{ke s sede‘em v
Izoli - predstojnika organa.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1142.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em na Jesenicah -

predstojnice organa
Izvoli se:
Martina HROVAT, za sodnico za prekr{ke s sede‘em

na Jesenicah - predstojnico organa.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1143.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Trbovljah -

predstojnice organa

Izvoli se:
Marija GR^AR, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v

Trbovljah - predstojnico organa.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1144.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em na Vrhniki -

predstojnice organa

Izvoli se:
Marija MIKLI^ OGRIN, za sodnico za prekr{ke s sede-

‘em na Vrhniki - predstojnico organa.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1145.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Gornji

Radgoni
Izvoli se:
Marija KOSI, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v Gor-

nji Radgoni.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1146.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Kr{kem

Izvoli se:

Edita FABJAN, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v
Kr{kem.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1147.

Na podlagi 6. ~lena zakona o za~asni ureditvi organiza-
cije in pristojnosti ob~inskih sodnikov za prekr{ke in ob~in-
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, {t. 82/94), osme
alinee drugega odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega
poslovnika je Dr‘avni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede‘em v Slovenskih

Konjicah
Izvoli se:
Darja [KOBERNE, za sodnico za prekr{ke s sede‘em v

Slovenskih Konjicah.

[t. 716-01/89-2/17
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.

1148.

Na podlagi drugega odstavka 85. ~lena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, {t 32/93) in dvanajste alinee drugega
odstavka 48. ~lena ter 172. ~lena svojega poslovnika je Dr‘av-
ni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. aprila 1995 sprejel

O D L O K
o imenovanju predsednika in devetih ~lanov nadzornega
odbora Ekolo{ko razvojnega sklada Republike Slovenije

V nadzorni odbor Ekolo{ko razvojnega sklada Republi-
ke Slovenije se imenujejo:

za predsednika:
dr. Fedor ̂ ERNE
za ~lane:
prof. dr. Bo{tjan ANKO
mag. Breda Gizela GAJ[EK
dr. Viktor GRILC
mag. Jurij KUMAR
prof. dr. Du{an OGRIN
prof. dr. Zdravko PETKOV[EK
prof. dr. Du{an PLUT
Silvester VON^INA
Mitja ZUPAN.

[t. 801-01/90-3/96
Ljubljana, dne 25. aprila 1995.

Predsednik
Dr‘avnega zbora

Republike Slovenije
Jo‘ef [kol~ l. r.
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1149.

Na podlagi 2. ~lena zakona o Po{ti Slovenije (Uradni
list RS, {t. 73/94), 409. in 457. ~lena zakona o gospodarskih
dru‘bah (Uradni list RS, {t. 30/93) in 25. ~lena zakona o
gospodarskih javnih slu‘bah (Uradni list RS, {t. 32/93) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o ustanovitvi Po{te Slovenije d.o.o.

1. ~len
Uredba o ustanovitvi Po{te Slovenije d.o.o. (Uradni list

RS, {t. 76/94) se dopolni tako, da se:
– v prvem odstavku 4. ~lena pod I.64.11: “Javne po{tne

storitve” v drugi to~ki: V mednarodnem prometu doda nova
alinea, ki se glasi: “prenos telegrafskih storitev”,

– v prvem odstavku 4. ~lena pod II.: “Druge storitve”
doda nova alinea: “I.63.40 dejavnosti drugih prometnih or-
ganizacij.”

2. ~len
Ta uredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 023-03/94-8/3-8
Ljubljana, dne 26. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

2. ~len
Najni‘ja za~etna sredstva {kodnega sklada zna{ajo eno

{estino stro{kov {kod in obratovalnih stro{kov v letu 1994, ki
se nana{ajo na {kode, povzro~ene potnikom pri prevozu z
nezavarovanimi javnimi prevoznimi sredstvi, na {kode, pov-
zro~ene tretjim osebam z nezavarovanimi in neznanimi mo-
tornimi vozili in na {kode, povzro~ene tretjim osebam na
zemlji z nezavarovanimi plovili.

Stro{ki {kod so se{tevek obra~unanih kosmatih od{kod-
nin, zmanj{anih za prihodke od uveljavljenih regresnih terja-
tev, {kodnih rezervacij ob koncu leta, zmanj{anih za {kodne
rezervacije na za~etku leta in cenilnih stro{kov.

Najni‘ja za~etna sredstva {kodnega sklada izra~una Slo-
venski zavarovalnici biro na obrazcu OZ-2 “Najni‘ja za~etna
sredstva {kodnega sklada”, ki je sestavni del te odredbe.

3. ~len
Obveznost vloge posamezne zavarovalnice v najni‘ja

za~etna sredstva {kodnega sklada je zmno‘ek najni‘jih
za~etnih sredstev {kodnega sklada iz 2. ~lena te odredbe in
dele‘a obra~unanih kosmatih zavarovalnih premij obveznih
zavarovanj v prometu v letu 1994 posamezne zavarovalnice
v obra~unanih kosmatih zavarovalnih premijah obveznih za-
varovanj v prometu vseh zavarovalnic v letu 1994.

Podatke o obra~unanih kosmatih zavarovalnih premijah
obveznih zavarovanj v prometu v letu 1994 posameznih za-
varovalnic pridobi Slovenski zavarovalni biro na podlagi
obrazca OZ-2 “Poro~ilo o obra~unanih kosmatih zavaroval-
nih premijah obveznih zavarovanj v prometu v letu 1994”, ki
je sestavni del te odredbe.

Skupno obra~unano kosmato zavarovalno premijo ob-
veznih zavarovanj v prometu v letu 1994 izra~una Slovenski
zavarovalni biro kot se{tevek obra~unanih kosmatih zavaro-
valnih premij iz drugega odstavka tega ~lena.

4. ~len
Zavarovalnice po{ljejo obrazce OZ-1 in podatke iz za-

porednih {tevilk od 1 do 6 obrazca OZ-2 Slovenskemu zava-
rovalnemu biroju najkasneje 10 dni po uveljavitvi te odredbe,
Slovenski zavarovalni biro pa po{lje Ministrstvu za finance
obrazec OZ-2 in podatke o obveznosti vloge v najni‘ja za~et-
na sredstva {kodnega sklada za posamezno zavarovalnico
najkasneje 20 dni po uveljavitvi te odredbe.

5. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 435-13/95
Ljubljana, dne 12. aprila 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

1150.

Na podlagi 35. ~lena zakona o obveznih zavarovanjih v
prometu (Uradni list RS, {t. 70/94) in 24. ~lena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja
minister za finance

O D R E D B O
o vi{ini najni‘jih za~etnih sredstev {kodnega sklada

1. ~len
Ta odredba dolo~a vi{ino najni‘jih za~etnih sredstev

{kodnega sklada.
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1151.

Na podlagi 6.a ~lena zakona o ureditvi obra~unavanja in
pla~evanja dolo~enih davkov in prispevkov v postopkih last-
ninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, {t. 69/94 in
7/95) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o obliki in na~inu uveljavitve oprostitve pla~evanja

davka od dobi~ka pravnih oseb v postopkih lastninskega
preoblikovanja podjetij

1. ~len
S to odredbo se dolo~i obliko in na~in uveljavitve opro-

stitve pla~evanja davka od dobi~ka pravnih oseb (v nadalj-
njem besedilu: davek) v skladu s 6.a ~lenom zakona o uredi-
tvi obra~unavanja in pla~evanja dolo~enih davkov in
prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
(Uradni list RS, {t. 69/94 in 7/95 v nadaljnjem besedilu:
zakon).

2. ~len
Podjetje vlo‘i zahtevek za vra~ilo davka od dobi~ka

pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za vra~ilo
davka), ki ga je pla~alo od dela dobi~ka, ki pripada udele‘en-
cem notranjega odkupa, in ki ga podjetje uporabi za odkup
delnic v korist udele‘encem notranjega odkupa po izvede-
nem lastninskem preoblikovanju podjetja in od dela dobi~ka,
ki pripada Skladu Republike Slovenije za razvoj (v nadalj-
njem besedilu: sklad) in za vrednost katerega sklad v skladu z
dolo~bo tretjega odstavka 25. ~lena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij zni‘a ceno delnic, ki jih podjetje po
programu notranjega odkupa odkupi v posameznem letu.

3. ~len
Zahtevek za vra~ilo davka vlo‘i upravi~enec do vra~ila

pri Agenciji Republike Slovenije za pla~ilni promet, nadzira-
nje in informiranje.

4. ~len
Zahtevku za vra~ilo davka je potrebno prilo‘iti dokazila

o:
– dnevu vpisa v sodni register,
– vi{ini dobi~ka, ki ga podjetje uporabi v posameznem

letu v skladu s prvim odstavkom 6.a ~lena zakona ter vi{ini
dobi~ka, ki pripada skladu v skladu z drugim odstavkom 6.a
~lena zakona,

– vi{ini obra~unanih in izpla~anih pla~, drugih osebnih
prejemkov vklju~no s prejemki v obliki stimulacij in bonitet
ter povra~il stro{kov v zvezi z delom, v letu, za katero se
vlaga zahtevek za vra~ilo davka.

5. ~len
Agencija Republike Slovenije za pla~ilni promet, nad-

ziranje in informiranje vrne pla~an davek na podlagi uteme-
ljenega zahtevka.

6. ~len
Ta odredba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 416-45/95
Ljubljana, dne 20. aprila 1995.

Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

1152.

Na podlagi 7. ~lena zakona o visokem {olstvu (Uradni
list RS, {t. 67/93) in 11. ~lena pravilnika o {tudiju tujcev in
Slovencev brez slovenskega dr‘avljanstva (Uradni list RS,
{t. 5/94) minister za {olstvo in {port izdaja

O D R E D B O
o vi{ini {olnin za tujce in Slovence brez slovenskega

dr‘avljanstva

I
Tujci in Slovenci brez slovenskega dr‘avljanstva za

{tudij po {tudijskih programih, ki jih izvajajo javni in konce-
sionirani visoko{olski zavodi, pla~ujejo {olnino v skladu s
pravilnikom o {tudiju tujcev in Slovencev brez slovenskega
dr‘avljanstva.

II
Za {tudij po dodiplomskih {tudijskih programih na po-

dro~jih dru‘benih in humanisti~nih ved {olnina zna{a 1500
USD za letnik, na podro~jih vseh drugih ved in na umetni{kih
podro~jih pa 2000 USD za letnik.

III
Za {tudij po podiplomskih {tudijskih programih se {ol-

nina iz to~ke II. lahko pove~a v skladu z drugim odstavkom
7. ~lena pravilnika o {olninah in drugih prispevkih v visokem
{olstvu (Uradni list RS, {t. 40794), in sicer:

– za specialisti~ni ali magistrski {tudij do 50 %,
– za doktorski {tudij brez predhodnega magistrskega

ali specialisti~nega {tudija do 200 %,
– za doktorski {tudij po kon~anem magistrskem ali spe-

cialisti~nem {tudiju do 50 %.
[olnina se lahko pove~a tudi za stro{ke obveznega

zdravstvenega zavarovanja.

IV
Vpisni stro{ki, stro{ki ~etrtega ali nadaljnjih opravljanj

izpisov, stro{ki komisijskih izpitov ter stro{ki terenskih vaj
in strokovnih ekskurzij se zara~unajo tako kot za dr‘avljane
Republike Slovenije.

V
[olnina za {tudij po programih za izpolnjevanje zna{a

300 USD za vsak mesec izpolnjevanja.

VI
Ne glede na dolo~be te odredbe in ob upo{tevanju na~e-

la vzajemnosti {olnine za {tudij po dodiplomskih {tudijskih
programih ne pla~ujejo dr‘avljani Republike Avstrije.

VII
[olnilna se pla~uje v tolarski protivrednosti po sred-

njem te~aju Banke Slovenije na dan pla~ila.

VIII
Ta odredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 403-25/92
Ljubljana, dne 19. aprila 1995.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za {olstvo in {port
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1153.

Na podlagi 5. ~lena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 4/93) in na podlagi 61. ~lena zakona o
izvr{evanju prora~una Republike Slovenije za leto 1994
(Uradni list RS, {t. 26/94) je Vlada Republike Slovenije na
140. seji dne 26. aprila 1995 sprejela

S K L E P
o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o

dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj
d.d. {t. 400-07/93-4/4-8 z dne 12. januarja 1995, {t. 428-

06/93-2/11-8 z dne 15. februarja 1994, {t. 400-06/93-8/3-8
z dne 24. februarja 1994 in {t. 400-06/93-8/2-8 z dne 19.

novembra 1993

Za prenose terjatev Republike Slovenije do gospodar-
skih dru‘b ter delnic in dele‘ev Republike Slovenije v gospo-
darskih dru‘bah na Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d.
z namenom dokapitalizacije Sklada Republike Slovenije za
razvoj d.d. Ministrstvo za finance in Sklad Republike Slo-
venije za razvoj d.d. skleneta pogodbe o odstopu terjatev
oziroma pogodbe o odstopu poslovnih dele‘ev. V vsaki
pogodbi mora biti nedvoumno zapisano, da Sklad Republike
Slovenije za razvoj d.d. sprejema prene{ene terjatve, delnice in
dele‘e kot vpla~ilo kapitala, ki se bo izvedlo v skladu s temi
navodili. Vsaka pogodba mora imeti svojo {tevilko, na zadnji
strani vsake pogodbe pa morajo biti ~itljivo izpisana imena in
priimki oseb, ki so pogodbo pred podpisom parafirale.

Prenos terjatev, delnic in dele‘ev ter pove~anje os-
novnega kapitala Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d.,
se izvede po naslednjem postopku:

I. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ D.D.

1. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. prevzame
terjatve Republike Slovenije do gospodarskih dru‘b ter del-
nice in dele‘e Republike Slovenije v gospodarskih dru‘bah z
dnem podpisa pogodbe o prenosu.

2. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. prevzete
terjatve, delnice in dele‘e knji‘i kot prenos (cesijo) terjatev,
delnic in dele‘ev med svoja sredstva po knjigovodski vred-
nosti na dan prenosa.

3. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. isto~asno
vzpostavi obveznost do Republike Slovenije v vi{ini knji-
govodske vrednosti prevzetih terjatev, delnic in dele‘ev.

4. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. izterjuje
prevzete terjatve in prodaja terjatve, delnice in dele‘e po
po{teni tr‘ni vrednosti; izterjani in vnov~eni zneski se od
dneva izterjave oziroma prodaje do preknji‘be obveznosti
Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. do Republike Slo-
venije v osnovni kapital dru‘be mese~no revalorizirajo z
indeksom rasti cen na drobno za pretekli mesec (R), v primeru
ukinitve tega na~ina revalorizacije pa skladno s tedaj ve-
ljavnimi ra~unovodskimi predpisi.

5. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. skladno z
izterjavo prevzetih terjatev in dose‘eno prodajno ceno terja-
tev, delnic in dele‘ev knji‘i popravke vrednosti svojih sred-
stev, in popravke vrednosti obveznosti do Republike Slove-
nije iz 2. in 3. alinee tega sklepa.

6. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. vsako leto
ob sprejemu njegovega zaklju~nega ra~una poro~a Ministr-
stvu za finance o stanju obveznosti do Republike Slovenije iz
naslova prevzetih terjatev, delnic in dele‘ev.

7. Vrednost prevzetih terjatev, ki do 31. 12. 1998 ne
bodo izterjane, ter vrednost prevzetih delnic in dele‘ev, ki do
31. 12. 1998 ne bodo prodani, ocenijo poobla{~eni cenilci.

8. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. ugotovi vred-
nost svojih obveznosti do Republike Slovenije po stanju na
dan 31. 12. 1998 tako, da revalorizirano vrednost izterjanih
terjatev in prodanih delnic in dele‘ev pove~a za ocenjene
vrednosti terjatev, delnic in dele‘ev iz 7. to~ke tega sklepa.

