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3002.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. ~lena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. ~lena zako-
na o odlikovanju ~astni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike

Slovenije

Za zasluge pri ohranjanju in krepitvi narodne zavesti
ameri{kih Slovencev, za zasluge pri gradnji in postavitvi
slovenskega doma v Lemontu in za prispevek pri osamosva-
janju in mednarodnem priznanju Republike Slovenije pode-
ljujem

~astni znak svobode Republike Slovenije Martinu Hoz-
janu.

[t. 902-03/95-31
Ljubljana, dne 10. novembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

3003.

Na podlagi prvega odstavka 107. ~lena ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91-I) in prvega odstavka
21. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju veleposlanice – vodje Stalne misije

Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu

Za veleposlanico – vodjo Stalne misije Republike Slo-
venije pri Svetu Evrope s sede‘em v Strasbourgu se imenuje

Magdalena Tovornik.

[t. 117-06/95-47
Ljubljana, dne 2. oktobra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

3004.

Na podlagi prvega odstavka 107. ~lena ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91-I) in prvega odstavka
21. ~lena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in poobla{~enega veleposlanika

Republike Slovenije v Republiki Irski

Za izrednega in poobla{~enega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Irski s sede‘em v Londonu se
imenuje

mgr. Matja‘ [inkovec.

[t. 117-06/95-48
Ljubljana, dne 9. novembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

3005.

Na podlagi petega odstavka 14. ~lena zakona o razmer-
jih pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, {t. 18/94) izdaja minister,
pristojen za znanost in tehnologijo v soglasju z ministrico,
pristojno za delo, dru‘ino in socialne zadeve in ministrom,
pristojnim za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s podro~ja
znanosti in tehnologije

1. ~len
V 7. ~lenu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Dolo~ilo prej{njega odstavka ne velja za ~as odsotno-

sti delavke zaradi porodni{kega dopusta in dopusta za nego
in varstvo otroka.”

2. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 334/95
Ljubljana, dne 7. novembra 1995.

prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

Sogla{am:
Rina Klinar l. r.

Ministrica
za delo, dru‘ino

in socialne zadeve

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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3006.

Na podlagi 4. ~lena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 1/91-I) in 34.~lena zakona o dajanju zdravil v promet (Ur.list SFRJ, {t. 43/86), izdaja minister za
zdravstvo

S E Z N A M
gotovih zdravil, za katera je bilo od 17. 12. 1994 do 23. 6. 1995 dano dovoljenje, da smejo v promet

Od 17. 12. 1994 do 23. 6. 1995 je dano dovoljenje za promet naslednjih gotovih zdravil



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5043[t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5044 [t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5045[t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5046 [t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5047[t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5048 [t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5049[t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5050 [t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5051[t. 65 – 16. XI. 1995



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5052 [t. 65 – 16. XI. 1995

V seznamu gotovih zdravil, za katera je bilo od 16. decembra 1994 do 23. junija 1995 dano dovoljenje, da smejo v promet
(Uradni listi RS {t.59/92, 21/94, 37/94, 6/95) se pod zaporednimi {tevilkami

656 ({t. odlo~be 512/B- 812/92)
655 ({t. odlo~be 512/B- 811/92)
854 ({t. odlo~be 512/B- 705/92)
2142 ({t. odlo~be 512/B-2639/94)
2529 ({t. odlo~be 512/B-2800/94)
2528 ({t. odlo~be 512/B-2767/94)
3102 ({t. odlo~be 512/B-3394/94)
3122 ({t. odlo~be 512/B-3395/94) besedilo ~rta.

[t. 512-18/95
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.

dr. Bo‘idar Volj~ l. r.
Minister

za zdravstvo
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3007.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na pobudo Jo‘efe Sever, ki jo zastopa poobla{~enec
Andrej Sever, oba iz Ljubljane, in Antona Megli~a iz Ho~ na
seji dne 15. 6. 1995

o d l o ~ i l o:

Dolo~be ~etrtega odstavka 39. ~lena in ~etrtega odstav-
ka 52. ~lena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, {t. 12/92 in 5/94) niso v neskladju z
ustavo.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnica navaja, da se je zaposlila s 15 leti starosti.

Ob dopolnitvi delovne dobe 35 let se ne bo mogla upokojiti,
ker ne bo dovolj stara. Meni, da gre v primeru ~etrtega
odstavka 39. ~lena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ) za obvezno podalj{eva-
nje pokojninske dobe le za tiste, ki so za~eli delati pred 18.
letom starosti. Delati bo morala {e dodatno leto in deset
mesecev ve~ kot drugi, ki so se zaposlili nekoliko kasneje,
seveda pa mora tudi v pokojninski sklad pla~evati toliko ~asa
dlje kot drugi. Dodatna diskriminacija za te delavce naj bi bil
tudi odstotek za odmero pokojnine, ki se sicer pove~uje za
vsakih {est mesecev delovne dobe po en odstotek, tistim, ki
so prisiljeni ostati na delu preko polne pokojninske dobe, pa
le za polovico odstotka za enako obdobje.

2. Pobudnik navaja, da je uveljavil starostno pokojnino
po dopolnjenih 65 letih starosti in s preko 46 let delovne
dobe. Ve~ kot pet let nad polno pokojninsko dobo je delal
zaradi slu‘benih potreb. Meni, da mu niso pravi~no priznane
pravice glede na vlo‘eno delo ter pla~ane prispevke za pokoj-
ninsko zavarovanje za ~as nad polno pokojninsko dobo. Po
njegovem mnenju je potrebno zavarovancu, ki je ostal v
zavarovanju po dopolnitvi polne pokojninske dobe, odmeriti
starostno pokojnino, pove~ano za 1% za vsako dopolnjeno
leto, ki presega polno pokojninsko dobo, saj se za ta ~as
pla~ujejo vsi zakonski prispevki.

3. Dr‘avni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da gre pri
pravici do starostne pokojnine za pravice zavarovanca za
primer starosti, ki vsebuje prete‘no elemente zagotavljanja
socialne varnosti v ~asu starosti. Ta pravica se po dolo~bah
ZPIZ uveljavlja na podlagi na~ela vzajemnosti in solidarno-
sti. ZPIZ dolo~a kot pogoj za pridobitev starostne pokojnine
poleg pokojninske dobe tudi dolo~eno starost, ki velja za vse
zavarovance v enakih okoli{~inah. Zato naj ne bi bilo kr{eno
ustavno na~elo o enakosti vseh pred zakonom. Zakonska
ureditev, ki je veljala do uveljavitve ZPIZ, pa v primeru
izpolnitve polne pokojninske dobe ni predpisovala {e dodat-
nega pogoja izpolnitve dolo~ene starosti. Zato je ZPIZ v
~etrtem odstavku 52. ~lena uredil prehod na novo ureditev za
tiste zavarovance, ki so se jim zaostrili starostni pogoji za
upokojitev, hkrati pa jim je ponudil tudi posebno ugodnost
pri dolo~itvi najvi{je pokojninske osnove, ~e se odlo~ijo, da
ostanejo zaposleni. Tudi v tem primeru ne more iti za kr{itev
na~ela enakosti pred zakonom, saj se le na poseben na~in
ureja poseben primer zavarovancev. Izpodbijane dolo~be tu-
di ne morejo biti v nasprotju s pravico do socialne varnosti,
saj ta zavarovancem ni ogro‘ena.

B)
4. Ustavno sodi{~e je s sklepom z dne 19. 1. 1995

sprejelo pobudo Jo‘efe Sever in za~elo postopek za oceno

ustavnosti v izreku navedenih zakonskih dolo~b. S sklepom z
dne 4. 5. 1995 je bila tej zadevi pridru‘ena {e pobuda Antona
Megli~a za oceno ustavnosti 52. ~lena ZPIZ.

5. Po drugem odstavku 14. ~lena ustave so vsi pred
zakonom enaki. Ena od ustavno varovanih pravic je tudi
pravica do socialne varnosti, ki je po 50. ~lenu ustave zago-
tovljena dr‘avljanom pod pogoji, dolo~enimi z zakonom. V
okviru pravice do socialne varnosti ustava posebej nalaga
dr‘avi, da uredi obvezno pokojninsko zavarovanje in skrbi za
njegovo delovanje. Zakonodajalec je torej poobla{~en, da
dolo~i pogoje in obseg pravic, ki gredo zavarovancem iz
obveznega pokojninskega zavarovanja, pri ~emer mora za-
konska ureditev zagotavljati posamezniku socialno varnost
in njegovo enakost pred zakonom, ob upo{tevanju temeljne-
ga na~ela o Sloveniji kot pravni in socialni dr‘avi (2. ~len
ustave). Na~elo enakosti pred zakonom pomeni predvsem
zahtevo po nearbitrarni uporabi prava do pravnih subjektov,
zavezuje pa tudi zakonodajalca k zagotavljanju enakosti sub-
jektov pri zakonodajnem normiranju. Ne prepre~uje, da bi
zakonodajalec razli~no urejal pravna razmerja, ampak ga
obvezuje, da mora enaka razmerja urejati enako ter razli~na
razli~no. Pri tem mora v okviru namena zakona oziroma
njegove posamezne norme izbrati ustrezna sredstva, soraz-
merna objektivno ugotovljeni neenakosti med posameznimi
subjekti.

6. Dolo~ba 50. ~lena ustave varuje posameznikovo pra-
vico do socialne varnosti, v primeru pokojninskega zavaro-
vanja pravico do njegove socialne varnosti v starosti.

Pokojninsko zavarovanje je obvezno; ureja ga zakon, ki
tudi dolo~a pogoje za pridobitev pravic iz takega zavarovanja
in njihov obseg. Pravice iz pokojninskega zavarovanja niso
odvisne samo od prispevkov posameznika na podlagi dela,
ampak tudi od drugih prispevkov oziroma sredstev, pa tudi
od uveljavljanja na~ela vzajemnosti in solidarnosti. Ustava
varuje na podlagi zakona pridobljene pravice tako, da vanje
ni mogo~e posegati z u~inkom za nazaj (155. ~len ustave).
Ne prepre~uje pa, da bi zakon spreminjal prej zakonsko dolo-
~ene pravice ali pogoje za njihovo uveljavljanje z u~inkom za
naprej, ~e te spremembe ne nasprotujejo z ustavo dolo~enim
na~elom oziroma drugim ustavnim dolo~bam, zlasti {e na~e-
lu zaupanja v pravo kot enemu od na~el pravne dr‘ave.
Pogoji za pridobitev pravic iz pokojninskega zavarovanja se
lahko tudi spremenijo z dolo~itvijo dodatnega pogoja, seveda
le z veljavnostjo za naprej in kolikor to ne prizadene pravice
do socialne varnosti ali enakosti prizadetih zavarovancev
pred zakonom. Sistem, kot je pokojninski, ne prenese hitrih
radikalnih sprememb. Spremembe sistema pokojninskega za-
varovanja se lahko sprejmejo le za naprej in z dalj{im pre-
hodnim obdobjem. To velja tudi za spremembe pri posamez-
nih pravicah iz pokojninskega zavarovanja ali pri dolo~enih
kategorijah zavarovancev. Gre za varovanje ne samo (‘e)
pridobljenih pravic, ampak v dolo~eni meri tudi pri~akovanih
pravic iz pokojninskega zavarovanja. Pri tem je treba upo{te-
vati, da se posameznik ne more zana{ati na to, da se trenutno
veljavni zakon, ki bi mu ob izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev omogo~al uveljavljanje dolo~ene pravice, ne bo spreme-
nil. Prepoved retroaktivnosti in na~elo varstva zaupanja v
pravo varujeta pred posegi zakonodajalca v pravice in pravna
razmerja, ki so ‘e nastala pod veljavo prej{njega prava in {e
vedno obstajajo. Pri~akovane pravice so zavarovane posred-
no, ob upo{tevanju na~ela enakosti pred zakonom s tem, ko
zakonodajalca zavezujejo k izbiri primernih in sorazmernih
sprememb, skladnih s predvidenimi cilji in na~elom pravi~-
nosti.

7. Po dolo~bi ~etrtega odstavka 39. ~lena ZPIZ pridobi
pravico do starostne pokojnine zavarovanec, ko dopolni po-
kojninsko dobo 40 let in starost 58 let (mo{ki) oziroma po-
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kojninsko dobo 35 let in starost 53 let (‘enske). Po predpisih,
veljavnih do uveljavitve ZPIZ (do 1. 4. 1992), pa je bila
mo‘na tudi polna starostna upokojitev ob dopolnjenih 35
letih pokojninske dobe za zavarovanke oziroma 40 letih za
zavarovance, ne glede na starost. Ker gre za uveljavitev
novega oziroma dodatnega pogoja, je v petem odstavku 39.
~lena ZPIZ predvideno prehodno obdobje petih let, v katerih
se bo potrebna starost za upokojitev s polno pokojninsko
dobo postopoma dvigovala od 50 let in pol oziroma 55 let in
pol v letu 1993 do 53 oziroma 58 let od 1. 1. 1998 dalje.

8. V 52. ~lenu ZPIZ so dolo~ena merila za odmero
starostne pokojnine. Le-ta se odmeri od pokojninske osnove
v odstotkih, dolo~enih odvisno od pokojninske dobe.

Gre za obvezni zavarovalni sistem s pokojninami, ki so
odvisne od minulih dohodkov zavarovanca. Tak sistem je
zna~ilen za ve~ino evropskih dr‘av (Avstrija, Italija, Nem~i-
ja, Francija, [panija), pa tudi npr. za ZDA. Pokojnina se
odmeri tako, da v dolo~eni meri zagotavlja kontinuiteto ‘iv-
ljenjskega standarda, ki ga je imel zavarovanec v aktivni
dobi, saj se mu s pokojnino v dolo~enem dele‘u nadome{~a
dohodek, od katerega so se pla~evali prispevki za pokojnin-
sko zavarovanje. Bistvena razlika med slovenskim in tujimi
sistemi pa je v tem, da v na{em sistemu pokojninska doba ne
vpliva samo na vi{ino pokojnine, ampak je tudi bistven pogoj
za pridobitev same pravice do pokojnine.