9. Ob sprejemanju zaklju~nega ra~una Sklada Repub-
like Slovenije za razvoj d.d. po stanju na dan 31. 12. 1998
Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o pove~anju os-
novnega kapitala Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d.
za znesek obveznosti Sklada do Republike Slovenije, ugo-
tovljen po 8. to~ki tega sklepa ter sklep o novi izdaji delnic
Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. za znesek
pove~anja osnovnega kapitala Sklada.

10. Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. za vred-
nost svojih obveznosti do Republike Slovenije po stanju na
dan 31. 12. 1998 izda Republiki Sloveniji nove delnice;
skrajni rok za izdajo teh novih delnic je 31. 12. 1999; do
istega roka Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. regis-
trira pove~anje svojega osnovnega kapitala pri pristojnem
sodi{~u in knji‘i zmanj{anje svojih obveznosti do Republike
Slovenije za znesek pove~anja kapitala dru‘be.

II. REPUBLIKA SLOVENIJA

1. Republika Slovenija prenese svoje terjatve do gospo-
darskih dru‘b ter svoje delnice in dele‘e v gospodarskih
dru‘bah na Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. z dnem
podpisa pogodbe o prenosu.

2. Republika Slovenija knji‘i zmanj{anje svojih nalo‘b
v gospodarskih dru‘bah za knjigovodsko vrednost prene{enih
terjatev, delnic in dele‘ev in za isto vrednost pove~a svoje
terjatve do Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d..

3. Republika Slovenija vsako leto knji‘i popravek vred-
nosti svojih terjatev do Sklada Republike Slovenije za razvoj
d.d.; osnova za knji‘enje popravka vrednosti je vsakoletno
poro~ilo Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. iz 6. to~ke
I. tega sklepa.

4. Republika SLovenija najpozneje 31. 12. 1999 od
Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. prevzame nove
delnice Sklada v protivrednosti terjatev Republike Slovenije
do Sklada, ugotovljenih v skladu s 7. to~ko I. tega sklepa.

5. Republika Slovenija z dnem registracije pove~anja
osnovnega kapitala Sklada pri pristojnem sodi{~u zmanj{a
svoje terjatve do Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d.
za vrednost, ugotovljeno po 7. to~ki I. tega sklepa in za isto
vrednost pove~a svoje nalo‘be v delnice Sklada Republike
Slovenije za razvoj d.d..

Ta sklep velja za izvedbo vseh dosedanjih sklepov Vlade
Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike
Slovenije za razvoj d.d., kakor tudi za izvedbo sklepov Vlade
Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike
Slovenije za razvoj d.d., ki jih bo Vlada Republike Slovenije
{e sprejela. K ‘e podpisanim pogodbam Republika Slovenija
in Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d. skleneta anekse,
ki upo{tevajo ta sklep.

Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

[t. 400-06/93-8/6-8
Ljubljana, dne 26. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik
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1154.

Na podlagi 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije
na 139. seji dne 20. aprila 1995 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o dolo~itvi

protokolarnih pravil

1. ~len
V sklepu o dolo~itvi protokolarnih pravil (Uradni list

RS, {t. 36/94) se v 1. to~ki 2. ~lena za alineo “- predsednika
ustavnega sodi{~a” dodata novi alinei:

“– varuha ~lovekovih pravic,
– predsednika ra~unskega sodi{~a.”

2. ~len
V 2. to~ki 2. ~lena se za alineo “– predsednika Us-

tavnega sodi{~a Republike Slovenije” dodata novi alinei:
“– varuha ~lovekovih pravic,
– predsednika ra~unskega sodi{~a.”

3. ~len
V prvem odstavku 3. ~lena se za besedami “za predsed-

nika Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije” dodajo besede
“za varuha ~lovekovih pravic, za predsednika ra~unskega
sodi{~a.”

4. ~len
V prvem odstavku 9. ~lena se za besedami “ob obisku

predsednika ustavnega sodi{~a predsednik Ustavnega sodi{~a
Republike Slovenije” dodajo besede “ob obisku varuha ~love-
kovih pravic varuh ~lovekovih pravic, ob obisku predsednika
ra~unskega sodi{~a predsednik ra~unskega sodi{~a.”

5. ~len
V prvem odstavku 10. ~lena se za besedami “predsedni-

ka ustavnega sodi{~a” dodajo besede “varuha ~lovekovih
pravic, predsednika ra~unskega sodi{~a.”

V drugem odstavku 10. ~lena se za besedami “za obisk
predsednika ustavnega sodi{~a sekretar Ustavnega sodi{~a
Republike Slovenije” dodajo besede “za obisk varuha ~love-
kovih pravic generalni sekretar varuha ~lovekovih pravic, za
obisk predsednika ra~unskega sodi{~a generalni sekretar
ra~unskega sodi{~a.”

6. ~len
Za 15. ~lenom se doda nov, 15.a ~len, ki se glasi:
“Varuha ~lovekovih pravic ob prihodu v Republiko

Slovenijo pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslo-
vijo:

– varuh ~lovekovih pravic,
– generalni sekretar varuha ~lovekovih pravic,
– druge osebe, ki jih dolo~i gostitelj.”

7. ~len
Za 15.a ~lenom se doda nov, 15.b ~len, ki se glasi:
“Predsednika ra~unskega sodi{~a ob prihodu v Repub-

liko Slovenijo pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega
poslovijo:

– predsednik ra~unskega sodi{~a,
– generalni sekretar ra~unskega sodi{~a,
– druge osebe, ki jih dolo~i gostitelj.

8. ~len
V 17. ~lenu se za besedami “predsednika ustavnega

sodi{~a” dodajo besede “varuha ~lovekovih pravic, predsed-
nika ra~unskega sodi{~a.”

9. ~len
V 18. ~lenu se za e) dodata:
“f) Stalno spremstvo ob obisku varuha ~lovekovih

pravic:
– predstavnik varuha ~lovekovih pravic,
– druge osebe, ki jih dolo~i gostitelj.”
g) Stalno spremstvo ob obisku predsednika ra~unskega

sodi{~a:
– predstavnik ra~unskega sodi{~a,
– druge osebe, ki jih dolo~i gostitelj.”
Sedanja f) postane h).

10. ~len
V drugem odstavku 21. ~lena se za besedami “predsed-

nik Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije” dodata alinei:
“– varuh ~lovekovih pravic,
– predsednik ra~unskega sodi{~a.”

11. ~len
V drugem odstavku 24. ~lena se za besedami “predsed-

nik Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije” dodajo besede
“varuh ~lovekovih pravic, predsednik ra~unskega sodi{~a.”

12. ~len
V 30. ~lenu se za alineo “– predsednika Ustavnega

sodi{~a Republike Slovenije” dodata alinei:
“– varuha ~lovekovih pravic:
– predstavnik varuha ~lovekovih pravic,
– druge osebe, ki jih dolo~i generalni sekretar varuha

~lovekovih pravic.”
“– predsednika ra~unskega sodi{~a:
– predstavnik ra~unskega sodi{~a,
– druge osebe, ki jih dolo~i generalni sekretar

ra~unskega sodi{~a.”

13. ~len
V prvem odstavku 40. ~lena se za besedami “sekretar

Ustavnega sodi{~a Republike Slovenije” dodajo besede “pred-
stavnik varuha ~lovekovih pravic, predstavnik ra~unskega
sodi{~a.”

14. ~len
V 47. ~lenu se za besedami “predsednika Dr`avnega

sveta Republike Slovenije” dodajo besede “varuha ~loveko-
vih pravic, predsednika ra~unskega sodi{~a.”

15. ~len
Drugi odstavek 50. ~lena se spremeni in dopolni tako,

da glasi:
“Ob dnevu spomina na mrtve polo`ijo venec na Pomnik

padlim v vojni za Slovenijo na novih @alah v Ljubljani in na
Spomenik v Spominskem parku padlih borcev in talcev na
@alah v Ljubljani osebnosti Republike Slovenije, ki jih dolo~i
koordinacijski odbor iz 40. ~lena tega sklepa.”

16. ~len
Drugi odstavek 55. ~lena se spremeni in dopolni tako,

da glasi:
“Pri polaganju venca ob dnevu spomina na mrtve na

Pomnik padlim v vojni za Slovenijo na novih @alah v Ljublja-
ni in na spomenik v Spominskem parku padlih borcev in
talcev na @alah v Ljubljani sodeluje ~astni oddelek (skupaj
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13 vojakov, od tega 1 ~astnik, 2 pod~astnika - nosilca venca
in 10 vojakov).”

17. ~len
V 58. ~lenu se za besedami “predsednik Ustavnega

sodi{~a Republike Slovenije” dodajo besede “varuh ~loveko-
vih pravic, predsednik ra~unskega sodi{~a.”

18. ~len
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 038-01/93-1/14-8
Ljubljana, dne 20. aprila 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnov{ek l. r.
Predsednik

1155.

Na podlagi prvega odstavka 99. ~lena zakona o upravi
(Uradni list RS, {t. 67/94), v zvezi z zakonom o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, {t.
9/92 in 13/93) minister za zdravstvo izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o razvr{~anju zdravil

1. ~len
V prilogi pravilnika o razvr{~anju zdravil (Uradni list

RS, {t. 45/90, 7/91, 14/91, 8/91-I, 8/92, 13/92, 19/92, 23/92,
45/92, 55/92, 59/92, 26/93, 40/93, 64/93, 1/94, 17/94, 32/94,
38/94, 64/94, 80/94 in 16/95) se dodajo naslednja za{~itena
imena zdravil:

DILATREND 25 karvedilol P
tablete (28 × 25 mg, 50 × 25 mg)
tablete (10 ×50 po 25 mg)
BOEHRINGER MANNHEIM

FERRUM LEK ‘elezo P
‘ve~ilne tablete (30 × 100 mg)
LEK

FLONIDAN loratadin P
tablete (20 × 10 mg)
suspenzija 120 ml (5 mg/5 ml)
LEK

FRISIUM 10 klobazam P
tablete (20 × 10 mg, 50 × 10 mg)
HOECHST AG

HIVID zalcitabin P
lakirane tablete (100 × 0,375 mg)
lakirane tablete (100 × 0,750 mg)
F. HOFFMANN-LA ROCHE

KROMOLIN dinatrijev kromoglikat P
aerosol za 112 inhalacij (5 mg/inhalacijo)
LEK

LOCERYL amorolfin P
lak za nohte 5 ml (5 %)
F. HOFFMANN-LA ROCHE

NOLICIN norfloksacin P
tablete (20 × 400 mg)
KRKA

PILOGEL HS pilokarpin P
gel za o~i 5 g (4 %)
ALCON PHARMACEUTICALS

TEARS NATURALE
kapljice za o~i 15 ml P

ALCON PHARMACEUTICALS

Razvrstitev neregistriranih zdravil, ki so lahko v upora-
bi v Republiki Sloveniji:

ADIURETIN SD dezuropresin P
kapljice za nos 5 ml
FERRING

ALUDROX Al-hidroksid P
tablete 400 mg
WYETH

ARTANE triheksifenidil P
tablete 2 mg, 5 mg
CYANAMID

BURINEX bumetanid P
tablete 1 mg
LEO

CHINIDIN DURILES kinidin P
tablete 200 mg
ASTRA

DIAMOX acetazolamid P
tablete 250 mg
CYANAMID

DICLOFENAMID diklofenamid P
tablete 50 mg
MANN

DISTRANEURIN klometiazol P
kapsule 200 mg
tablete 500 mg
ASTRA

FAVISTAN tiamazol P
tablete 20 mg
ASTA

FOLSAN folna kislina P
tablete 5 mg
KALI-CHEMIE

FUCIDIN fuzidin P
dra‘eje 250 mg
mazilo 15 g
suspenzija 100 ml
gaze (10 × 10 cm)
LEO

HYDANPHEN fenition + fenobarbiton P
kapsule (50 + 100) mg
PLIVA

ISOZID izoniazid P
tablete 50 mg
FATOL

JUMEX selegilin P
tablete 5 mg
CHINOIN

LIORESAL baklofen P
tablete 10 mg, 25 mg
CIBA

SABRIL vigabatrin P
tablete 500 mg
MARION-MERREL DOW

SINTROM acenokumarol P
tablete 4 mg
CIBA

SUXINUTIN etosuksimid P
kapsule 250 mg
PARKE-DAVIS
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TRANXILIUM K2-klorazepat P
tablete 5 mg, 10 mg
MACK

2. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 512-11/90-95
Ljubljana, dne 18. aprila 1995.

Minister za zdravstvo
dr. Bo‘idar Volj~ l. r.

1156.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. to~ke sklepa Izvr{nega
sveta Skup{~ine Republike Slovenije, {t. 114-02/90-17/11-8
z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, {t. 22/91-I in 66/94) in 9.
~lena zakona o organizaciji in delovnem podro~ju ministr-
stev (Uradni list RS, {t. 71/94), Ministrstvo za notranje zade-
ve objavlja

Z N E S K E
povra~il, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v

republi{kih dr‘avnih organih

Za mesec maj 1995 zna{ajo:
1. mese~ne nagrade za obvezno prakso:
– u~encem 6.552 SIT;
– {tudentom 13.416 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 32.190 SIT;
– za 20 let delovne dobe 48.284 SIT;
– za 30 let delovne dobe 64.379 SIT;
3. solidarnostne pomo~i 64.379 SIT;
4. regres za prehrano med delom 10.025 SIT;
5. dnevnice za slu‘beno potovanje v Republiki Slove-

niji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.744 SIT;
– 8 do 12 ur 2.506 SIT;
– nad 12 ur 5.012 SIT;
6. povra~ilo stro{kov preno~evanja:
– na podlagi ra~una za preno~evanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.380 SIT;
– brez ra~una 1.504 SIT;
7. kilometrina 22 SIT;
8. povra~ilo stro{kov za prevoz na delo in z dela, ~e ni

mo‘nosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilo-
meter 11 SIT;

9. nadomestilo za lo~eno ‘ivljenje:
– povra~ilo stro{kov stanovanja 18.044 SIT;
– povra~ilo stro{kov prehrane 22.054 SIT;
10. terenski dodatek 1.053 SIT.

[t. 0510/8-142/122-95
Ljubljana, dne 21. aprila 1995.

Andrej [ter l. r.
Minister

za notranje zadeve

1157.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem s predlogi predlagateljev Slovenijavino p.o., Ljub-
ljana, Veletrgovina Potro{nik p.o., Murska Sobota, Vektor
d.o.o. Ljubljana, Delikatesa p.o., Ljubljana, KOTO p.o., Ljub-
ljana, ki ga zastopa Barbara Paki‘, odvetnica v Ljubljani, in
na pobude Nika Koritnika iz Ljubljane, Fran~i{ke Skok iz
Dom‘al, Josipa Olupa oziroma mag. Jo‘eta Olupa iz Ljublja-
ne in Tovarne lahke obutve TOLO, [entjur pri Celju,  na seji
dne 20. 4. 1995

o d l o ~ i l o :
1. Dolo~be 22., 33., ~etrtega odstavka 42., 47., 48., 51.

in 72. ~lena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, {t.
27/91 in 31/93) niso v nasprotju z ustavo.

2. Dolo~ba ~etrtega odstavka 16. ~lena zakona o dena-
cionalizaciji se razveljavi, kolikor se nana{a na pravne ose-
be v me{ani lastnini, v katerih je zasebni oziroma tuji kapi-
tal udele‘en z bagatelnimi vlo‘ki. V ostalem delu dolo~ba
~etrtega odstavka 16. ~lena ni v nasprotju z ustavo, ~e se
razlaga in uporablja tako, kot je navedeno v obrazlo‘itvi te
odlo~be.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Predlagatelji Slovenijavino, Vektor, Delikatesa in

pobudnik TOLO navajajo, da 16. in 51. ~len zakona o dena-
cionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen) vzpostavljata razlike
med zavezanci glede na njihov status. S 16. ~lenom ZDen
naj bi bile pravne osebe v me{ani lastnini v privilegiranem
polo‘aju glede na pravne osebe v dru‘beni lastnini. Prvim se
premo‘enje ne odvzame, ne glede na to, kako so ga pridobi-
le, pravne osebe v dru‘beni lastnini pa se razlastijo v korist
upravi~encev do denacionalizacije, na kar ka‘e tudi dolo~ba
73. ~lena izpodbijanega zakona. Ta dolo~a, da se za nepre-
mi~nine, ki so jih zavezanci pridobili odpla~no, dolo~i le
od{kodnina in to po predpisih o razlastitvi in prisilnem pre-
nosu nepremi~nin v dru‘beni lastnini. Po 69. ~lenu ustave se
lahko lastninska pravica na nepremi~ninah odvzame ali ome-
ji le v javno korist, ne pa v korist posameznikov, zato naj bi
bila z izpodbijanimi dolo~bami ustava kr{ena.

2. Navajajo, da je zakon o podjetjih v petem odstavku
2. ~lena dolo~il, da imajo podjetja na trgu enak polo‘aj,
pravice in odgovornosti, ne glede na to, ali gre za podjetje v
dru‘beni, zadru‘ni, me{ani ali zasebni lastnini. To pomeni,
da katerokoli od navedenih vrst podjetij posluje pod enakimi
pogoji in z enakimi posledicami pridobiva lastninsko pravico
na nepremi~ninah in na premi~nem premo‘enju. Dve podjet-
ji, ki sta premo‘enji pridobili pod enakimi pogoji, zaradi
razli~nega lastninskega statusa v postopku denacionalizacije
ne moreta biti obravnavani razli~no.

3. 16. ~len ZDen naj bi z retroaktivno veljavnostjo
razveljavil citirano dolo~bo zakona o podjetjih in naj bi bil
v nasprotju s 155. ~lenom ustave, z razli~nim obravnava-
njem pravnih oseb pa tudi z ustavnim na~elom enakosti
pred zakonom, dolo~enim v 14. ~lenu ustave (stali{~e us-
tavnega sodi{~a v obrazlo‘itvi odlo~be U-I-25/92 z dne
4. 3. 1993).

4. Odpla~no pridobljeno premo‘enje so po navedbah
predlagateljev le-ti pridobili na ra~un odpovedi delitvi dobi~-
ka med zaposlenimi delavci. Z vlaganjem v raz{iritev mate-
rialne osnove dela so si zaposleni ‘eleli zagotoviti ve~jo
socialno in materialno varnost, ki pa naj bi jim jo ZDen
odvzel. V pravni dr‘avi je pravna varnost zagotovljena vsem
pravnim subjektom (2. ~len ustave). Predlagatelji menijo, da
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je kr{eno na~elo pravne varnosti tudi, ~e se z zakonom od-
vzamejo u~inki veljavnih pravnih poslov, kar je po njihovih
trditvah zakon z izpodbijanimi dolo~bami o~itno storil.

5. Z 51. ~lenom naj bi ZDen dolo~il kot zavezance v
denacionalizacijskih postopkih tudi tiste dru‘bene pravne ose-
be, ki so pridobile nepremi~nine odpla~no, in jim s 73. ~le-
nom priznal le pravico do od{kodnine po predpisih o razlasti-
tvi, kar pa naj bi pomenilo retroaktiven poseg v njihovo
lastnino oziroma v pravico uporabe. Predlagatelji pri tem {e
navajajo, da je pravica uporabe glede upravi~enj izena~ena z
lastninsko pravico in da je zakon z izpodbijanimi dolo~bami
posegel v pravice delavcev do uporabe teh dru‘benih sred-
stev. Predlagatelji navajajo, da s sredstvi, s katerimi razpola-
ga, dru‘bena pravna oseba odgovarja v razmerju do tretjih
oseb, ZDen pa naj bi s posegi v njeno premo‘enje to jamstvo
zmanj{al. Zakon naj bi bil do zavezancev v dru‘beni lastnini
krivi~en, kar naj bi priznavali tudi upravi~enci, ~eprav naj bi
pri takih zahtevkih vseeno vztrajali.

6. Predlagatelji menijo, da morajo biti v skladu z 8.
~lenom ustave zakoni in drugi predpisi usklajeni z veljavni-
mi na~eli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodba-
mi. Splo{no veljavno na~elo mednarodnega prava, “pacta
sunt servanda”, je po prepri~anju predlagateljev z izpodbija-
nimi dolo~bami ZDen grobo kr{eno, kr{ena pa naj bi bila
tudi Dunajska konvencija o prodajni pogodbi, ki taksativno
na{teva mo`nosti izpodbijanja pravnega posla prodaje.

7. Pobudnik TOLO {e navaja, naj bi ZDen z izpodbija-
nim 51. ~lenom v zvezi s 73. ~lenom kr{il poleg na~el pravne
dr‘ave (2. ~len ustave) in drugega odstavka 14. ~lena tudi 22.
~len ustave. Pobudnik predlaga, da ustavno sodi{~e odpravi
diskriminacijo med pravnimi subjekti in da razveljavi dolo~-
bo 73. ~lena ZDen, zakon pa novelira tako, da bodo zavezan-
ci upravi~eni do od{kodnine.

8. Pobudnica Fran~i{ka Skok izpodbija ~etrti odstavek
16. ~lena ZDen, ki dolo~a, da se lahko vra~a premo‘enje
pravnih oseb v me{ani lastnini le v obliki lastninskega dele‘a
na pravni osebi do vi{ine dele‘a dru‘benega premo‘enja. Po
njenih navedbah 2. ~len ZDen dolo~a, da pomeni denaciona-
lizacija vrnitev podr‘avljenega premo‘enja v naravi, dena-
cionalizacija pa naj bi se izvedla s popla~ilom od{kodnine v
obliki nadomestnega premo‘enja, ~e vrnitev premo‘enja v
naravi ne bi bila mogo~a. Po ~etrtem odstavku 16. ~lena pa
naj bi bila upravi~encem do denacionalizacije pravica do
vrnitve premo‘enja onemogo~ena, ~eprav bi se le-to v naravi
lahko vrnilo. Z nacionalizacijo je pre{lo premo‘enje v dru‘-
beno lastnino, z ustanovitvijo me{anega podjetja se ni narava
tega premo‘enja v ni~emer spremenila, meni pobudnica. Za-
kon bi po njenem stali{~u lahko omejil pravico do vra~anja
premo‘enja v obsegu dru‘bene lastnine, ne more pa omejiti
oblike. Pobudnica zatrjuje, da je citirana dolo~ba zakona v
nasprotju s 14. ~lenom ustave, ki vsem pravnim subjektom
zagotavlja enakost pred zakonom.

9. Pobudnik Josip Olup zatrjuje, da je ~etrti odstavek
16. ~lena neusklajen z drugimi predpisi o lastninskem preob-
likovanju. Navaja, da mu je bil z delno odlo~bo vrnjen del
hi{e, ki ima stanovanjski status, medtem ko je bil v postopku
denacionalizacije del stavbe, ki ima status poslovnega loka-
la, izlo~en, ker je pre{el v ~asu po objavi osnutka ZDen v
me{ano podjetje. S tem naj bi bil upravi~enec postavljen v
neenakopraven polo‘aj in naj bi mu bilo onemogo~eno uve-
ljavljanje pravice tudi po prvem in drugem odstavku 88.
~lena ZDen. Pripominja, da mu je zaradi dela stavbe, ki mu
ni bil vrnjen, za kar je ovira izpodbijana dolo~ba, onemogo-
~eno gospodarno izkori{~anje in vzdr‘evanje objekta. V ta-
kem stanju naj bi mu zakon kot denacionalizacijskemu upra-
vi~encu nalo‘il velike obveznosti, zavezancu pa dajal koristi,
s ~imer naj bi ga  spravil v neenakopraven polo‘aj z zavezan-

cem. Izpodbijana dolo~ba ZDen naj bi torej bila v nasprotju s
33. ~lenom ustave in s 1. ~lenom protokola iz leta 1952 h
konvenciji o varstvu ~lovekovih pravic in temeljnih svobo-
{~in iz leta 1950.

10. ^etrti odstavek 16. ~lena varuje zasebno lastnino v
okviru me{anega podjetja, s tem pa je po pobudnikovih trdi-
tvah prizadel pravico do denacionalizacije in osebno lastnino
denacionalizacijskih upravi~encev. Zakonodajalec naj bi pre-
ve~ posplo{eno in preve~ samovoljno izoblikoval re{itev na
podlagi tehtanja dveh pravnih interesov pri varovanju lastni-
ne. Zakonodajalec bi po mnenju pobudnika moral upo{tevati
sorazmernost pravic obeh subjektov. Tako bi lahko dolo~il
kve~jemu, da se ne vra~ajo v naravi stvari iz premo‘enja
tistih me{anih firm, v katerih je ve~inski kapital zaseben. V
primerih, ko pa je zasebni kapital v podjetju le nekajodsto-
ten, bi moral kot mo~nej{i in ustavno varovani interes pre-
vladati interes denacionalizacijskih upravi~encev, meni po-
budnik.

11. Pobudnik dr. Niko Koritnik navaja, da je Republika
Slovenija kot pravna dr‘ava v skladu s pravili mednarodnega
javnega prava kot pravna naslednica biv{e FLRJ dol‘na prev-
zeti pravice in obveznosti iz zakonov o podr‘avljenju. V
primerih, ko ni pri{lo do od{kodovanja, bi morala Republika
Slovenija predpisati od{kodovanje, s tem da bi se od{kodni-
na odmerila po pravi vrednosti nacionaliziranega premo‘enja
in pri tem upo{tevati tudi izgubljeni dobi~ek za ~as, ko je
bilo premo‘enje lastniku odvzeto, hkrati pa bi zakonodajalec
moral predvideti izpla~ilo oziroma mo‘nost restitucije ob-
jekta. Drugi odstavek 72. ~lena po navedbah pobudnika ne
re{uje od{kodovanja  upravi~encev v navedenem smislu in {e
zlasti ne dolo~a od{kodovanja za izgubljeni dobi~ek zaradi
nemo‘nosti rabe nacionaliziranega premo‘enja, zato naj bi
bil v neskladju z ustavo.

12. Predlagatelj Potro{nik {e navaja, da je 22. ~len
ZDen v nasprotju z 69. ~lenom ustave, ker naj bi posegal v
lastnino podjetja, ne da bi za tak poseg obstajal javni interes,
bil pa naj bi tudi v nasprotju z na~eli 66. in 67. ~lena ustave.
33. ~len ZDen je po njegovih navedbah v nasprotju z 22.
~lenom ustave, ker naj bi bili zavezanci za vra~ilo kreditov, v
zavarovanje katerih je bila ustanovljena hipoteka, vsi davko-
pla~evalci, torej tudi predlagatelj, kar pomeni poseg v njiho-
vo lastnino. ^etrti odstavek 42. ~lena ter 47. in 48. ~len
ZDen pa naj bi bili v nasprotju s 14. ~lenom ustave, ker naj
bi privilegirali denacionalizacijske upravi~ence in ker naj bi
zanje dolo~ili posebne mo‘nosti pri uporabi dobljenih ob-
veznic. Prvi odstavek 72. ~lena ZDen naj bi vzpostavil nee-
nakost med tistimi, ki so ob nacionalizaciji dobili od{kodni-
no v znesku 30 % vrednosti stvari, in tistimi, ki so dobili
vi{jo od{kodnino. Dodaja {e, da bodo zavezanci, ki bodo
vra~ali na ra~un najetih kreditov s hipoteko obremenjene
nepremi~nine, v skladu s 33. ~lenom ZDen prevalili ta bre-
mena na dr‘avni prora~un. S tem pa naj bi zakon posredno
posegel v lastnino davkopla~evalcev, ki naj bi bili s tem
dodatno obremenjeni. Po stali{~u predlagatelja naj bi zato
bili pravni subjekti, ki so s hipoteko zavarovane kredite upo-
rabili, v razmerju do predlagatelja v neenakem polo‘aju, zato
pa naj bi bila dolo~ba 33. ~lena ZDen v nasprotju z 22.
~lenom ustave.

13. Predlagatelj KOTO navaja, naj bi ZDen v prvem
odstavku 44. ~lena uzakonil kriterije za dolo~itev od{kodni-
ne za podr‘avljeno premo‘enje, ki ga ni mogo~e vrniti v
naravi. Meni, da je zakonodajalec v korist denacionalizacij-
skih upravi~encev uzakonil na~elo polne od{kodnine. Ne
glede na vzro~no zvezo med zmanj{anjem vrednosti podr-
‘avljenega premo‘enja in ravnanjem zavezanca naj bi imel
upravi~enec pravico  do polne vrednosti nepremi~nin tudi
takrat, ko se je po podr‘avljenju vrednost nepremi~nin bis-
tveno zmanj{ala (26. ~len ZDen). Pravico do polne od{kod-
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nine naj bi imel tudi upravi~enec, ki je svoje premo‘enje
dobil nazaj na podlagi odpla~nega pravnega posla ({esti od-
stavek 42. ~lena ZDen).

14. Druga~no stali{~e pa naj bi bilo po navedbah pred-
lagatelja KOTO in pobudnika TOLO izra‘eno v prvem od-
stavku 73. ~lena ZDen, ki dolo~a, da gre zavezancem, ki
vrnejo odpla~no pridobljene nepremi~nine, od{kodnina po
predpisih o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremi~nin v
dru‘beni lastnini. Zakonsko dolo~ilo naj ne bi upo{tevalo, da
so zavezanci pridobili nepremi~nine, s katerimi so v zavezi,
na podlagi odpla~nih pogodb, sklenjenih v dobri veri in na
podlagi na~el pogodbene svobode ter na~el enakosti vredno-
sti vzajemnih dajatev. Od{kodnina, ki gre zavezancem v
skladu s prvim odstavkom 73. ~lena, po trditvah predlagate-
lja KOTO ni ekvivalent tr‘ne vrednosti. Ustava dolo~a, da so
vse vrste lastnine enakopravne. Za razli~no oziroma neena-
kopravno obravnavanje zavezancev in denacionalizacijskih
upravi~encev naj bi zato ne bilo ustavne podlage.

15. Pobudnik TOLO {e navaja, da je izpodbijana dolo~-
ba v nasprotju tudi z 22. ~lenom ustave, ki pravnim subjek-
tom zagotavlja enako varstvo pravic v postopku pred sodi{-
~em in pred drugimi dr‘avnimi organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odlo~ajo o njihovih
pravicah, dol‘nostih in pravnih interesih, vendar pa pri tem
ne navaja, v ~em naj bi bili pravni subjekti v postopkih v
neenakem polo‘aju.