9. Osnova za odmero pokojnine je dolo~ena po dohod-
kih, ki jih je zavarovanec dobil v desetih najugodnej{ih letih
zavarovanja (43. ~len ZPIZ), odstotki za odmero od osnove
pa so v 52. ~lenu ZPIZ dolo~eni tako, da progresivno rastejo
glede na pokojninsko dobo, do najve~ 85%. Sistem izbranega
desetletnega obdobja, ki se kot dohodkovno najugodnej{e
obdobje iz celotne pokojninske dobe upo{teva pri dolo~itvi
pokojninske osnove, pomeni odstop od na~ela sorazmernosti
med pla~animi prispevki za pokojninsko zavarovanje in po-
kojnino kot dajatvijo iz tega zavarovanja.

10. Zaostritev pogojev za pridobitev pravice do starost-
ne pokojnine ob dopolnitvi polne pokojninske dobe s tem, da
je tudi v tem primeru dolo~en kot pogoj dopolnitev dolo~ene
starosti, temelji na objektivno utemeljenih razlogih. Podalj-
{anje ‘ivljenjske dobe prebivalcev je vplivalo tudi na pove-
~anje {tevila u‘ivalcev pokojnin, kar je ob slab{anju ekonom-
skih razmer povzro~ilo ve~je nesorazmerje med {tevilom
upokojencev in {tevilom aktivnih zavarovancev v {kodo sled-
njih. Nadaljnje slab{anje tega razmerja bi vplivalo na finan~-
ne mo‘nosti za zagotavljanje vseh zakonsko zagotovljenih
pravic iz pokojninskega zavarovanja tako za nove kot za
stare upokojence. Zato je bila zvi{ana starostna doba, ki je
pogoj za pridobitev pravice do pokojnine – pri zavarovancih,
ki dopolnijo polno pokojninsko dobo, pa gre tudi za izena~i-
tev pogojev z drugimi zavarovanci, za katere je bila dolo~ena
starost ‘e po prej{njih predpisih bistveni pogoj za pridobitev
pravice do starostne pokojnine.

11. Dolo~ba ~etrtega odstavka 39. ~lena ZPIZ ne kr{i
pravice do enakosti pred zakonom. S to dolo~bo se uvaja za
vse zavarovance v obveznem pokojninskem zavarovanju isti
temeljni pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine:
dopolnitev dolo~ene starosti. Pogoj dopolnitve dolo~ene po-
kojninske dobe vpliva na vi{ino pokojnine in sam po sebi ne
daje pravice do starostne pokojnine. Tistim zavarovancem, ki
se zaposlijo s 15 leti starosti, se enako kot vsem ostalim
upo{teva celotna pokojninska doba, pri ~emer se glede na
sprejeti sistem pokojninskega zavarovanja v pokojninsko os-
novo {tejejo le dohodki izbranega najugodnej{ega desetletne-
ga obdobja. To obdobje se jim ne pove~uje zaradi dela preko
polne pokojninske dobe 35 oziroma 40 let, kar velja tudi za
zavarovance, ki so iz drugih razlogov ostali v zavarovanju po
izpolnitvi pogojev za polno starostno pokojnino (npr. na pod-

lagi 101. ~lena zakona o delovnih razmerjih). Pogoja dopol-
njene pokojninske dobe in dolo~ene starosti sta v vseh prime-
rih starostne upokojitve po 39. ~lenu ZPIZ predpisana kumu-
lativno, tako da je ob vi{ji starosti dolo~ena kraj{a, ob ni‘ji
starosti pa dalj{a pokojninska doba. Zavarovanci so glede
trajanja pokojninske dobe kot pogoja za pridobitev pravice
do starostne pokojnine v objektivno razli~nih, neenakih de-
janskih polo‘ajih, ki jih zakon lahko razli~no obravnava.

12. Dolo~ba ~etrtega odstavka 52. ~lena ZPIZ ne kr{i
pravice do enakosti pred zakonom in pravice do socialne
varnosti. Ta dolo~ba velja le za tiste zavarovance, ki jih
zadene sprememba pogojev za starostno upokojitev. ^e ob
dopolnitvi polne pokojninske dobe {e ne bodo dosegli na
novo predpisanega pogoja starosti, potrebne za upokojitev,
se jim odmerjena pokojnina pove~a. Z dopolnitvijo polne
pokojninske dobe se jim pokojnina namre~ ‘e odmeri v naj-
vi{jem predpisanem odstotku od pokojninske osnove (85%).
Ker pa pogojev za pridobitev pravice do te pokojnine {e ne bi
izpolnili, so dejansko prisiljeni nadaljevati z delovnim raz-
merjem in podalj{ati pokojninsko zavarovanje. Zato je dolo-
~itev odmene, ki se ka‘e v bodo~em pove~anju pokojnine iz
tako podalj{anega zavarovanja, utemeljena z njihovim objek-
tivno druga~nim polo‘ajem v primerjavi z drugimi zavaro-
vanci, ki ostanejo v zavarovanju potem, ko so ‘e izpolnili
pogoje za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine.
Zato za slednje ta posebna pravica utemeljeno ne velja.

13. Ustreznosti vi{ine pove~anja pokojnine po ~etrtem
odstavku 52. ~lena ZPIZ pa ustavno sodi{~e ne more ocenje-
vati, ker gre za vpra{anje, ki ga lahko zakonodajalec ureja
samostojno in sicer glede na cilje, ki jih zasleduje na tem
podro~ju. Ustavno sodi{~e le pripominja, da se odstotki za
odmero pokojnine sicer razli~no dolo~ajo ‘e v prvem, dru-
gem in tretjem odstavku 52. ~lena tako glede na pokojninsko
dobo kot glede na spol zavarovanca.

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

21. in drugega odstavka 41. ~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 dr. Lojze
Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~itev je sprejelo s
sedmimi glasovi za in enim proti. Proti je glasoval sodnik
Krivic, ki je dal odklonilno lo~eno mnenje.

[t. U-I-150/94-16
Ljubljana, dne 15. junija 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

3008.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudo dru‘be BIRO 71 d.o.o., Ljub-
ljana, na seji dne 22. 6. 1995

o d l o ~ i l o:

Prvi odstavek 39. ~lena pravilnika o uporabi zakona o
prometnem davku (Uradni list RS, {t. 6/92, 8/92, 29/92,
39/93) se razveljavi.
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O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnik v svoji vlogi z dne 16. 3. 1995 izpodbija

zakonitost 20. ~lena pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list
RS, {t. 29/92), s katerim se spreminja in dopolnjuje 39. ~len
pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku (v nadalje-
vanju: pravilnik). Vsebinsko pobudnik ne napada celotnega
39. ~lena, temve~ samo njegov prvi odstavek, ki dolo~a, da se
za izvozne storitve po 5. to~ki 21. ~lena zakona o prometnem
davku (Uradni list RS, {t. 4/92, 71/93) {tejejo storitve, oprav-
ljene med osebo s sede‘em v Republiki Sloveniji in osebo s
sede‘em v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s
predpisi RS in mednarodnimi pogodbami, ~e je storitev oprav-
ljena v tujini. Meni namre~, da pravilnik z izpodbijano dolo~-
bo omejuje oprostitev prometnega davka za izvozne storitve,
ki jo uvaja zakon o prometnem davku kot “mo~nej{i predpis”
s tem, ko v 5. to~ki 21. ~lena dolo~a, da se od izvoznih
storitev, opravljenih med osebami s sede‘em v Republiki
Sloveniji in osebami s sede‘em v tujini, na podlagi pogodb,
sklenjenih v skladu s predpisi RS in mednarodnimi pogodba-
mi, ne pla~uje davek od prometa storitev.