16. Na predloge in pobude je odgovoril Dr‘avni zbor,
mnenje o njih pa je dalo Ministrstvo za pravosodje. O izpod-
bijanem 16. ~lenu ZDen menita, da je ta dolo~ba maksimalen
mo‘en kompromis med varovanjem pravice denacionaliza-
cijskih upravi~encev in varovanjem zasebne lastnine v prav-
nih osebah. Zakon naj bi po njunem, izhajajo~ iz na~ela
pravne in socialne dr‘ave, dosledno upo{teval varstvo zaseb-
ne lastnine in naj bi dolo~il vrnitev podr‘avljenega premo‘e-
nja v naravi, razen ~e je v lasti fizi~nih ali civilnopravnih
oseb. Ker dru‘beniki v pravni osebi v me{ani lastnini kljub
lo~enosti pravne osebe od njenih lastnikov ostajajo lastniki
korporacijskih pravic na pravni osebi, bi po njunih trditvah
zakon v primeru fizi~ne vrnitve premo‘enja denacionaliza-
cijskim upravi~encem posegal v zasebno lastnino dru‘beni-
kov. 16. ~len naj ne bi bil v nasprotju z 69. ~lenom ustave.
Dru‘bena lastnina ima po mnenju ministrstva nekatere atri-
bute lastninske pravice, vendar pa je z lastninsko pravico ni
mogo~e ena~iti. Veljavna ustava dru‘benih sredstev oziroma
dru‘bene lastnine ne varuje, niti ne pozna instituta dru‘bene
lastnine. Poleg tega je po njunem mnenju neutemeljena trdi-
tev, da 16. in 51. ~len zakona vzpostavljata neenakopravnost
med pravnimi osebami glede na njihovo pravnoorganizacij-
sko obliko. Merilo vra~anja naj bi namre~ bila vrsta lastnine
in glede na to so vsi subjekti v enakem polo‘aju. Navedeni
dolo~bi naj se ne bi razlikovali glede na okoli{~ine, na{tete v
prvem odstavku 14. ~lena ustave. Izpodbijani dolo~bi ne
razveljavljata petega odstavka 2. ~lena zakona o podjetjih.
Ta dolo~ba se je po njunih navedbah nana{ala na polo‘aj
podjetij na trgu, se pravi, predvsem na njihova obligacijsko-
pravna razmerja.

17. V zvezi z izpodbijanim 72. ~lenom ZDen menita, da
ne vzpostavlja razlik med posameznimi upravi~enci, ki so v
enakem polo‘aju. Navajata, da je nepriznavanje pravice do
povrnitve izgubljenega dobi~ka odraz ekonomske mo‘nosti
na{e dru‘be. Poleg tega naj bi zakonodajalec bil upravi~en
samostojno urediti vsebino in na~in izvedbe denacionalizaci-
je, ker predpisi o podr‘avljenju niso postali del pravnega
reda Republike Slovenije.

18. Od{kodnino v obliki obveznic po 73. ~lenu ZDen
naj bi zakonodajalec dolo~il ob upo{tevanju materialnih mo‘-
nosti dru‘be. 69. ~len ustave naj bi varoval le nepremi~nine,

na katerih obstoji lastninska pravica. Ureditev po tem ~lenu
naj ne bi bila v nasprotju s konvencijo Zdru‘enih narodov o
pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Uradni list SFRJ,
Mednarodne pogodbe, {t. 10 - 1/84), saj naj bi ta urejala le
prodajno pogodbo z mednarodnim elementom. ZDen po mne-
nju Dr‘avnega zbora ne posega v ‘e sklenjene pravne posle
in jih ne razveljavlja, ampak dolo~a le u~inke na podlagi
denacionalizacijskih odlo~b ex nunc.

19. V zvezi z navedbami predlagateljev glede poslab{a-
nja njihovega ekonomskega polo‘aja zaradi denacionaliza-
cijskih zahtevkov menita, da tudi tega vidika predlog za
sprejem ZDen ni spregledal, saj naj bi s {tevilnimi dolo~ba-
mi omejil temeljno na~elo vrnitve premo‘enja v naravi (npr.
prvi odstavek 2. ~lena, prvi in ~etrti odstavek 16. ~lena, 20.
~len, drugi odstavek 21. ~lena in 22. ~len).

B)
20. Ustavno sodi{~e je dele predlogov in pobud, ki se

nana{ajo na oceno 73. ~lena ZDen, izlo~ilo in jih priklju~ilo
k zadevi pod {tevilko U-I-323/94, ki poteka pred sodi{~em
na pobudo Slovenskega od{kodninskega sklada. Ustavno so-
di{~e bo argumentacijo pobudnikov in predlagateljev v zvezi
s to dolo~bo upo{tevalo v navedenem postopku.

21. Namen ZDen je v popravi krivic, ki so bile prizade-
jane s strani dr‘ave lastnikom zasebnega premo‘enja med
drugo svetovno vojno in po njej. Zakon predpisov, ki so bili
podlaga za podr‘avljanje, ne razveljavlja in tega ne predvi-
deva v postopkih denacionalizacije. Zakon iz gospodarskih
in politi~nih razlogov (lastninjenje in poprava krivic) na no-
vo ureja lastninska razmerja z u~inkom za naprej (ex nunc).
ZDen ne u~inkuje neposredno, je le pravni temelj za vodenje
postopkov in izdajo odlo~b o dodelitvi premo‘enja oz. od{-
kodovanju upravi~encev ali njihovih pravnih naslednikov, ~e
so za to izpolnjeni predpisani pogoji. Upravi~encem se prav-
no formalno podr‘avljeno premo‘enje ne vrne, na podr‘av-
ljenem premo‘enju pridobijo s pravnomo~nostjo odlo~be o
denacionalizaciji lastninsko pravico. Zakon je prisilne nara-
ve in se izvaja na podlagi akta dr‘avnega organa tudi proti
volji zavezancev. Zakon ni oblikoval denacionalizacijskega
zahtevka kot od{kodninskega.

22. ZDen je zasnovan na na~elih pravne dr‘ave, ki
uveljavljajo pravi~nost, torej odpravo povzro~enih krivic z
odvzemom premo‘enja. ZDen nima izrecnih dolo~b o podr-
‘avljenju dru‘bene lastnine, ureja pa preoblikovanje posred-
no, zato je zavezanec za vrnitev premo‘enja tista dru‘bena-
pravna oseba, v katere premo‘enju je stvar, ki jo je potrebno
vrniti, medtem ko pa je za pla~ilo od{kodnine zavezancu
pristojen Slovenski od{kodninski sklad. Zavezanci so dol‘ni
z odpravo podr‘avljenja vrniti prizadetim razla{~encem po-
dr‘avljeno premo‘enje, ~e to {e obstaja v njihovih sredstvih.
Poleg zakonskega na~ela, da se upravi~encem, ki to zahteva-
jo, vzpostavi lastninska pravica na podr‘avljenih sredstvih,
~e so ta {e v sredstvih zavezancev kot dru‘benih pravnih
oseb, zakon izrecno varuje dolo~ene pravne koristi in intere-
se upravljalcev dru‘bene lastnine. Kakor izhaja iz obrazlo‘i-
tve predloga ZDen (Poro~evalec, {t. 7/91), zakon sedanjih
uporabnikov dru‘benih sredstev ne sme spraviti v tak polo-
‘aj, da bi morali prenehati s svojo dejavnostjo oziroma da bi
pri{lo do likvidacije pravne osebe, s ~imer je mo~no omejeno
temeljno na~elo zakona o vrnitvi premo‘enja v naravi. V last
in posest se torej nepremi~nine denacionalizacijskim upravi-
~encem vrnejo, ~e niso podane ovire, ki jih dolo~a zakon. V
primeru ovir se upravi~encu na podr‘avljenem premo‘enju
vrne le lastninska pravica, samo premo‘enje pa dobi v po-
sredno posest; izvr{uje jo preko pravnega subjekta, ki je s
premo‘enjem do vrnitve upravljal kot z dru‘benim sreds-
tvom. Denacionalizacija se nadalje izvede v obliki priznanja
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lastninskega dele‘a, kadar to izhaja iz narave podr‘avljenega
premo‘enja (kapital), ko se je vrednost premo‘enja bistveno
pove~ala, ko premo‘enja objektivno ni mogo~e vrniti v last
in neposredno posest oziroma vrniti lastninske pravice na
realno dolo~enem premo‘enju. V primeru, ko vrnitev v nara-
vi oziroma vzpostavitev lastninske pravice ni mogo~a, gre
upravi~encu od{kodnina.

23. ZDen v ~etrtem odstavku 16. ~lena izrecno dolo~a,
da se lahko premo‘enje pravnih oseb v me{ani lastnini vra~a
le v obliki lastninskega dele‘a na pravni osebi do vi{ine
dele‘a dru‘benega premo‘enja. Podjetje v me{ani lastnini je
uvedel zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, {t. 77/80, 40/89,
46/90, 61/90) kot prehodno obliko postopnega vklju~evanja
zasebne lastnine v dru‘benolastninsko oblikovano podjetje
in bo odpadla, ko bodo podjetja lastninsko preoblikovana. S
tem je zakon omogo~il oblikovanje tovrstnih podjetij in me-
{anje razli~nih oblik lastnine, pri ~emer obseg in kombinaci-
je pravno praviloma niso relevantne. Z ustanovitvijo me{a-
nega podjetja se sicer lastninska pripadnost sredstev
spremeni, sredstva pripadejo dru‘bi, ne glede na to, kdo je
sredstva prispeval in iz katere sfere so iz{la. Vendar pa na
dru‘bi vlagatelji pridobijo korporacijske pravice. Z name-
nom ustavnega varstva zasebne lastnine je ZDen iz kroga
denacionalizacijskih zavezancev izlo~il vse fizi~ne in civil-
nopravne osebe, ki imajo lastninsko pravico na nacionalizi-
ranem premo‘enju. Da bi torej zakon te principe dosledno
izpeljal, je diferencirano dolo~il oblike posegov v materialni
substrat ene ali druge pravnoorganizacijske oblike podjetij in
zavaroval korporacijske pravice tistih vlagateljev, ki so za
ustanovitev me{anih podjetij vlo‘ili zasebna sredstva. Pod-
jetja v izklju~ni dru‘beni lastnini sicer poseg v materialni
substrat tudi lahko prizadene, vendar pa je zakonodajalec
poseg, ki bi imel za posledico opustitev opravljanja dejavno-
sti ali likvidacijo, prepre~il s posebnimi mehanizmi. Enakost
pred zakonom pomeni, da se na enak dejanski in pravni
polo‘aj uporabi ista pravna norma in da je zakonodajalec pri
normiranju dol‘an upo{tevati razlike, ki dejansko obstajajo.
Med pravnimi subjekti v izklju~ni dru‘beni lastnini in tistimi
v me{ani lastnini pa, kot re~eno, razlike obstajajo in je njiho-
vo pravno razli~no urejanje stvarno upravi~eno ter po oceni
ustavnega sodi{~a ne pomeni kr{itve ustavnega na~ela ena-
kosti (14. ~len ustave).

24. Ureditev, ki bi zavezovala k vra~anju sredstev v
naravi tudi pravne osebe, v katerih je zasebni kapital, bi
prizadela pravice dru‘benikov, ki so vlagali kapital v skladu
z zakonodajo, ki je bila kot veljavna sprejeta v pravni sistem
Republike Slovenije. S tem, da tak{no vra~anje v naravi ni
mogo~e, je sicer delno prizadeta pravica denacionalizacij-
skih upravi~encev, da se jim popravijo storjene krivice: ne
morejo dose~i polo‘aja, ki bi bil podoben restituciji, pa~ pa
samo neke vrste premo‘enjsko satisfakcijo. Zakonodajalec je
pravilno pretehtal oba prizadeta interesa in dal prednost poz-
nej{im veljavnim pravnim temeljem, ki so bili podlaga za
razpolaganje z nacionaliziranim premo‘enjem. Tak{no ure-
ditev zahtevajo razlogi pravne varnosti. Breme popravljanja
krivic naj nosita predvsem lastnina, ki nima znanega titularja
in dr‘ava, ne pa posamezne fizi~ne osebe, in take pravne
osebe, v katerih je ‘e udele‘en zasebni kapital, in ki so z
veljavnimi pravnimi posli v dobri veri pridobile dolo~ene
premo‘enjske pravice na premo‘enju, ki je pre{lo v dr‘avno
oziroma dru‘beno last z nacionalizacijo. Tak{en poseg v
pravico, da se upravi~encem do denacionalizacije popravijo
storjene krivice, pa je utemeljen tudi s pravi~nostjo, ki zahte-
va, da se z denacionalizacijo ne smejo povzro~ati nove krivi-
ce. Izjemo od tega pomenijo le primeri, ko se pri obravnava-
nju posameznega primera posebej izka‘e, da je lastninski
vlo‘ek v o~itnem nesorazmerju z vrednostjo premo‘enja de-

nacionalizacijskega upravi~enca, ki bi ga bilo sicer mogo~e
vrniti v naravi zlasti ~e gre za bagatelne lastninske dele‘e.

25. Da bi zakonodajalec zavaroval pravice denacionali-
zacijskih upravi~encev, posredno pa tudi zavezancev, zlasti
dr‘ave, je v 88. ~lenu ZDen dolo~il, da z dnem uveljavitve
tega zakona ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremi~ni-
nami oziroma premo‘enjem, glede katerega po dolo~bah te-
ga zakona obstaja dol‘nost vrnitve. Uvedena prepoved se po
mnenju ustavnega sodi{~a nana{a na vsakr{no razpolaganje s
premo‘enjem, s katerim bi se poslab{al polo‘aj upravi~encev
v postopku denacionalizacije. Statusne spremembe zavezan-
cev, s katerimi bi ti postali me{ana podjetja, bi tudi poslab{a-
le polo‘aj denacionalizacijskih upravi~encev, ki so zahtevali
vrnitev premo‘enja v naravi, hkrati pa bi se lahko prevalile
obveznosti zavezancev na dr‘avo. Prepoved po 88. ~lenu
ZDen se torej nana{a tudi na statusne spremembe zavezan-
cev.

26. Glede na tak{no razlago vsebine 88. ~lena ZDen
ustavno sodi{~e {e pripominja, da tudi dolo~be 91. ~lena
ZDen ni mogo~e razlagati v {kodo denacionalizacijskih upra-
vi~encev. Navedene dolo~be ni mogo~e razlagati tako, da
lahko zavezanci, ki so bili v ~asu uveljavitve ZDen pravne
osebe v dru‘beni lastnini, po uveljavitvi ZDen do uveljavitve
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetji (Uradni list
RS, {t. 55/92, 7/93 in 31/93 - v nadaljevanju ZLPP) spremi-
njajo svojo lastninsko strukturo tako, da bi se z vklju~evajem
lastni{kega kapitala izognile obveznosti vra~anja stvari v
naravi. V sklopu prehodnih dolo~b, ki naj zagotovijo upravi-
~encem najmanj tak{en pravni polo‘aj, kot so ga imeli ob
uveljavitvi ZDen, je navedeno dolo~bo mogo~e razumeti le
tako, da se dolo~ba ~etrtega odstavka 16. ~lena nana{a le na
tista podjetja v me{ani lastnini, ki so bila tak{na ‘e ob uvelja-
vitvi ZDen in so tak{na ostala tudi {e ob uveljavitvi ZLPP.
^e je bil ob uveljavitvi ZDen zavezanec podjetje v me{ani
lastnini, ob uveljavitvi ZLPP pa ne ve~, se v korist upravi-
~enca upo{teva zavezan~eva lastninska struktura ob uvelja-
vitvi ZLPP.

27. Razmerja med dele‘i vlo‘enih vrst kapitala posa-
meznih lastninskih sfer v me{ana podjetja zakon o podjetjih
ne predpisuje. Sodi{~e ob tem opozarja, da vlo‘ek zasebnega
ali tujega kapitala v posameznih primerih legalno ustanovlje-
nih me{anih podjetij lahko pomeni zlorabo statusne oblike za
dosego ugodnosti po ZDen, ~e je bil dan s takim namenom.