2. Ministrstvo za finance v svojem odgovoru na pobudo
– ob sklicevanju na na~ela in posamezne dolo~be zakona o
prometnem davku – zatrjuje predvsem:

– da dopolnitev pravilnika z opredelitvijo, da mora biti
storitev opravljena v tujini, da se lahko {teje za izvozno
storitev, temelji na splo{nih na~elih obdav~evanja izdelkov
in storitev in na smiselni re{itvi, ki je opredeljena v 48. in 50.
~lenu zakona;

– da gre v bistvu za razlago zakona in za seznanitev
dav~nih zavezancev z na~elom obdav~evanja storitev po kra-
ju opravljene storitve, in sicer, da se od pla~il za opravljene
storitve v tujini ne pla~uje davek od prometa storitev v Slove-
niji glede na to, da se storitve obdav~ujejo po predpisih
dr‘ave, v kateri so opravljene;

– da bi vsaka druga~na ureditev obdav~evanja storitev z
vidika prometnega davka pomenila neenakopraven polo‘aj dav~-
nih zavezancev, ki opravljajo storitve na ozemlju Slovenije;

– da izvoza storitev ni mo‘no v prometno-dav~nih pred-
pisih primerjati z izvozom izdelkov, ko izdelek “fizi~no”
prestopi dr‘avno mejo, zaradi ~esar da je pri storitvah upo{te-
vano na~elo kraja opravljanja storitev.

B)
3. Pobudnik dokumentirano izkazuje svoj pravni interes

za vlo‘itev pobude s predlo‘itvijo izpiska iz sodnega regi-
stra, po katerem kot dru‘ba z omejeno odgovornostjo oprav-
lja dejavnost projektiranja objektov v vseh fazah, v okviru
poslov ZT prometa pa investicijska dela v tujini v obsegu
registrirane dejavnosti ter izvoz lastnih storitev, z licenco za
projektiranje na ruskem tr‘i{~u ter z navedbo, da se s tem, ko
je kot izvoznik storitev dol‘an v ceno vkalkulirati prometni
davek od izvoza storitev tudi v primerih, ki jih zajema izpod-
bijana dolo~ba pravilnika, zmanj{uje njegova konkuren~nost
na mednarodnem trgu.

4. Ustavno sodi{~e je na seji dne 8. 6. 1995 pobudo
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz ~etrtega odstavka
26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t.
15/94) za~elo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti
izpodbijane dolo~be pravilnika ter na seji dne 22. 6. 1995
nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.

5. 147. ~len ustave dolo~a, da dr‘ava z zakonom predpi-
suje davke, carine in druge dajatve.

6. Z zakonom o prometnem davku (v nadaljevanju:
ZPD) se ureja sistem in uvaja obveznost pla~evanja davka od

prometa proizvodov in davka od prometa storitev (1. ~len), s
tarifo prometnega davka pa so dolo~eni proizvodi in storitve,
od katerih se obra~unava prometni davek in dav~ne stopnje.
Tarifa je sestavni del tega zakona (2. ~len).

ZPD nadalje dolo~a, da se davek od prometa storitev
pla~uje od prometa vseh storitev, ~e ni v istem zakonu druga-
~e dolo~eno (20. ~len). V 21. ~lenu ZPD taksativno na{teva,
v katerih primerih se davek od prometa storitev ne pla~uje.
Peta to~ka 21. ~lena dolo~a kot storitve, ki so opro{~ene
pla~ila prometnega davka, izvozne storitve in hkrati v nasled-
njem odstavku opredeli pojem izvoznih storitev kot “storitve,
opravljene med osebami s sede`em v Republiki Sloveniji in
osebami s sede`em v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v
skladu s predpisi RS in mednarodnimi pogodbami” ter s tem
zameji obseg poslov oziroma storitev, ki se {tejejo za izvozne
storitve po tem zakonu.

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
uporabi zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 29/
92) oziroma 39. ~len pravilnika v izpodbijanem prvem od-
stavku povzame zakonsko opredelitev izvoznih storitev (“za
izvozne storitve po 5. to~ki 21. ~lena zakona se {tejejo stori-
tve, opravljene med osebo s sede`em v Republiki Sloveniji in
osebo s sede`em v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v
skladu s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi po-
godbami”), s tem da doda nov pogoj: “~e je storitev opravlje-
na v tujini”. Z navedenim dodatkom se glede na zakonsko
ureditev, kot pravilno opozarja pobudnik, zo`uje obseg po-
slov in storitev, ki se {tejejo za izvozne storitve in so kot take
izvzete iz obdav~itve s prometnim davkom. S tem se posle-
di~no uvaja obdav~itev za storitve, ki so bile z izrecno zakon-
sko dolo~bo prometnega davka opro{~ene.

8. Stali{~e Ministrstva za finance, da gre pri sporni
dolo~bi “v bistvu za razlago zakona in seznanitev dav~nih
zavezancev z na~elom obdav~evanja storitev po kraju oprav-
ljene storitve”, ni sprejemljivo. Z na~elom obdav~evanja sto-
ritev po kraju opravljene storitve so bili dav~ni zavezanci
seznanjeni `e s samim zakonom (48. ~len) in smisel sporne
dolo~be pravilnika ne more biti v tem, da bi seznanjal dav~ne
zavezance z vsebino zakona – predvsem pa dolo~ba 1. to~ke
50. ~lena ZPD pomeni o~itno izjemo od tega na~ela (lex
specialis) za obdav~evanje storitev pravnih oseb (glede na
sede` in ne glede na kraj storitve). Ministrstvo v nasprotju s
tem v svojem odgovoru izrecno zatrjuje, da je “pri storitvah
zato upo{tevano na~elo kraja opravljanja storitev”, ~eprav je
zakonska ureditev prav nasprotna. @e prej navedena 5. to~ka
21. ~lena ZPD opredeljuje, kaj se {teje za izvoz storitev,
medtem ko 48. in 50. ~len ZPD v to vpra{anje ne posegata.
Pri izpodbijani dolo~bi pravilnika torej ne gre “v bistvu za
razlago zakona”, kot zatrjuje ministrstvo, ampak za urejanje
tega vpra{anja v nasprotju z ZPD.

9. Glede na zgoraj citirane dolo~be ustave in ZPD se
lahko obveznost pla~evanja davka od prometa storitev uvaja
samo z zakonom. Pravilnik kot podzakonski akt mora biti v
skladu z ustavo in zakonom (153. ~len ustave) in ne sme
vsebovati dolo~b, za katere v zakonu ni podlage, zlasti pa ne
sme samostojno dolo~ati pravic in obveznosti, kot je uvajanje
obveznosti pla~ila prometnega davka. Podzakonski predpis
kot izvedbeni akt sme dopolnjevati zakonsko normo samo tako
dale~, da z dopolnjevanjem ne ureja razmerij samostojno (zu-
naj zakonskega okvira) ali da ne uvaja novih obveznosti.

10. Po ustavi (120. ~len) so upravni organi pri svojem
delu, kamor sodi tudi izdajanje predpisov iz njihove pristoj-
nosti, vezani na okvir, ki ga dolo~ata ustava in zakon. Ustav-
na uveljavitev na~ela delitve oblasti na zakonodajno, izvr{il-
no in sodno med drugim pomeni, da upravni organi nimajo
pravice izdajati splo{nih norm brez podlage v zakonu. To
na~elo delitve oblasti tudi izklju~uje mo‘nost, da bi upravni
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organi spreminjali ali samostojno urejali zakonsko materijo.
Dolo~ba 79. ~lena ZPD poobla{~a predstojnika republi{kega
upravnega organa za finance le za izdajanje podrobnej{ih
predpisov o na~inu obra~unavanja in pla~evanja prometnega
davka. Sporni odstavek 39. ~lena pa z uvajanjem obdav~itve
posega na podro~je, ki ga ureja ZPD, ~eprav za tak{en poseg
nima podlage v ZPD. Ko pravilnik v 1. ~lenu (uvodne dolo~-
be) na{teva podro~ja, ki jih ureja na podlagi 79. ~lena ZPD,
med ostalim navaja, da “predpisuje uporabo stopenj, olaj{av
in oprostitev davka od prometa storitev”. Navedeno je po-
trebno razumeti v okviru zakonskega pooblastila – to je, da
so dolo~be pravilnika zgolj izvedbene ali pojasnjevalne nara-
ve, na kar ka‘e formulacija “uporaba”. Zakonsko ureditev
lahko dopolnjujejo in razlagajo samo toliko, da ne spreminja-
jo njene vsebine.

11. Glede na navedeno je bilo potrebno izpodbijano do-
lo~bo pravilnika kot nezakonito in hkrati neustavno razveljavi-
ti. Podobno je ustavno sodi{~e odlo~ilo ‘e v zadevah U-I-1/92,
U-I-72/92 in U-I-82/92 (v zbirki OdlUS: 48/I, 56/II in 101/II)
in z odlo~bo {t. U-I-73/94 z dne 25. 5. 1995, le da je v
nekaterih od teh primerov izpodbijane dolo~be izvr{ilnih pred-
pisov odpravilo – kadar je namre~ v skladu s 45. ~lenom ZUstS
ugotovilo, da je potrebno odpraviti {kodljive posledice, ki so
nastale zaradi ugotovljene protiustavnosti ali nezakonitosti iz-
podbijanega predpisa. V tem primeru sodi{~e ni {telo, da nad
zakonito obveznostjo pla~ani prometni davek, s katerim so vsi
prizadeti subjekti v ~asu veljavnosti sedaj razveljavljene do-
lo~be pravilnika ra~unali in tej ureditvi prilagodili svoje ravna-
nje, pomeni take vrste {kodljivo posledico, ki jo je potrebno
odpraviti – upo{tevajo~ pri tem tudi to, da ni mo‘no s potrebno
zanesljivostjo oceniti, kolik{no nepri~akovano obremenitev bi
to pomenilo za prora~un in njegove uporabnike. Ker so taki,
doslej veljavni dolo~bi prizadeti subjekti verjetno prilagajali
svoje ravnanje na razli~ne na~ine, bi bila z njeno odpravo (z
u~inkom za nazaj) lahko v dolo~enem smislu prizadeta tudi
enakost gospodarskih subjektov oziroma na~elo, da morajo
biti vsem pogoji gospodarjenja znani vnaprej. Zato se je ustav-
no sodi{~e v tem primeru odlo~ilo za razveljavitev in ne za
odpravo izpodbijane dolo~be.

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

drugega odstavka 45. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Urad-
ni list RS, {t. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek
in sodniki mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro
[turm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan-
~i~. Odlo~bo je sprejelo soglasno.

[t. U-I-38/95-8
Ljubljana, dne 22. junija 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

3009.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na zahtevo Mestnega sveta Mestne ob~ine Ljublja-
na, na seji dne 6. 7. 1995

o d l o ~ i l o :

28. ~len, {esta, sedma, osma in enajsta alinea 29. ~lena,
30. ~len, 31. ~len, ~etrti odstavek 33. ~lena, prvi stavek

petega odstavka 35. ~lena, drugi odstavek 42. ~lena, prvi
odstavek 50. ~lena in drugi stavek drugega odstavka 99.
~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93,
6/94 in 14/95) niso v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Predlagatelj zahteva oceno ustavnosti dolo~b 6., 7.,

8., 9., 10., 13., 15., 18. in 22. ~lena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t.
14/95 – v nadaljevanju Novela ZLS), ker meni, da so v
nasprotju z na~elom pravne dr‘ave (2. ~len ustave) in na~e-
lom prepovedi povratne veljave predpisov (155. ~len ustave).
Izpodbijane dolo~be, ki spreminjajo pristojnosti ob~inskih
odborov in ob~inskega sveta po za~etku delovanja novih
ob~in in po ‘e izvedenih volitvah v organe novih ob~in, so po
mnenju predlagatelja v nasprotju z javno koristjo in posegajo
v ‘e pridobljene pravice. Kandidatom za ob~inski svet in
‘upana bi morale biti znane dokon~no opredeljene zakonske
pristojnosti organov ob~ine {e pred njihovo odlo~itvijo za
kandidaturo. Novela ZLS je spremenila veljavno razmejitev
pristojnosti po opravljenih volitvah organov ob~ine in bi bilo
tako sistemsko spremembo pristojnosti organov ob~ine mo‘-
no uveljaviti {ele za naslednje mandatno obdobje. Zato naj bi
spremembe in dopolnitve, ki spreminjajo status ob~inskih
odborov in ob~inskega sveta in posku{ajo podrediti najvi{ji
organ odlo~anja v ob~ini izvr{ilnemu organu, v nasprotju z
javno koristjo posegle v ‘e pridobljene pravice in kr{ile na~e-
lo pravne dr‘ave. Nadalje predlagatelj izpodbija 10. ~len
Novele ZLS, ki na novo dolo~a pristojnost ‘upana, da skrbi
za objavo splo{nih aktov ob~ine, ter novi drugi odstavek 15.
~lena, ki ne predvideva nikakr{nih sankcij za samovoljno
ravnanje izvr{ilnega organa, zlasti ~e ta ne bi izvr{eval odlo-
~itev ob~inskega sveta.