28. V tej zvezi sodi{~e opozarja na dolo~bo 89. ~lena
ZDen, ki dolo~a, da je zavezanec za vrnitev oziroma za
od{kodnino pravna oziroma fizi~na oseba, ki je v ~asu odlo-
~anja o zadevi za denacionalizacijo lastnik premo‘enja, ~e je
premo‘enje, na katero se nana{a vrnitev ali od{kodnina, pre{-
lo iz dru‘bene lastnine v zasebno na podlagi {pekulativnih
oziroma fiktivnih pravnih poslov in aktov. Navedena dolo~-
ba se po svoji vsebini v celoti lahko uporablja tudi za prime-
re, ko je nepremi~nina oziroma drugo premo‘enje, ki se je
nahajalo v dru‘beni pravni osebi, na podlagi tak{nih aktov
oziroma poslov pre{lo v premo‘enje pravne osebe v me{ani
lastnini. Tudi v tak{nih primerih se na podlagi dolo~be 89.
~lena zakona lahko kljub dolo~bi ~etrtega odstavka 16. ~lena
zakona zahteva izro~itev nepremi~nine oziroma premo‘enja
v naravi od pravne osebe v me{ani lastnini, ki je v ~asu
odlo~anja o denacionalizaciji lastnica tak{nega premo‘enja.
Tak{ni zahtevki pa niso odvisni od tega, da bi moral biti
{pekulativni ali fiktivni pravni posel sklenjen po uveljavitvi
ZDen. V postopkih denacionalizacije je zato potrebno upo-
{tevati dolo~bo 89. ~lena ZDen, ki ureja polo‘aj premo‘enja,
ki je pre{lo iz dru‘bene lastnine v zasebno na podlagi {peku-
lativnih oziroma fiktivnih pravnih aktov in poslov.

29. Ustavno sodi{~e zavra~a navedbe predlagateljev, da
je ZDen v nasprotju s 155. ~lenom ustave posegel v obstoje-
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~a pogodbena razmerja in v lastnino podjetij ter tako ogrozil
njihov obstoj. Spremembe v Republiki Sloveniji izhajajo iz
legitimnih interesov dru‘be, da se preoblikuje pravni in poli-
ti~ni sistem. Ustavne prepovedi povratnega u~inka zakonov
in drugih predpisov je pri ocenjevanju ZDen torej potrebno
razumeti v kontekstu sprememb pravnega in politi~nega si-
stema. Dosedanja ureditev lastninskih razmerij ni skladna z
veljavno ustavo, zato je potrebno vzpostaviti taka lastninsko-
pravna razmerja, ki bodo z njo skladna. Pravice in obvezno-
sti upravi~encev in zavezancev je zakonodajalec oblikoval
selektivno in nalo‘il zavezancem obveznost vra~ila brez pra-
vice do od{kodnine le za tisto premo‘enje, ki so ga ti prido-
bili neodpla~no. Za odpla~no pridobljene nepremi~nine za-
kon daje zavezancem pravico do od{kodnine v obliki
obveznic Slovenskega od{kodninskega sklada (73. ~len ZD-
en). Hkrati je zakonodajalec predpisal mehanizme, s kateri-
mi je za{~itil zavezance pred bistveno okrnitvijo ekonomske
oziroma tehnolo{ke funkcionalnosti kompleksov (20. ~len,
drugi odstavek 21. ~lena, 27. ~len itd.). Ustavno sodi{~e
ocenjuje, da je v skladu z ustavnim na~elom pravi~nosti, da
se nacionalizirano premo‘enje vrne tistim, ki jim je bilo
odvzeto. Njihova pravica, da pridobijo, kar jim je bilo brez-
pla~no ali z minimalnim pla~ilom podr‘avljeno, je mo~nej{a
od pravice tistih pravnih subjektov, ki so to premo‘enje
pridobili neodpla~no.

30. Z denacionalizacijo se pravni posli in akti, na pod-
lagi katerih so zavezanci pridobili premo‘enje, ki je predmet
denacionalizacije, ne razveljavijo, ne vzpostavlja se prej{nje
stanje; odlo~be pristojnih dr‘avnih organov so pravni naslo-
vi, na podlagi katerih upravi~enci pridobijo lastninsko pravi-
co. Ni torej mogo~e pritrditi predlagateljem v tem postopku,
da jim je zakon z izpodbijanimi dolo~bami retroaktivno po-
segel v pravna razmerja in pridobljene pravice. Iz tega pa
tudi izhaja, da vra~anje podr‘avljenega premo‘enja ne kr{i
na~ela “pacta sunt servanda” in tudi ne nasprotuje dolo~bam
predpisov, ki dolo~ajo pogoje za izpodbijanje pravnega posla
prodaje.

31. Ustavno sodi{~e zavra~a navedbe predlagateljev, da
od{kodnina za odpla~no pridobljeno premo‘enje, ki ga bodo
v skladu z odlo~bo o denacionalizaciji vrnili upravi~encem,
ni ustrezno dolo~ena, zato ocenjuje, da dolo~be ~etrtega od-
stavka 42., 47. in 48. ~lena ZDen niso v neskladju s 14.
~lenom ustave.

32. Za odpla~no pridobljene nepremi~nine je zakon za-
vezancem priznal od{kodnino v obliki obveznic, nominira-
nih v nem{kih markah s 6-odstotno obrestno mero. Obvezni-
ce imajo lastnost vrednostnega papirja in kotirajo na borzi
vrednostnih papirjev. Upravi~enec lahko v skladu z 8. ~le-
nom zakona o slovenskem od{kodninskem skladu (Ur. list
RS, {t. 7/93) pridobi namesto obveznic ustrezno {tevilo del-
nic posameznega podjetja ali ve~ podjetij, s katerimi razpo-
laga Republika Slovenija. To pomeni, da se substanca sred-
stev zavezanih podjetij zaradi vra~ila odpla~no pridobljenih
nepremi~nin ne bo zmanj{ala, spremenila se bo le oblika teh
sredstev.

33. Na podlagi 7. ~lena zakona o Slovenskem od{kod-
ninskem skladu se obveznice glasijo na prinosnika in se
njihovo lastni{tvo prena{a s tradicijo. Po svoji vsebini so
enotne, zato se njihova namembnost glede lastnika ne razli-
kuje. Pravni subjekti, ki imajo lastninsko pravico na teh
papirjih, so glede upravi~enj, ki iz njih izhajajo, izena~eni.
Zakonodajalec je v skladu z mo‘nostmi nacionalne ekonomi-
je od{kodnino, do katere so upravi~eni denacionalizacijski
upravi~enci in zavezanci, dolo~il v obveznicah.

34. ZDen je za primere, ko bi fizi~na vrnitev nepremi~-
nin iz posesti zavezancev objektivno pomenila okrnitev eko-
nomske oziroma tehnolo{ke funkcionalnosti podjetja, pred-

pisal, da se nepremi~nine upravi~encev ne vrnejo ali da se
vrnejo v dolo~enih rokih. S tem je zakon zavaroval produk-
cijsko sposobnost zavezancev in ohranil zaposlenost delav-
cev, zato izpodbijane dolo~be tudi niso v nasprotju s 66.
~lenom ustave. S prikazanimi re{itvami je zakonodajalec
uravnote‘il javni interes o odpravi krivic s pravicami zave-
zancev.

35. ZDen ne vzpostavlja stanja ob podr‘avljenju in ne
posega v razmerja do njegove uveljavitve. Upravi~encem se
vzpostavi lastninska pravica na podr‘avljenem ali nadomest-
nem premo‘enju oziroma prizna od{kodnina s pravnomo~no
odlo~bo o denacionalizaciji. Od{kodninskega zahtevka iz na-
slova nemo‘nosti uporabe oziroma upravljanja premo‘enja
kakor tudi iz naslova vzdr‘evanja nepremi~nin v ~asu od
podr‘avljenja do dneva denacionalizacije zakon ne uvaja,
ker gre za specifi~no obliko nadomestil in ne za od{kodnino
po pravilih civilnega prava. V tem zakonu, ki ureja poseben
primer od{kodnine, gre za od{kodovanje, ne pa za polno
nadomestilo {kode, kot je izgubljeni dobi~ek ali hipoteti~ni
premo‘enjski razvoj. Zakonodajalec je bil upravi~en, da gle-
de na posebnosti, ki jih je povzro~ilo podr‘avljanje in dalj
~asa trajajo~e stanje podr‘avljenja, na poseben na~in uredi
od{kodovanje in sprejme specialen predpis nasproti splo-
{nim pravilom civilnega prava. Denacionalizacijo je uredil
na podlagi tehtanja javnega interesa o odpravi krivic in eko-
nomske sposobnosti dr‘ave na eni strani ter pravic posamez-
nikov na drugi strani. Zato drugi odstavek 72. ~lena ZDen ni
v nasprotju z ustavo.

36. Ni mogo~e pritrditi stali{~u, da je prvi odstavek
72. ~lena ZDen vzpostavil neenakost med tistimi, ki so ob
denacionalizaciji dobili od{kodnino v vi{ini do 30 odstot-
kov vrednosti stvari, in tistimi, ki so dobili vi{jo od{kodni-
no. Kot re~eno, se odprava krivic ne izvaja po pravilih
civilnega prava. ^e je nekdo prejel manj kot 30 odstotkov
od{kodnine, se ta ne upo{teva in dobi polno nadomestilo.
Zakonodajalec je s tem vzpostavil socialno vrednotenje na
temelju distributivne pravi~nosti, kjer je neenakost dovo-
ljena, ~e za to obstoje splo{no sprejemljivi temelji. Tak
splo{en temelj pa je podan, ~e gre za nadomestilo, ki je
prete‘no simboli~ne narave. Ustavno sodi{~e primernosti
zakonodajal~eve odlo~itve praviloma ni pristojno ocenje-
vati. Presoja jo lahko le v primerih, ~e bi ugotovilo, da je
odlo~itev zakonodajalca arbitrarna in v nasprotju s pojmo-
vanjem socialne pravi~nosti (na~ela socialne dr‘ave). Ker
pa v zvezi s prvim odstavkom 72. ~lena ZDen gre za razli~-
na dejanska stanja glede na vi{ino od{kodnine, po oceni
ustavnega sodi{~a ne gre za kr{itev na~ela enakosti pred
zakonom in je neenakost utemeljena ob upo{tevanju obrav-
navanega vpra{anja pravi~nosti.

37. Ni mogo~e pritrditi stali{~u, da je dolo~ba 33. ~lena
ZDen, ki uveljavlja pravico, da se nepremi~nine vrnejo pro-
ste hipotekarnih bremen, nastalih po njihovem podr‘avlje-
nju, v nasprotju z 22. ~lenom ustave. Dolo~ba 33. ~lena
ZDen je materialnopravne narave. V skladu z na~elom pra-
vi~nosti je, da denacionalizacijski upravi~enec ne prevzema
hipotekarnih bremen, ki so nastala po podr‘avljenju, saj pri
tem ni sodeloval in ga za to ne more zadeti obveznost jam~e-
nja.

38. V zvezi z 22. ~lenom izpodbijanega zakona predla-
gatelji zatrjujejo, da je v nasprotju z 69. ~lenom ustave, ki
ureja razlastitev. Po ZDen ne gre za razlastitev pravnih oseb,
pa~ pa je ZDen, kot re~eno, specialen predpis, ki naj v okviru
danih mo‘nosti odpravi krivice, povzro~ene s podr‘avlje-
njem premo‘enja, in gre torej za drug pravni temelj, kot je
podan v 69. ~lenu ustave. 22. ~len tudi ni v nasprotju s 66. in
67. ~lenom ustave. Varstvo dela (66. ~len ustave) se zagotav-
lja s predpisi s podro~ja delovnega in socialnega prava. ZDen
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vsebuje tudi dolo~be, ki varujejo produkcijsko sposobnost
prizadetih zavezancev, in ob tehtanju interesov zagotavlja
primerno socialno varnost zaposlenih, o ~emer je bilo v tej
odlo~bi ‘e razlogovano. Zakon tudi ni v nasprotju z dolo~bo
67. ~lena ustave. Pri upravi~enjih dru‘benih pravnih oseb na
sredstvih v dru‘beni lastnini ne gre za lastnino. Denacionali-
zacijski upravi~enci, ki bodo z vrnitvijo zaplenjenega premo-
‘enja postali njegovi lastniki, pa bodo morali tako kot drugi
subjekti spo{tovati pravila o gospodarski, socialni in ekolo{-
ki funkciji lastnine. Problematiko 22. ~lena izpodbijanega
zakona je ustavno sodi{~e ‘e obravnavalo v odlo~bi U-I-75/92
z dne 31. 3. 1994 (Uradni list RS, {t. 23/94) in se sklicuje
tudi na tam navedene razloge.

C)
39. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi

21. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/
94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr.
Peter Jambrek, mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr.
Lovro [turm, Franc Testen in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Od-
lo~bo je sprejelo soglasno.

[t. UI 72/93
Ljubljana, dne 20. aprila 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

LJUBLJANA

1158.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS,
45/94 – dlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, 57/94, 14/95 in 20/95
– odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS) in 10. ~lena statutarnega
sklepa Mestne ob~ine Ljubljana na 8. seji dne 20. 4. 1995
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi komisije za medob~insko, medmestno in

mednarodno dejavnost

1. ~len
S tem odlokom se ustanovi komisija za medob~insko,

medmestno in mednarodno dejavnost (v nadaljevanju: komi-
sija) kot stalno delovno telo Mestnega sveta Mestne ob~ine
Ljubljana (v nadaljevanju: mestni svet) ter dolo~i sestava,
mandat in pristojnosti komisije.

2. ~len
Komisija ima sedem ~lanov, ki jih imenuje mestni svet.
[tiri stranke z najve~jim {tevilom mandatov v mestnem

svetu predlagajo v komisijo po enega ~lana, preostale stranke
oziroma lista pa predlagajo tri ~lane tako, da kandidirajo
enega ali ve~ kandidatov.

Imenovani ~lani izmed sebe dolo~ijo predsednika in
podpredsednika komisije. Prvo sejo komisije skli~e predsed-
nik mestnega sveta.

Mandat ~lanov komisije je vezan na mandat ~lanov
mestnega sveta.

3. ~len
Komisija usklajuje dejavnost Mestne ob~ine Ljubljana

v odnosu do drugih lokalnih samoupravnih skupnosti oziro-
ma mest doma in v tujini.

Komisija se pri svojem delu redno posvetuje z ‘upanom
Mestne ob~ine Ljubljana, ki predstavlja mestno ob~ino.

4. ~len
Komisija oblikuje strategijo sodelovanja Mestne ob~ine

Ljubljana z drugimi lokalnimi skupnostmi oziroma mesti, pri

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

1159.

Na podlagi 98. ~lena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, {t. 18/91 in 21/94) ter 29. in 65. ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni  list RS, {t. 72/93, 6/94 – odlo~ba
US RS, 45/94 – odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94,
14/95 in 20/95 – odlo~ba US RS) je Mestni svet Mestne
ob~ine Ljubljana na 7. seji dne 11. 4. 1995 sprejel

P R A V I L N I K
o porabi sredstev Mestne ob~ine Ljubljana, namenjenih

za stanovanjska posojila z ugodno obrestno mero

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem pravilnikom Mestna ob~ina Ljubljana dolo~a zla-

sti:
– namene, za katere se lahko uporabljajo sredstva Mest-

ne ob~ine Ljubljana, namenjena za stanovanjska posojila z
ugodno obrestno mero,

– kategorije upravi~encev za dodelitev sredstev,
– splo{ne in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati

upravi~enci posamezne kategorije,
– kriterije za oblikovanje prednostnega vrstnega reda

za dodelitev sredstev.

~emer upo{teva gospodarske, kulturne in druge interese Mest-
ne ob~ine Ljubljane.

Strategijo sprejema mestni svet.

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. MS-DK-327/95
Ljubljana, dne 20. aprila 1995.

Predsednik
Mestnega sveta

Mestne ob~ine Ljubljana
Dimitrij Kova~i~, dipl. jur. l. r.
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II. NAMENI PORABE SREDSTEV MESTNE OB^INE
LJUBLJANA

2. ~len
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri

katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti
sposojenega denarja in pokriva stro{ke posojila. Vi{ino
obrestne mere z vsakim razpisom dolo~i Mestni svet Mestne
ob~ine Ljubljana.

3. ~len
Posojila so namenjena za:
– nakup stanovanja na obmo~ju Mestne ob~ine Ljublja-

ne s {ir{o okolico (radius 20 km),
– stanovanjsko gradnjo na obmo~ju Mestne ob~ine

Ljubljana,
– prenovo stanovanj na obmo~ju Mestne ob~ine Ljub-

ljana.

III. KATEGORIJE PORABNIKOV SREDSTEV MESTNE
OB^INE LJUBLJANA

4. ~len
Posojilo Mestne ob~ine Ljubljane lahko dobijo fizi~ne

in pravne osebe.

Posojila fizi~nim osebam:

5. ~len
Fizi~ne osebe so lahko uporabniki sredstev Mestne ob-

~ine Ljubljana:
– ~e so dr‘avljani Republike Slovenije,
– ~e z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja pr-

vi~ re{ujejo svoje stanovanjsko vpra{anje,
– ~e jim je zaradi spremenjenih dru‘inskih, zdravstve-

nih in socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo nepri-
merno.

6. ~len
Ob splo{nih pogojih, navedenih v prej{njem ~lenu tega

pravilnika, Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana lahko dolo-
~i {e posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati uporabniki
sredstev iz prej{njega ~lena tega pravilnika, kot na primer:

– socialnodemografski polo‘aj prosilca in njegove dru-
‘ine,

– premo‘enjsko stanje prosilca in njegove dru‘ine,
– vi{ina lastne udele‘be,
– kreditna sposobnost prosilca,
– drugo.

7. ~len
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravi~encev iz 5. in 6.

~lena tega pravilnika zajemajo:
– premo‘enjsko stanje prosilca in njegove dru‘ine,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove

dru‘ine,
– namembnost posojila.
Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana lahko za vsak

razpis dolo~i {e druge kriterije, ki se upo{tevajo pri ocenjeva-
nju vlog.

Ob upo{tevanju navedenih kriterijev imajo prednost in
ve~je ugodnosti pri dodelitvi posojila:

– mlade dru‘ine,
– dru‘ine z ve~jim {tevilom otrok,
– dru‘ine z manj{im {tevilom zaposlenih (kreditna spo-

sobnost),

– mladi perspektivni kadri, zaposleni v kulturi, zdravs-
tvu in {olstvu,

– mladi raziskovalci,
– kadri potrebni za razvoj Mestne ob~ine Ljubljana,
– invalidi in dru‘ine z invalidnim(i) ~lanom (~lani),
– prosilci z dalj{o delovno dobo, ki so brez stanovanja

ali so podnajemniki,
– prosilci z dalj{im stalnim bivanjem v Mestni ob~ini

Ljubljana,
– raz{irjene dru‘ine.
Za mlado dru‘ino se {teje dru‘ina z najmanj enim otro-

kom, v kateri nobeden od star{ev ni star ve~ kot 35 let in {e
nobeden od otrok ni {oloobvezen.

Za dru‘ino z ve~jim {tevilom otrok se {teje dru‘ina, v
kateri so najmanj trije otroci.

Za dru‘ino z manj{im {tevilom zaposlenih se {teje dru-
‘ina, v kateri je zaposlen samo prosilec.

Za mlade prosilce se {tejejo samske osebe, mlaj{e od 35
let.

Pri invalidnosti prosilca ali ~lana njegove dru‘ine se
upo{teva invalidnost s 100 % telesno okvaro, ugotovljeno s
sklepom ali odlo~bo ZPIZ. Za invalidnost se {teje tudi mot-
nja v du{evnem in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost
za delo.

Za dalj{o delovno dobo se {teje najmanj 1/3 delovne
dobe, potrebne za redno upokojitev.

Za dalj{e bivanje v Mestni ob~ini Ljubljana se {teje
najmanj 5 let stalnega bivanja v Ljubljani.

Raz{irjena dru‘ina je dru‘ina, v kateri ‘ivijo v eni sta-
novanjski enoti tri generacije o‘jih dru‘inskih ~lanov prosil-
ca, kot jih opredeljuje 6. ~len stanovanjskega zakona.

Posojila pravnim osebam:

8. ~len
Pravne osebe, ki lahko pridobijo posojila iz sredstev

Mestne ob~ine Ljubljana, so tiste, ki so:
– ustanovljene za pridobivanje, upravljanje in oddaja-

nje najemnih neprofitnih stanovanj in vpisane v register ne-
profitnih stanovanjskih organizacij iz 94. ~lena stanovanjske-
ga zakona,

– ustanovljene za pridobivanje in upravljanje lastnih
stanovanj in vpisane v register neprofitnih stanovanjskih or-
ganizacij iz 94. ~lena stanovanjskega zakona.

9. ~len
Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana v vsakem razpisu

lahko dolo~i {e posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
uporabniki sredstev Mestne ob~ine Ljubljana iz prej{njega
~lena tega pravilnika, kot na primer:

– zagotovljen dele‘ lastnih sredstev za sofinanciranje
projekta,

– drugo.

10. ~len
Kriteriji za ocenjevanje vlog upravi~encev iz 8. in 9.

~lena tega pravilnika so zlasti:
– primernost oblike in na~ina gradnje stanovanjske eno-

te, ki jo kupujejo ali gradijo,
– energetska var~nost,
– vpliv na okolje,
– drugo.
Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana za vsak razpis

lahko dolo~i {e druge kriterije, ki se upo{tevajo pri ocenjeva-
nju vlog.
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IV. NA^IN DODELJEVANJA SREDSTEV MESTNE
OB^INE LJUBLJANA

11. ~len
Sredstva Mestne ob~ine Ljubljana se za posojila dode-

ljujejo na podlagi razpisa, ki ga ob upo{tevanju dolo~il stano-
vanjskega zakona in tega pravilnika sprejme Mestni svet
Mestne ob~ine Ljubljana.

Razpisi za posamezne kategorije uporabnikov in posa-
mezne namene porabe sredstev Mestne ob~ine Ljubljana so
praviloma lo~eni.

Razpis se javno objavi.

12. ~len
Razpis iz prej{njega ~lena tega pravilnika praviloma

vsebuje naslednje:
– namen, za katerega se delijo sredstva Mestne ob~ine

Ljubljana,
– vi{ino sredstev, namenjenih za delitev,
– kategorijo upravi~encev do razpisanih sredstev,
– splo{ne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati

vsi prosilci oziroma posamezne kategorije upravi~encev za
pridobitev posojila,

– posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati
vsi prosilci oziroma posamezne kategorije upravi~encev za
pridobitev posojila,

– osnovne podatke, ki jih morajo upravi~enci navesti v
vlogi in kje obrazec vlog dobijo,

– ceno za m2 stanovanjske povr{ine, ki se uporablja kot
osnova za izra~un vi{ine dodeljenih sredstev,

– standarde stanovanjske povr{ine (velikost stanova-
nja, za katero se prosi posojilo),

– najvi{ja mo‘na vi{ina odobrenih sredstev posamez-
nemu prosilcu,

– obrestno mero za odobreno posojilo,
– dobo odpla~evanja posojila (najdalj{o in najkraj{o),
– porabo in na~in odpla~evanja odobrenega posojila,
– na~in zavarovanja odobrenega posojila,
– kraj in na~in zbiranja vlog,
– termin zbiranja vlog s prilogami in dolo~itvijo zad-

njega dne,
– priloge, ki jih morajo prosilci prilo‘iti vlogi,
– kriterije za dolo~ene prioritete pri dodelitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo razdeljena sredstva,
– datum izdaje gradbenega dovoljenja ne sme biti dalj{i

od treh let,
– datum sklenitve kupoprodajne pogodbe
– drugo.

13. ~len
Mestna uprava – Oddelek za stanovanjsko gospodarstvo

(v nadaljevanju: MUOSG) sprotno prou~i utemeljenost dos-
pelih vlog, zlasti, ~e prosilci izpolnjujejo razpisane pogoje in
~e so vloge opremljene z zahtevanimi prilogami. MUOSG
preverja verodostojnost predlo‘enih prilog.

MUOSG sprotno obve{~a prosilce o morebitnih dopol-
nitvah nepopolnih vlog. Prosilci so dol‘ni nepopolne vloge
dopolniti v roku 8 dni po poslanem obvestilu, sicer se te
vloge obravnavajo kot nepopolne in se ne upo{tevajo v po-
stopku dodelitve posojil.

V. OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA
REDA UPRAVI^ENCEV ZA DODELITEV SREDSTEV

14. ~len
Popolne vloge fizi~nih in pravnih oseb obravnava

MUOSG.

15. ~len
Predlog prednostnega vrstnega reda za dodelitev posojil

fizi~nim in pravnim osebam potrjuje 5-~lanska posebna ko-
misija, ki jo imenuje Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana.

MUOSG v roku, ki je dolo~en z razpisom, obvesti vse
prosilce o odlo~itvi komisije.

16. ~len
^e se posamezen prosilec ne strinja s sklepom komisije,

se lahko v roku 15 dni po prejemu odlo~itve prito‘i na Mestni
svet Mestne ob~ine Ljubljana.

Mesti svet Mestne ob~ine Ljubljana najkasneje v 30
dneh po prejemu prito‘be odlo~i o upravi~enosti prito‘be.

17. ~len
Posojilojemalec odobreno posojilo obvezno zavaruje pri

poobla{~eni zavarovalnici in krije stro{ke zavarovanja.

18. ~len
Stro{ke priprave pogodb za odobrena posojila pokrije

posojilojemalec iz odobrenih sredstev v vi{ini, ki jo dolo~i
Mestni svet Mestne ob~ine Ljubljana.

19. ~len
^e uporabnik posojila porabi sredstva nenamensko, ali

da je ob vlogi za odobritev sredstev navajal neresni~ne podat-
ke, mora sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za
ban~na nenamenska posojila.

Posojilojemalec lahko odtuji kreditirano stanovanjsko
enoto za katero je dobil posojilo, pred pla~ilom celotnega
dolga samo s soglasjem Mestnega sveta Mestne ob~ine Ljub-
ljana.

VI. PREHODNA IN KON^NA DOLO^BA

20. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. MS-DK-387/95
Ljubljana, dne 18. aprila 1995.

Predsednik
Mestnega sveta

Mestne ob~ine Ljubljana
Dimitrij Kova~i~, dipl. jur. l. r.

CELJE

1160.

Na podlagi 43. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 80/94) so Ob~inski sveti Mestne ob~ine Celje
dne 30. 3. 1995, Ob~ine [tore dne 28. 3. 1995 in Ob~ine
Vojnik dne 7. 4. 1995 sprejeli

O D L O K
o potrditvi zaklju~nega ra~una prora~una Ob~ine Celje

za leto 1994

1. ~len
Potrdi se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Celje za leto

1994.
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2. ~len
Zaklju~ni ra~un prora~una izkazuje:

SIT
– prihodke 3.068,371.002
– odhodke 3.208,968.019
– prese‘ek odhodkov nad prihodki –140,597.017

3. ~len
Bilanca prihodkov in odhodkov prora~una Ob~ine Celje

za leto 1994 je sestavni del tega odloka.

4. ~len
Odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

[t. 40200-001/94
Celje, dne 20. aprila 1995.

Predsednik Predsednik
Ob~inskega sveta Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine Celje ob~ine [tore
Lojze Oset l. r. Albin Valand l. r.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

V
Ti sklepi za~nejo veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 1995 dalje.

Videm, dne 23. decembra 1994.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik l. r.

1162.

Na podlagi 49. in 101. ~lena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94
– odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski
svet ob~ine Dobrepolje na 2. seji dne 26. 1. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
o za~asni organizaciji in delovnem podro~ju skupne

ob~inske uprave Ob~in Grosuplje, Ivan~na Gorica in
Dobrepolje

1
S tem sklepom se za~asno ustanovi skupna uprava Ob~in

Grosuplje, Ivan~na Gorica in Dobrepolje (v nadaljevanju:
ob~inska uprava), dolo~a njihova organizacija, delovno
podro~je ter uredi druga vpra{anja v zvezi z njihovim delova-
njem.

2
Ob~inska uprava je organizirano pri Ob~ini Grosuplje.

Sestavljajo jo tri slu‘be:
– slu‘ba za dru‘bene dejavnosti, gospodarstvo in fi-

nance
– slu‘ba za gospodarske javne slu‘be
– splo{na slu‘ba
Do sprejema novih aktov se za organizacijo in delovno

podro~je ob~inske uprave smiselno uporablja odlok o organ-
izaciji in delovnem podro~ju upravnih organov Ob~ine Gro-
suplje (Uradni list RS, {t. 2/91).

3
Ob~inska uprava izdaja vse naloge, za katere so pristoj-

ne Ob~ine Grosuplje, Ivan~na Gorica in Dobrepolje. Enako-
vredno jo vodijo vsi trije ‘upani navedenih ob~in.

Ob~inska uprava zagotovi zaposlitev vsem delavcem
biv{e Ob~ine Grosuplje, ki niso razporejeni v upravno enoto
Grosuplje ali katerikoli upravni organ dr‘avnih ministrstev.

Zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do pla~e v
skladu z odlo~bami z dne 21. 12. 1994 in veljajo od 23. 4.
1994 dalje, dokler ne bo v skladu z zakonom izdelan na~rt
delovnih mest in drugi ustrezni akti posameznih ob~in.

4
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 do spreje-
ma na~rta delovnih mest v vseh treh ob~inah.

Videm, dne 26. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik l. r.

DOBREPOLJE

1161.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet
ob~ine Dobrepolje na 1. seji dne 23. decembra 1994 sprejel

S T A T U T A R N E  S K L E P E

I
Ob~ina Dobrepolje za~asno prevzema odloke, sklepe in

pravilnike, ki sta jih sprejela Skup{~ina in Izvr{ni svet ob~ine
Grosuplje in Ko~evje v tistih delih, ki zadevajo obmo~je
Ob~ine Dobrepolje.

II
Sede‘ ob~ine Dobrepolje je na Vidmu, Videm 35, 61312

Videm-Dobrepolje.

III
Ob~inski svet sprejme za~asni poslovnik Ob~inskega

sveta ob~ine Dobrepolje.

IV
Ob~inski svet daje za~asno pooblastilo delavcem up-

ravnih organov Ob~ine Grosuplje za opravljanje nalog za
Ob~ino Dobrepolje.
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1163.

Na podlagi 10. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 – odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94) je Ob~inski svet ob~ine
Dobrepolje na 2. seji dne 26. januarja 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P
o pe~atu Ob~ine Dobrepolje

1
Ob~ina Dobrepolje uporablja nov pe~at – ‘ig, ki vsebuje

ime Ob~ina Dobrepolje.
Pe~at je okrogle oblike, dve velikosti – ∅ 35 mm in ∅

20 mm.

2
Vsi stari pe~ati Ob~ine Grosuplje so od 1. 1. 1995

neveljavni.

3
Ta sklep velja od 1. 1. 1995 dalje.

Videm, dne 26. januarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik l. r.

1164.