Predlagatelj {e predlaga, da ustavno sodi{~e ugotovi, da
je prvi stavek novega ~etrtega odstavka 13. ~lena novele v
skladu z ustavo le, ~e se razlaga tako, da je ‘upan oziroma
tajnik ob~ine dol‘an zagotavljati uresni~evanje pravic in ob-
veznosti delavcev, zaposlenih v strokovni slu‘bi ob~inskega
sveta, v skladu z odlo~itvami ob~inskega sveta oziroma od
njega poobla{~ene komisije. Tak{na razlaga naj bi bila po-
trebna, ker je izpodbijana dolo~ba pomanjkljiva in nedore~e-
na ter dopu{~a razlago, ki ne upo{teva razlike med funkcija-
mi ob~inskega sveta ter ‘upana.

2. Dr‘avni zbor v svojem odgovoru na zahtevo Mestne-
ga sveta Mestne ob~ine Ljubljana meni, da izpodbijane do-
lo~be ne kr{ijo ustave ter splo{no veljavnih na~el mednarod-
nega prava. Spremembe in dopolnitve odpravljajo nejasnosti,
ki jih je vseboval zakon o lokalni samoupravi glede polo‘aja
in funkcije ob~inskih odborov; natan~neje razmejujejo in
dolo~ajo pristojnosti ob~inskega sveta in ‘upana. Spremem-
be utrjujejo na~ela pravne dr‘ave, saj bi nejasne dolo~be o
pristojnostih in polo‘aju posameznih organov potencirale
konflikte med njimi in omogo~ale njihovo arbitrarno odlo~a-
nje. Spremembe in dopolnitve tudi ne u~inkujejo za nazaj;
ohranjajo osnovno ureditev in temeljni polo‘aj glavnih orga-
nov ob~ine. Koncept zakona o lokalni samoupravi temelji na
lo~enosti funkcij ob~inskega sveta in ‘upana; oba organa sta
neposredno izvoljena, za svoje delo sta odgovorna volivcem,
odgovorna sta za ustavnost in zakonitost svojega delovanja,
prav tako pa sta tudi materialno in kazensko osebno odgovor-
na. Noben od njiju ne more posegati v pristojnost drugega in
tudi ne povzro~iti prenehanja mandata drugega. Glede izpod-
bijane dolo~be 13. ~lena Dr‘avni zbor poudarja, da je ta
dolo~ba usmerjena zgolj na racionalnost zaposlovanja in de-
lovanja zaposlenih v ob~inski upravi in ne na odgovornost in
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delovno podrejenost strokovnih in administrativnih delavcev
v ob~inskem svetu in njegovih delovnih telesih ‘upanu. Dru-
ga~na razlaga naj bi nasprotovala temeljnim dolo~bam zako-
na, ki urejajo funkcijo in polo‘aj ob~inskega sveta in ‘upana.

B)
3. Z zakonom o ustanovitvi ob~in in dolo~itvi njihovih

obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94, 69/94) je bilo ustanovlje-
nih 147 ob~in (11 mestnih), ki so na podlagi zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) izvolile
svoje temeljne organe – ob~inske (mestne) svete in ‘upane. Z
ustanovitvijo ob~in in z izvolitvijo njihovih organov so s 1. 1.
1995 prenehale delovati prej{nje ob~ine in pri~el se je posto-
pek uvajanja in uresni~evanja novega sistema lokalne sa-
mouprave v skladu z na~eli urejanja lokalnih samoupravnih
skupnosti, ki jih dolo~a zakon o lokalni samoupravi (v nada-
ljevanju: ZLS, Uradni list RS, {t. 72/93 in 6/94). Zahteva za
oceno ustavnosti izpodbija dolo~be zadnje novele ZLS, ki jo
je Dr‘avni zbor sprejel po hitrem postopku in je pri~ela
veljati 11. marca 1995, torej v ~asu izgrajevanja in za~etka
delovanja novega sistema lokalne samouprave. Iz obrazlo‘i-
tve predloga te novele ZLS (Poro~evalec Dr‘avnega zbora
RS, {t. 6, 14. februar 1995) je razvidno, da je bil sprejem
novele predlagan predvsem zato, ker so pri za~etku delovanja
ob~inskih svetov in ‘upanov nastale te‘ave, ki so bile posle-
dica tega, da v ZLS nekaj vpra{anj lokalne samouprave ni
bilo urejenih ali pa so bile posamezne dolo~be nedore~ene ali
nejasne. Nadalje iz obrazlo‘itve izhaja, da je bil glavni cilj
predloga novele, da se omogo~i teko~e in usklajeno delova-
nje ob~inskih svetov in ‘upanov, da se olaj{a priprava statu-
ta, poslovnika in drugih aktov ob~inskega sveta in aktov
‘upana ter da novela ne posega v sam koncept zakona in
njegove temeljne vsebinske re{itve.

4. Predlagatelj izpodbija ustavnost 6., 8. in 9. ~lena
novele (spremembe 28., 30. in 31. ~lena ZLS) ter {esto,
sedmo, osmo in enajsto alineo 7. ~lena, 10., 18. in 22. ~len
novele (spremembe in dopolnitve drugega odstavka 29., ~etr-
tega odstavka 33., 50. in drugega odstavka 99. ~lena), ker
meni, da je sprememba, s katero ob~inskim odborom ni ve~
priznan polo‘aj organov ob~ine, ampak le polo‘aj delovnih
teles ob~inskega sveta, v nasprotju s 155. ~lenom, ker je
uveljavljena po za~etku delovanja novih ob~in in po ‘e izve-
denih volitvah v organe novih ob~in. Izpodbijana sprememba
pa je po mnenju predlagatelja tudi v nasprotju z ustavnim
na~elom pravne dr‘ave, ker predstavlja poskus podreditve
najvi{jega organa odlo~anja v ob~ini izvr{ilnemu organu.

5. 28. ~len ZLS je dolo~al, da so organi ob~ine poleg
ob~inskega sveta, ‘upana in nadzornega odbora lahko tudi
ob~inski odbori. Ob~inski odbori po navedeni dolo~bi niso
bili obvezni organi ob~ine (razen nadzornega odbora), ampak
je bilo prepu{~eno ob~inskemu svetu, da sam presodi, ali bo
ustanovil enega ali ve~ ob~inskih odborov. Ob~inski svet je
lahko ustanovil ob~inski odbor tako, da je izmed svojih ~la-
nov in ob~anov izvolil ~lane ob~inskega odbora (30. ~len). V
31. ~lenu je ZLS opredeljeval ob~inski odbor kot izvr{ilni
organ ob~inskega sveta, ki je lahko: predlagal sprejem odlo-
~itev iz pristojnosti sveta, nadzoroval in usmerjal delo ob~in-
ske uprave, nadzoroval delovanje ob~inskih javnih slu‘b in
sprejemal pravilnike in druge akte iz svoje pristojnosti. Ob-
~inski svet je ob~inskemu odboru lahko izrekel tudi nezaup-
nico na predlog najmanj ~etrtine ~lanov, vendar le, ~e je
hkrati izvolil nov odbor (43. ~len). Z navedenimi dolo~bami
je bila izvr{ilna funkcija razdeljena med ob~inske odbore in
‘upana, ki je bil po 33. ~lenu pristojen, da predstavlja in
zastopa ob~ino, da skrbi in odgovarja za izvajanje odlo~itev
ob~inskega sveta in ob~inskih odborov ter vodi ob~insko
upravo (prvi odstavek 49. ~lena).