Na podlagi 23. in 26. ~lena zakona o politi~nih strankah
(Uradni list RS, {t. 62/94) je Ob~inski svet ob~ine Dobre-
polje na 3. seji dne 23. 2. 1995 sprejel

S K L E P
o na~inu financiranja politi~nih strank v Ob~ini

Dobrepolje za leto 1995

1
Strankam, katerih listam so pripadli mandati za ~lane

ob~inskega sveta ter strankama, katerih kandidat je bil iz-
voljen za ‘upana, pripadajo za mesec januar 1995 sredstva iz
prora~una Ob~ine Dobrepolje v vi{ini 20 tolarjev za vsak
dobljeni glas na volitvah za:

ob~inski svet:

Stranka [tevilo glasov Znesek SIT

SDSS 423 8.460
SKD 542 10.840
SLS 341 6.820
LDS 221 4.420
Andrej [kantelj 131 2.620

oziroma za ‘upana:

Stranka [tevilo glasov (1.067) Znesek SIT

SKD 1/2 10.670
SLS 1/2 10.670

2
Sredstva se stranki dodeljujejo mese~no na njen ‘iro

ra~un.

3
Znesek iz 1. to~ke sklepa se mese~no usklajuje z indek-

som rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih
Zavoda RS za statistiko.

4
Ta sklep za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 403-2/95
Dobrepolje, dne 23. februarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik l. r.

1165.

Na podlagi 7. ~lena zakona o cestah (Uradni list SRS,
{t. 2/88), na podlagi osnov in meril za razvrstitev cest in
drugih prometnih povr{in med lokalne ceste je Ob~inski svet
ob~ine Dobrepolje na 4. seji dne 6. aprila 1995 sprejel

S K L E P
o razvrstitvi ceste Pri Cerkvi–Podtabor med lokalne

ceste

I
Cesta Pri Cerkvi–Podtabor se uvr{~a med lokalne ceste

v ob~ini Dobrepolje.

II
Sklep pri~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 347-2/95
Dobrepolje, dne 12. aprila 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik l. r.

1166.

DOL PRI LJUBLJANI

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 18/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 11.
~lena za~asnega poslovnika Ob~inskega sveta ob~ine Dol pri
Ljubljani, je Ob~inski svet ob~ine Dol pri Ljubljani na 5. seji
dne 28. 3. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P
o ustanovitvi in pristojnosti ob~inskih odborov

1. ~len
Ob~inski odbori so delovna posvetovalna telesa ob~in-

skega sveta in ‘upana, ki pripravljajo strokovne podlage za
odlo~itve ob~inskega sveta oziroma ‘upana za podro~ja iz
njune delovne pristojnosti.
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2. ~len
Ob~inski odbori opravljajo naslednje naloge:
– obravnavajo predloge ‘upana, ~lanov sveta in ob~anov

(ljudska iniciativa) s svojega delovnega podro~ja, preden o
njih odlo~a svet in dajejo mnenje o teh predlogih

– razpravljajo o vpra{anjih s svojega delovnega podro~ja
in dajejo svetu in ‘upanu mnenja o teh vpra{anjih

– predlagajo svetu odlo~itve s svojega podro~ja.
Ob~inski svet lahko poveri ob~inskemu odboru odlo-

~anje o zadevah iz pristojnosti sveta. Zadeve, ki se prenesejo
v pristojnost odbora, dolo~i svet s sklepom, ki ga sprejme z
dvetretjinsko ve~ino vseh ~lanov ali s statutom.

3. ~len
Ob~inski odbor ima najve~ devet ~lanov, izmed katerih

je najmanj ena tretjina ~lanov sveta. Na~in volitev ~lanov
odborov ureja poslovnik sveta.

@upan ne more biti ~lan ob~inskega odbora.
Ob~inski odbor veljavno sklepa, ~e je na seji navzo~a

ve~ina vseh ~lanov. Odlo~itev sprejema ob~inski odbor z
ve~ino glasov ~lanov.

4. ~len
Ob~inski svet imenuje tudi odbor za prito‘be, ki odlo~a

na drugi stopnji v upravnem postopku v zadevah iz izvirne
ob~inske pristojnosti, kadar na prvi stopnji odlo~i ‘upan in
zakon oziroma ob~inski predpis ne dolo~i, da je za odlo~anje
na drugi stopnji pristojen drug organ.

5. ~len
Ob~inski svet ustanovi posamezne ob~inske odbore, do-

lo~i njegove pristojnosti in imenuje predsednika in ~lane s
posebnim aktom, ki ga pripravi Komisija za volitve, imeno-
vanja in administrativne zadeve in ga ob~inski svet sprejme z
ve~ino vseh ~lanov sveta.

6. ~len
Ob~inski svet ustanovi in imenuje nadzorni odbor, ki:
– nadzira razpolaganje s premo‘enjem ob~ine
– nadzira zakonitost, namenskost in smotrnost porabe

sredstev ob~inskega prora~una
– nadzira finan~no poslovanje uporabnikov prora~unskih

sredstev.
Nadzorni odbor opozarja uporabnike prora~unskih sred-

stev na nepravilnosti, ki jih izsledi in obve{~a o teh nepravil-
nostih ‘upana in ob~inski svet.

7. ~len
Nadzorni odbor ima pet ~lanov, ki ne smejo biti ~lani

ob~inskega sveta, ‘upan, ob~inski uradniki in drugi javni
uslu‘benci ter ~lani poslovodstev organizacij, ki so uporabni-
ki prora~unskih sredstev.

Na~in imenovanja ureja poslovnik sveta.

8. ~len
Ob~inski odbor je za svoje delo odgovoren ob~inskemu

svetu.

9. ~len
Ta statutarni sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 2-SS/95

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Dol pri Ljubljani
Silvester Anton Zupan l. r.

GROSUPLJE

1167.

Na podlagi 29. in 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93 in 57/94) in drugega odstavka 18.
~lena statuta ob~ine Grosuplje je Ob~inski svet ob~ine Gro-
suplje na 4. seji dne 29. 3. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave

Ob~ine Grosuplje

1. ~len
S tem aktom se dolo~a organiziranost ob~inske uprave,

njene pristojnosti in delovna podro~ja.

2. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.
Ob~insko upravo lahko vodi tajnik, ki ga na predlog

‘upana imenuje ob~inski svet.
@upan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje dolo~e-

nih aktov poslovanja.

3. ~len
Upravne naloge ob~inske uprave opravljajo tajnik, vodje

uradov, vi{ji upravni, upravni in strokovno tehni~ni delavci.
Za svoje delo so odgovorni ‘upanu.
Upravne naloge so opredeljene z zakonom, statutom in

tem odlokom.
Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje ob~inskih predpisov za izvr{evanje statuta,

odlokov ter drugih splo{nih aktov in odlo~itev ob~inskega
sveta ter ob~inskih odborov;

– izdajanje posami~nih upravnih aktov;
– priprava splo{nih aktov, prora~una in zaklju~nega ra-

~una ter drugih aktov, poro~il in drugih gradiv za ob~inske
odbore in ob~inski svet;

– upravljanje z ob~inskim premo‘enjem;
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in dru‘benih jav-

nih slu‘b in nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pospe{evanje razvoja na podro~ju gospodarstva in

dru‘benih dejavnosti;
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih

podjetij;
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopkov za

podelitev koncesij in izdajanje odlo~b o koncesiji.

4. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo ob~inski uradi:
– Urad za gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti
– Urad za gospodarsko infrastrukturo
– Urad za prostor
– Urad za splo{ne zadeve.

5. ~len
Urad za gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti opravlja

naloge na naslednjih podro~jih:
– kmetijstvo, kmetijska zemlji{~a in gozdovi,
– pospe{evanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turiz-

ma, obrti, gostinstva itd.),
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v ob-

~ini,
– prora~un,
– finan~no poslovanje,
– blagajni{ko poslovanje,
– ra~unovodstvo in knjigovodstvo,
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– vzgoja in izobra‘evanje,
– zdravstvo,
– kultura in kulturna dedi{~ina,
– {port,
– interesne dejavnosti mladih,
– zaposlovanje,
– raziskovanje in
– socialno varstvo.
Urad za gospodarstvo in dru‘bene dejavnosti opravlja

tudi druge naloge s podro~ja gospodarskih in dru‘benih de-
javnostih.

6. ~len
Urad za gospodarsko infrastrukturo opravlja naloge na

naslednjih podro~jih:
– gospodarske javne slu‘be,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– urejanje stavbnih zemlji{~,
– promet in zveze,
– komunalno redarstvo,
– vodnogospodarska dejavnost.
Urad za gospodarsko infrastrukturo opravlja tudi druge

naloge iz ob~inske pristojnosti na tem podro~ju.

7. ~len
Urad za prostor opravlja naloge na naslednjih podro~jih:
– urejanje prostora in urbanizem,
– priprave in sprejemanje prostorskih planov ob~ine,
– priprave in sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravo lokacijske dokumentacije in pridobitev so-

glasij,
– izkori{~anje rudnin;
Urad za prostor opravlja tudi druge naloge iz ob~inske

pristojnosti na podro~ju okolja in prostora.

8. ~len
Urad za splo{ne zadeve opravlja naloge strokovnega in

organizacijskega zna~aja, pomembne za delo ob~inske upra-
ve, zlasti na naslednjih podro~jih:

– premo‘enjsko pravne zadeve,
– volitve in imenovanja,
– priprava splo{nih aktov, ki jih sprejema ali predlaga

ob~inska uprava,
– kadrovske zadeve,
– organizacijske zadeve in
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega zna~a-

ja, pomembne za delo ob~inske uprave,
– po‘arna varnost in za{~ita pred naravnimi in drugimi

nesre~ami,
– lokalne volitve,
– nadzor nad organiziranjem shodov in prireditev lokal-

nega obsega in pomena in
– informacijska dejavnost.
Sekretar ob~inskega sveta poleg svojih del opravlja na-

slednje naloge:
– koordinira delo ~lanov sveta odborov, komisij in dru-

gih stalnih in za~asnih delovnih teles sveta,
– pripravlja gradiva za seje,
– vodi zapisnike,
– vodenje protokola ob~inskega sveta,
– skrb za objavo odlokov in drugih aktov,
– priprava aktov iz pristojnosti ob~inskega sveta,
– priprava aktov iz podro~ja volitev, imenovanj, in raz-

re{itev iz pristojnosti ob~inskega sveta in ob~inskih odborov,
– ostale zadeve.

9. ~len
Naloge iz pristojnosti ob~inske uprave na podro~jih, ki

niso na{teta v 5., 6., 7. in 8. ~lenu, opravlja tisti urad, v
katerega delovno podro~je spada naloga po svoji naravi.

^e je naloga tak{na, da po svoji naravi ne spada v
delovno podro~je nobenega izmed uradov, jo opravlja Urad
za splo{ne zadeve.

10. ~len
Upravne organe vodijo pomo~niki predstojnika uprav-

nega organa z nazivom vodje uradov.
Pomo~nik predstojnika upravnega organa organizira de-

lo, skrbi za zakonitost dela in opravlja druge naloge v okviru
svojih pravic, pooblastil, dol‘nosti in odgovornosti, ki jih
dolo~ajo zakoni, statut ob~ine in drugi akti ob~ine.

Pomo~nik predstojnika upravnega organa ima lahko na-
mestnika.

11. ~len
Na~rt delovnih mest dolo~a ‘upan po predhodnem mne-

nju ob~inskega sveta.
Delavce ob~inske uprave imenuje oziroma sprejema v

delovno razmerje ‘upan.
@upan tudi odlo~a o njihovem napredovanju in o njihovi

razre{itvi.
Koeficient za dolo~anje pla~e vi{jih upravnih delavcev

dolo~i ‘upan.
O disciplinski odgovornosti v ob~inski upravi odlo~a

‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.

12. ~len
Tajnik ob~inske uprave ima polo‘aj ob~inskega funk-

cionarja in se zanj smiselno uporabljajo dolo~be zakona o
funkcionarjih v dr‘avnih organih. O njegovih pravicah iz
delovnega razmerja odlo~a Komisija za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja na predlog ‘upana.

13. ~len
Za delavce v ob~inski upravi se primerno uporabljajo

dolo~be zakona o delavcih v dr‘avnih organih (Uradni list
RS, {t. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o
razmerjih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94), kakor tudi
dolo~be uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni
list RS, {t. 8/91 in 82/94).

14. ~len
Ob~inska uprava na podlagi akta o na~rtu delovnih mest

v ob~inski upravi prevzame od ob~inskih upravnih organov
biv{e ob~ine delavce, ki opravljajo naloge, ki spadajo v de-
lovno podro~je ob~inske uprave.

15. ~len
Ta odlok za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

[t. 013-5/95
Grosuplje, dne 29. marca 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje

Angelca Likovi~, dipl. org. l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 1785[t. 24 – 6. V. 1995

SEVNICA

1168.

Na podlagi 31. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95) ter 22. in 36. ~lena statuta Ob~ine Sevnica
(Uradni list RS, {t. 23/95) je Ob~inski svet ob~ine Sevnica na
seji dne 29. 3. 1995 sprejel

O D L O K
o odborih Ob~inskega sveta ob~ine Sevnica

1. ~len
S tem odlokom dolo~a ob~inski svet ob~ine Sevnica

sestavo in naloge odborov ob~inskega sveta (v nadaljevanju:
odbor).

Odbori obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega
sveta in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.

2. ~len
Ob~inski svet ima enajst odborov, ki jih dolo~a statut

Ob~ine Sevnica.

3. ~len
Odbor ima najmanj pet ~lanov, od tega najmanj dva

~lana ob~inskega sveta. ̂ lane odbora imenuje ob~inski svet.
Predsednika odbora izvolijo ~lani odbora izmed sebe.

4. ~len
Odbor za finance in prora~un ima pet ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– osnove in merila za oblikovanje prora~una ob~ine,
– izvajanje dav~ne politike v ob~ini,
– predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispev-

kov, taks in drugih prihodkov.

5. ~len
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo ima

sedem ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– komunalno in stanovanjsko gospodarstvo,
– varstvo in urejanje voda,
– varstvo pred hrupom,
– ‘elezni{ki in cestni promet,
– po{tni in telekomunikacijski promet,
– vpra{anja povezana z jedrsko varnostjo in skladi{~e-

njem radioaktivnih odpadkov.

6. ~len
Odbor za varstvo in urejanje okolja ima sedem ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– prostorsko planiranje, urbanisti~no na~rtovanje in dru-

ge posege v prostor,
– javno snago in ~i{~enje javnih povr{in,
– urejanje trgov in ulic,
– varstvo okolja in ekologijo.

7. ~len
Odbor za malo gospodarstvo ima sedem ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– spremljanje in prou~evanje mo‘nosti razvoja malega

gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva in turizma,
– ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj in spod-

bujanje malega gospodarstva in inovativne dejavnosti,
– uvedbo olaj{av za razvoj malega gospodarstva.

8. ~len
Odbor za kmetijstvo ima sedem ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– kmetijstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, lovstvo in ribi-

{tvo,
– rabo in varstvo kmetijskih zemlji{~ in gozdnih po-

vr{in,
– za{~ito in kontrolo kmetijskega reprodukcijskega ma-

teriala in kmetijskih proizvodov,
– politiko in sistem cen ter intervencije na trgu osnov-

nih kmetijskih proizvodov.

9. ~len
Odbor za otro{ko varstvo in {olstvo ima sedem ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– otro{ko varstvo,
– varstvo pred{olskih otrok,
– osnovno, srednje, vi{je in visoko {olstvo,
– izobra‘evanje odraslih.

10. ~len
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo ima sedem

~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– zdravstveno dejavnost in zdravstveno varstvo,
– socialno varstvo,
– zaposlovanje in {tipendijsko politiko.

11. ~len
Odbor za kulturo in {port ima pet ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– podro~je kulture,
– varstvo kulturne dedi{~ine,
– {port in {portno vzgojo.

12. ~len
Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima

pet ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– spremljanje razvoja cestnega prometa,
– pospe{evanje prometne vzgoje,
– dajanje predlogov za izbolj{anje varnosti cestnega

prometa,
– sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s pro-

metno vzgojo in preventivo.

13. ~len
Odbor za priznanja ima pet ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– predloge za podelitev priznanj ob~ine,
– dajanje mnenj k posameznim predlogom,
– podelitev priznanj.

14. ~len
Odbor za vloge in prito‘be ima pet ~lanov.
Odbor obravnava akte in problematiko, ki se nana{a na:
– vloge in prito‘be ob~anov v zadevah, ki se re{ujejo

izven upravnega postopka,
– vloge in prito‘be ob~anov nad delom ob~inske up-

rave,
– vloge in prito‘be ob~anov v zadevah, ki jih odboru

odstopi dr‘avni organ za vloge in prito‘be.

15. ~len
Odbori lahko za prou~itev posameznih vpra{anj in pri-

dobitev strokovnih mnenj k delu povabijo delavce ob~inske
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uprave, ‘upana in predstavnike institucij katerih delo je ne-
posredno povezano z vsebino obravnavane zadeve.

16. ~len
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za

ob~inske odbore opravlja Splo{na slu‘ba ob~inske uprave.

17. ~len
Za sklicevanje sej in delo odborov se uporabljajo do-

lo~be poslovnika Ob~inskega sveta ob~ine Sevnica.

18. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o ustanovitvi, nalogah in sestavi odborov Skup{~ine ob~ine
Sevnica (Uradni list RS, {t. 35/90).

19. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01200-0004/95
Sevnica, dne 29. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sevnica

Martin Nov{ak, dipl. in‘. l. r.

1169.

Na podlagi 51. in 62. ~lena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93), 6. ~lena
navodila o merilih za to kaj se lahko {teje za objekte oziroma
posege v prostor za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko
dovoljenje, in kaj se lahko {teje za pomo‘ne objekte (Uradni
list SRS, {t. 27/85) in 22. ~lena statuta Ob~ine Sevnica (Urad-
ni list RS, {t. 23/95) je Ob~inski svet ob~ine Sevnica na seji
dne 29. 3. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o dolo~itvi

pomo‘nih objektov za potrebe ob~anov in njihovih
dru‘in

1. ~len
V odloku o dolo~itvi pomo‘nih objektov za potrebe

ob~anov in njihovih dru‘in (Uradni list SRS, {t. 9/87) se v 1.
~lenu doda e) to~ka, ki se glasi:

“e) mali tipski rezervoarji za uteko~injeni naftni plin ter
izvedbe njihovih priklju~kov na objekt.”

2. ~len
V 6. ~lenu se to~ka f) dopolni tako, da se glasi:
“f) v posameznih primerih je potrebno prilo`iti tudi

soglasje sosedov – meja{ev.”
V 6. ~lenu se to~ka g) spremeni in dopolni tako, da se

glasi:
“g) v primerih gradnje oziroma postavitve pomo`nega

objekta v varovalnem pasu (npr. plinovod, vodni vir, ceste,
`eleznice) je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega in-
frastrukturnega objekta.”

3. ~len
8. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Upravna enota mora izdati odlo~bo o dovolitvi pri-

gla{enih del najkasneje v tridesetih dneh po vlo`itvi pravilno
sestavljene priglasitve.

Odlo~ba o dovolitvi prigla{enih del neha veljati, ~e
investitor ne pri~ne s prigla{enimi deli v enem letu po pre-
jemu pravnomo~ne odlo~be.”

4. ~len
9. ~len se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja in-

{pektorat za prostor Obmo~ne enote Kr{ko.”

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 01200-0005/95
Sevnica, dne 29. marca 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sevnica

Martin Nov{ak, dipl. in‘. l. r.

1170.

Na podlagi 5. ~lena za~asnega statutarnega akta Ob~ine
Sevnica (Uradni list RS, {t. 3/95) je Ob~inski svet ob~ine
Sevnica na seji dne 1. 2. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi nepremi~nin javnega dobra

1. ~len
S tem sklepom se ukinja status zemlji{~a v javnem

dobru za nepremi~nini ozna~eni s parc. {t. 1494/4 cesta v
izmeri 1404 m², vpisana v seznamu VII. k.o. Sevnica in parc.
{t. 2308/2 pot v izmeri 300 m², vpisana v sznam XXII. k.o.
Vrh.

2. ~len
Nepremi~nini iz prej{njega ~lena prenehata imeti zna~aj

zemlji{~a v javnem dobru in postaneta dru‘bena lastnina v
upravljanju ob~ine Sevnica.

3. ~len
Sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 464-14/89-3
Sevnica, dne 1. februarja 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Sevnica

Martin Nov{ak, dipl. in‘. l. r.
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1171.

TREBNJE

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) in 56. ~lena zakona o referendumu in
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in statuta kraje-
vne skupnosti Trebelno je svet Krajevne skupnosti Trebelno
na seji 9. 4. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi samoprispevka za obmo~je Krajevne skupnosti

Trebelno

1. ~len
Za obmo~je Krajevne skupnosti Trebelno se uvede kra-

jevni samoprispevek v denarju za financiranje programa del
za preplastitev lokalnih cest, za rekonstrukcijo in asfaltiranje
lokalnih cest, za rekonstrukcijo in asfaltiranje krajevnih cest
ter za izgradnjo mrli{ke ve‘ice v Trebelnem.

2. ~len
Program del iz 1. ~lena tega sklepa je po cenah februar

1995 56,000.000 SIT.
S samoprispevkom se bo glede na sedanji trend zbiranja

zbralo ca. 27,500.000 SIT.

3. ~len
Samoprispevek se uvaja oziroma podalj{uje za dobo

petih let in to od 1. 6. 1995 do 31. 5. 2000.

4. ~len
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem

ra~unu Krajevne skupnosti Trebelno na {t.
52120-842-130-82107. Z njimi bo v skladu s programom
razpolagal svet Krajevne skupnosti Trebelno. O realizaciji
programa mora svet redno in najmanj enkrat letno poro~ati na
zboru ob~anov.

5. ~len
Samoprispevek pla~ujejo delovni ljudje in ob~ani, ki

stalno prebivajo na obmo~ju Krajevne skupnosti Trebelno, in
sicer:

– zavezanci, ki imajo pla~o iz delovnega razmerja, oziro-
ma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
zna~aj pla~e, po stopnji 2,5 % od neto pla~e oziroma nado-
mestila;

– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pra-
vic, ~e se jim ugotavlja dohodek po stopnji 2,5 % od neto
pla~e in ~e se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospo-
darska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji
2,5 % od dohodka;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2,5 %
izpla~ane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali  ni‘ja od zneska najni‘je pokojnine za polno pokojninsko
dobo in tistih, katerih pokojnina ne presega 140 % najni‘je
pokojnine za polno pokojninsko dobo;

– zavezanci, ki imajo od kmetijske dejavnosti po stopnji
2,5 % letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali ve~ virov,
navedenih v tem ~asu, pla~ujejo samoprispevek za vsak vir
posebej po stopnji 2,5 %.

6. ~len
Samoprispevek obra~unavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izpla~evalci pla~ ali nado-
mestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obra~unava-
la in odtegovala samoprispevek Republi{ka uprava za javne
prihodke – izpostava Trebnje.

Ob vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Trebelno dostavi seznam zaposlenih,
oziroma upokojencev za katere se nakazuje samoprispevek.

7. ~len
Samoprispevek se ne pla~uje od socialnovarstvenih po-

mo~i, od otro{kih dodatkov, invalidnin, od {tipendij u~encev
in {tudentov na proizvodnem  delu oziroma delovni praksi,
od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin;

8. ~len
Dru‘beni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-

jenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni
odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obra~unavanja in odva-
janja samoprispevka kontrolira Agencija za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republi{ka
uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje v okviru svojih
pristojnosti.

9. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski krajevnega samoprispev-

ka od{tevajo od osnove za dohodnino (7. ~len zakona o
dohodnini, Uradni list RS, {t. 48/90 in 34/92).

10. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Trebelno, dne 14. aprila 1995.

Predsednik
Krajevne skupnosti

Trebelno
Stane Urek l. r.

1172.

Volilna komisija Krajevne skupnosti Trebelno, daje

P O R O ^ I L O
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka dne 9. 4. 1995

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) in 56. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in statuta Kra-
jevne skupnosti Trebelno in sklepov sprejetih na zborih ob-
~anov ter sklepa sveta Krajevne skupnosti Trebelno z dne 17.
2. 1995 je bil dne 9. 4. 1995 opravljen referendum za uvedbo
oziroma podalj{anje krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Trebelno za financiranje programa naslednjih del:

1. preplastitev lokalnih cest
2. rekonstrukcija in asfaltiranje lokalnih cest
3. rekonstrukcija in asfaltiranje krajevnih cest
4. odkup zemlji{~a in zgraditev mrli{ke ve‘ice na Trebelnem.
Na obmo~ju Krajevne skupnosti Trebelno so bila 4 gla-

sovalna mesta, odprta od 7. do 19. ure.
Volilna komisija ni prejela pripomb na sam potek izjav-

ljanja.
Izidi referenduma so naslednji:
– vseh volilnih upravi~encev vpisanih v volilni imenik

je 935,
– referenduma se je udele‘ilo 590 upravi~encev ali 63,1 %,
– ZA je glasovalo 504 ali 85,4 % upravi~encev,
– PROTI je glasovalo 78 ali 13,2 % upravi~encev,
– neveljavnih glasovnic je bilo 8 ali 1,4 %.
Glede na rezultate je veljavnost referenduma podana.

Predsednik volilne komisije
Stane Urek l. r.
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VSEBINA
DR@AVNI ZBOR

1104. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o se-
stavi Odbora Dr‘avnega zbora Republike Slo-
venije za nadzor prora~una in drugih javnih
financ in o izvolitvi predsednika, podpredsed-
nika in ~lanov odbora 1757

1105. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za poslov-
nik in o izvolitvi predsednika, podpredsed-
nika in ~lanov komisije 1757

1106. Odlok o spremembi odloka o sestavi Komisije
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za lokal-
no samoupravo in o izvolitvi predsednika,
podpredsednika in ~lanov komisije 1757

1107. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za zdravs-
tvo, delo, dru‘ino in socialno politiko in o izvoli-
tvi predsednika, dveh podpredsednic in ~la-
nov odbora 1758

1108. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora
Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za kultu-
ro, {olstvo in {port in o izvolitvi predsedni-
ka, dveh podpredsednikov in ~lanov odbora 1758

1109. Odlok o ponovni izvolitvi ~lana Odbora Dr‘av-
nega zbora Republike Slovenije za znanost,
tehnologijo in razvoj 1758

1110. Odlok o izvolitvi in ponovni izvolitvi ~lana Ko-
misije Dr‘avnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne zade-
ve 1758

1111.–1113. Odloki o imenovanju na sodni{ko mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodi{~u
Republike Slovenije 1759

1114.–1135. Odloki o izvolitvi v sodni{ko funkci-
jo 1759–1763

1136. Odlok o razre{itvi okro‘ne dr‘avne to‘ilke na
Okro‘nem dr‘avnem to‘ilstvu v Kopru 1763

1137. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em v Izoli 1763

1138. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em v Kr{kem 1763

1139. Odlok o razre{itvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em v Ljubljani 1763

1140. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em v Ljubljani 1764

1141. Odlok o izvolitvi sodnika za prekr{ke s sede-
‘em v Izoli – predstojnika organa 1764

1142. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em na Jesenicah – predstojnice organa 1764

1143. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em v Trbovljah – predstojnice organa 1764

1144. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em na Vrhniki – predstojnice organa 1765

1145. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em v Gornji Radgoni 1765

1146. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em v Kr{kem 1765

1147. Odlok o izvolitvi sodnice za prekr{ke s sede-
‘em v Slovenskih Konjicah 1765

1148. Odlok o imenovanju predsednika in devetih ~la-
nov nadzornega odbora Ekolo{ko razvoj-
nega sklada Republike Slovenije 1765
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

1149. Uredba o dopolnitvi uredbe o ustanovitvi Po-
{te Slovenije, d.o.o. 1766

1153. Sklep o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slo-
venije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slo-

Stran Stranvenije za razvoj d.d. {t. 400-07/93-4/4-8 z dne
12. januarja 1995, {t. 428-06/93-2/11-8 z dne 15.
februarja 1994, {t. 400-06/93-8/3-8 z dne 24.
februarja 1994 in {t. 400-06/93-8/2-8 z dne
19. novembra 1993 1770

1154. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
dolo~itvi protokolarnih pravil 1771

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

1150. Odredba o vi{ini najni‘jih za~etnih sredstev
{kodnega sklada 1766

1151. Odredba o obliki in na~inu uveljavitve oprosti-
tve pla~evanja davka od dobi~ka pravnih oseb
v postopkih lastninskega preoblikovanja
podjetij 1769

1152. Odredba o vi{ini {olnin za tujce in Slovence
brez slovenskega dr‘avljanstva 1769

1155. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o razvr{~a-
nju zdravil 1772

1156. Zneski povra~il, nadomestil in drugih prejem-
kov za zaposlene v republi{kih dr‘avnih
organih 1773

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE

1157. Odlo~ba o ugotovitvi, da dolo~be 22., 33. ~lena,
~etrtega odstavka 42., 47., 48., 51. in 72. ~lena
zakona o denacionalizaciji niso v nasprotju z
ustavo ter o razveljavitvi ~etrtega odstavka 16.
~lena istega zakona, kolikor se nana{a na prav-
ne osebe v me{ani lastnini, v katerih je zasebni
oziroma tuj kapital udele‘en z baga-
telnimi vlo‘ki 1773
ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

1158. Odlok o ustanovitvi komisije za medob~insko,
medmestno in mednarodno dejavnost (Ljub-
ljana) 1778

1159. Pravilnik o porabi sredstev Mestne ob~ine Ljub-
ljana, namenjenih za stanovanjska po-
sojila z ugodno obrestno mero 1778

1160. Odlok o potrditvi zaklju~nega ra~una prora-
~una Ob~ine Celje za leto 1994 1780
1161. Statutarni sklep Ob~ine Dobrepolje 1781

1162. Statutarni sklep o za~asni organizaciji in delov-
nem podro~ju skupne ob~inske uprave Ob~in
Grosuplje, Ivan~na Gorica in Dobre-
polje 1781

1163. Statutarni sklep o pe~atu Ob~ine Dobrepolje 1782
1164. Sklep o na~inu financiranja politi~nih strank

 v Ob~ini Dobrepolje za leto 1995 1782
1165. Sklep o razvrstitvi ceste Pri Cerkvi–Podtabor

med lokalne ceste 1782
1166. Statutarni sklep o ustanovitvi in pristojnosti

ob~inskih odborov (Dol pri Ljubljani) 1782
1167. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju

ob~inske uprave Ob~ine Grosuplje 1783
1168. Odlok o odborih Ob~inskega sveta ob~ine Sev-

nica 1785
1169. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

dolo~itvi pomo‘nih objektov za potrebe ob-
~anov in njihovih dru‘in (Sevnica) 1786

1170. Sklep o ukinitvi nepremi~nin javnega dobra
(Sevnica) 1786

1171. Sklep o uvedbi samoprispevka za obmo~je
Krajevne skupnosti Trebelno (Trebnje) 1787

1172. Poro~ilo o izidu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka dne 9. 4. 1995 (Treb-
nje) 1787

Izdaja ̂ asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna Tone Tom{i~ v Ljubljani – Akontacija naro~nine za
leto 1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek – Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke – Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Po{tni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo
– telefaks 125 01 99, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo, naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18 – @iro ra~un 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)