6. Novela ZLS je z izpodbijanimi dolo~bami ob~inskim
odborom odvzela polo‘aj izvr{ilnih organov in jih opredelila
kot delovna telesa ob~inskega sveta, katerih pristojnost je, da
obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta in dajejo
ob~inskemu svetu mnenja in predloge. Ob~inski svet lahko
ustanovi odbore kot svoja delovna telesa in sicer tako, da jih
imenuje izmed svojih ~lanov, lahko pa tudi izmed drugih
ob~anov (8. ~len). Izvr{ilna funkcija pripada v celoti ‘upanu
(drugi odstavek 33. ~lena – 10. ~len novele), ob~inski svet pa
nadzoruje delo ‘upana in ob~inske uprave glede izvr{evanja
njunih odlo~itev (8. alinea drugega odstavka 29. ~lena – 7.
~len novele). Novela v skladu z opisanimi spremembami tudi
opredeljuje polo‘aj in pristojnosti pod‘upana. Pod‘upan po-
maga ‘upanu pri njegovem delu, ga nadome{~a v primeru
njegove odsotnosti ali zadr‘anosti; ‘upan pa ga lahko tudi
pooblasti za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojno-
sti ({esta alinea drugega odstavka 29. ~lena – 7. ~len novele
in 33.a ~len – 11. ~len novele). Opisane spremembe so pri~e-
le veljati naslednji dan po objavi, in sicer 11. marca 1995 (26.
~len novele), ob~ine pa so morale uskladiti svoje splo{ne
akte, sprejete do uveljavitve novele, v roku 30 dni (100.c ~len
– 25. ~len novele). Izpodbijane spremembe so torej veljale za
naprej; sprejete so bile v ~asu, ko ve~ina ob~in {e niti ni
sprejela za~asnih statutarnih sklepov, s katerimi so nove ob-
~ine urejale prehodno obdobje do sprejetja statuta kot tistega
temeljnega akta ob~ine, s katerim se dolo~ijo temeljna na~ela
za organizacijo in delovanje ob~ine in s katerim naj bi se tudi
dolo~ilo {tevilo ob~inskih odborov in njihove pristojnosti.

7. Novela ZLS ne spreminja temeljnega polo‘aja ob~in-
skega sveta. Ob~inski svet je {e vedno najvi{ji organ odlo~a-
nja v vseh zadevah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine in
opravlja poleg funkcije odlo~anja tudi volilno in nadzorno
funkcijo. S tem, ko je bila ob~inskemu svetu odvzeta mo‘-
nost, da lahko “po potrebi” ustanovi enega ali ve~ odborov
kot svoje izvr{ilne organe ter da ne voli, ampak le na predlog
‘upana imenuje pod‘upana, novela ni posegla v glavno in
temeljno funkcijo ob~inskega sveta, ki jo ima kot organ
odlo~anja, ampak je le odpravila stanje, ki je v praksi ‘e
povzro~alo te‘ave in nejasnosti, zlasti glede polo‘aja in pri-
stojnosti ‘upana in pod‘upana oziroma pod‘upanov. @upan
je prav tako kot ob~inski svet neposredno izvoljen od prebi-
valcev lokalne skupnosti, kar pomeni, da ima nasproti ob~in-
skemu svetu nedvomno mo~nej{i polo‘aj, kot bi ga imel, ~e
bi ‘upana izvolil ob~inski svet izmed svojih ~lanov. Novela
ZLS uveljavlja na podro~ju lokalne samouprave stro‘jo deli-
tev funkcij, kot jo je dolo~il zakon v prvotnem besedilu.
Vendar to ne pomeni, da sta ob~inski svet kot nosilec norma-
tivne funkcije in ‘upan kot nosilec izvr{ilne funkcije med
seboj popolnoma lo~ena in neodvisna. Nasprotno, zakon je
dolo~il, da stopata med seboj v razli~na razmerja v okviru
svojih vnaprej dolo~enih pristojnosti in pooblastil in se med
seboj omejujeta. Na~elo pravne dr‘ave zahteva, da je tudi
podro~je lokalne samouprave urejeno z jasnimi in dolo~nimi
pravnimi normami, ki bodo omogo~ile hitrej{e in u~inkovi-
tej{e uveljavljanje sistema lokalne samouprave kot bistvene-
ga dela nove ustavne ureditve (9. ~len ustave). Neposredna
izvolitev ‘upana zahteva stro‘jo delitev funkcij med organi
lokalne samouprave, kot je sicer uveljavljena v sistemih (ve-
~ine evropskih dr‘av), ki ne dolo~ajo neposredne izvolitve
‘upana in je ‘upan izvr{ilni organ ob~inskega sveta. Jasnej{a
razmejitev funkcij med ob~inskim svetom in ‘upanom pome-
ni, da oba organa delujeta v okviru svojih pristojnosti in
pooblastil, ki so jima dana z zakoni in akti ob~ine in ne
pomeni v nobenem oziru podreditve ob~inskega sveta ‘upa-
nu. Na~elo pravne dr‘ave zahteva jasno in nedvoumno do-
lo~itev pristojnosti in pooblastil nosilcev oblasti oziroma
funkcij. Zato z izpodbijanimi dolo~bami, ki so razmejile
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pristojnosti med ob~inskim svetom in ‘upanom, in niso osla-
bile temeljnega polo‘aja in pristojnosti ob~inskega sveta kot
najvi{jega organa odlo~anja v sistemu lokalne samouprave,
ni bilo kr{eno na~elo pravne dr‘ave, dolo~eno v 2. ~lenu
ustave.

8. Prav tako ni bilo kr{eno na~elo prepovedi povratne
veljave pravnih aktov, dolo~eno v 155. ~lenu ustave. V skla-
du z zakonom o lokalnih volitvah so bile v decembru 1994
opravljene volitve, na katerih so bili izvoljeni ob~inski sveti
in ‘upani na podlagi splo{ne in enake volilne pravice na
svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Z
izvolitvijo so ~lani ob~inskega sveta dobili pravico opravljati
svojo funkcijo v skladu z veljavnimi predpisi – z ustavo,
zakoni in akti ob~ine, ki pa se v ~asu njihovega mandata
lahko tudi spreminjajo in dopolnjujejo. Pristojnosti, ki so bile
dane ob~inskemu svetu z ZLS, ki je veljal v ~asu volitev, zato
ne morejo biti pridobljene pravice posameznih izvoljenih
~lanov ob~inskega sveta v smislu drugega odstavka 155.
~lena ustave in zato ta ustavna dolo~ba z izpodbijanimi do-
lo~bami tudi ne more biti kr{ena.

9. Novi ~etrti odstavek 33. ~lena (10. ~len novele), ki
dolo~a, da ‘upan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih
splo{nih aktov ob~ine, naj bi po predlagateljevem mnenju
omogo~al samovoljo izvr{ilnega organa, za katero pa ni pred-
videna nikakr{na sankcija. Prej{nje dolo~be 33. ~lena niso
vsebovale dolo~be o tem, kdo po{lje v objavo statut in druge
splo{ne akte ob~ine, upo{tevajo~, da je ZLS sistemski zakon,
ki naj bi dolo~al le na~ela ureditve lokalnih skupnosti, vse
podrobnej{e urejanje pa naj bi bilo prepu{~eno samim lokal-
nim skupnostim. Namen uvrstitve te podrobnej{e dolo~be v
zakon je preciznej{a ureditev postopka v primeru, ko ‘upan
zadr‘i izvajanje splo{nega akta ob~inskega sveta, ~e meni, da
je nezakonit. Novi peti odstavek 33. ~lena ta postopek ureja
in sicer dolo~a, da ‘upan lahko zadr‘i le objavo splo{nega
akta (po prej{nji dolo~bi je zadr‘al izvajanje), ter da mora na
prvi naslednji seji predlagati ob~inskemu svetu, da o njem
ponovno odlo~i; ~e ob~inski svet vztraja pri svoji odlo~itvi,
se splo{ni akt objavi, ‘upan pa lahko vlo‘i zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom. Nova dolo~ba ureja
razmerje, ki nastane v primeru nesporazuma med ‘upanom in
ob~inskim svetom o zakonitosti oziroma nezakonitosti splo-
{nega akta, ki ga je sprejel ob~inski svet. Do samovolje, na
katero se sklicuje predlagatelj, lahko pride le v primeru, ko bi
‘upan zadr‘al objavo splo{nega akta, ob~inski svet bi vztrajal
pri svoji odlo~itvi, ‘upan pa tega splo{nega akta potem ne bi
poslal v objavo ali bi ga poslal z zamudo. Iz zakonskega
besedila ne sledi, da je le ‘upan poobla{~en, da po{lje v
objavo splo{ni akt, ki ga je sprejel ob~inski svet; njemu je le
kot izvr{ilnemu organu, ki je odgovoren za izvajanje odlo~i-
tev ob~inskega sveta, nalo‘ena tudi skrb za objavo vseh
splo{nih aktov ob~ine in ne samo tistih, ki jih sprejme ob~in-
ski svet. Iz same narave lokalne samouprave izhaja, da mora
biti samim ob~inam prepu{~eno, da urejajo ta razmerja avto-
nomno v skladu z ustavo in zakonom. Ob~inski svet lahko
natan~neje s statutom ali s poslovnikom ob~inskega sveta
opredeli roke, v katerih je ‘upan dol‘an objaviti splo{ne akte
ob~ine, in predvidi tudi re{itve primerov, na katere opozorja
predlagatelj. Ob~inski svet kot najvi{ji organ odlo~anja v
ob~ini je nedvomno poobla{~en, da predpi{e natan~en posto-
pek, po katerem se bodo predpisi ob~ine objavljali v skladu s
154. ~lenom ustave, ki dolo~a, da morajo biti vsi predpisi,
tudi predpisi lokalnih skupnosti, objavljeni, preden za~no
veljati. Glede na navedeno novi dolo~bi ~etrtega in petega
odstavka 33. ~lena ne kr{ita na~ela pravne dr‘ave, ker samo
natan~neje urejata vpra{anje, ki je ‘e v tem kratkem ~asu
delovanja novih ob~in povzro~alo v praksi te‘ave in razli~na
tolma~enja.

10. Predlagatelj izpodbija tudi 18. in 22. ~len novele. Z
18. ~lenom se spreminja 50. ~len ZLS tako, da je za sprejem
na~rta delovnih mest oziroma po noveli ZLS sistemizacije
delovnih mest pristojen ‘upan in ne ve~ ob~inski svet; v 22.
~lenu pa je le dolo~en rok, v katerem mora ‘upan izdati akt o
sistemizaciji delovnih mest v ob~inski upravi, in sicer v enem
mesecu po sprejemu akta o organizaciji in delovnem podro~-
ju ob~inske uprave. Ob~inski svet dolo~i temeljna na~ela za
organizacijo ob~inske uprave s statutom, ki ga sprejme samo-
stojno in pri tem ni vezan na predlog ‘upana (prva alinea
drugega odstavka 29. ~len in 64. ~len ZLS). Nadaljnji po-
memben akt za ustanovitev in organizacijo ob~inske uprave
je akt o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave,
ki ga na predlog ‘upana tudi sprejme ob~inski svet (prvi
odstavek 49. ~lena). Iz povedanega izhaja, da ima ob~inski
svet {e vedno odlo~ujo~ vpliv na organizacijo in delo ob~in-
ske uprave in s tem, ko ni ve~ pristojen za sprejem akta o
sistemizaciji delovnih mest, se njegova vloga in polo‘aj nista
bistveno spremenila. Tudi izpodbijana sprememba 18. ~lena
je torej posledica cilja, ki ga je zasledovala novela, in sicer,
da se natan~neje razmejijo in opredelijo pristojnosti obeh
organov ob~ine, to je ob~inskega sveta in ‘upana.

11. Predlagatelj nadalje meni, da je v nasprotju z na~e-
lom pravne dr‘ave tudi dopolnitev 35. ~lena ZLS (13. ~len
novele) in sicer prvi stavek novega petega odstavka, ki dolo-
~a: “strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vo-
denju sej ob~inskega sveta, njegovih komisij in odborov
zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v ob~inski upravi”. Predlaga-
telj meni, da navedene naloge po svoji naravi ne sodijo med
upravne naloge, ki jih opravlja ob~inska uprava, in da zato
delavci, ki opravljajo ta dela, ne morejo biti odgovorni za
svoje delo ‘upanu, ampak le ob~inskemu svetu. Novi peti
odstavek 35. ~lena predstavlja organizacijsko dolo~bo, ki
pomeni, da je potrebno zagotoviti strokovno in administrativ-
no pomo~ pri pripravi in vodenju sej ob~inskega sveta in
njegovih delovnih teles v okviru ob~inske uprave ter da sam
ob~inski svet ne more ustanavljati kak{nih posebnih delovnih
teles za opravljanje teh strokovno administrativnih nalog.
Enako velja tudi za sekretarja, ki ga na podlagi drugega
stavka petega odstavka 35. ~lena za opravljanje teh del lahko
imenuje ob~inski svet. Tudi sekretar mora skleniti delovno
razmerje v ob~inski upravi v primeru, ~e bi opravljal svoje
delo na podlagi delovnega razmerja, ~eprav ga imenuje ob-
~inski svet povsem samostojno. Izpodbijana dolo~ba ne ureja
odgovornosti delavcev v primeru, ko opravljajo ta dela in
naloge izklju~no za ob~inski svet, kot to zatrjuje predlagatelj,
ampak se ureditev tega vpra{anja prepu{~a samostojnemu
urejanju posamezne ob~ine, kolikor ob~ina {teje to za potreb-
no. Novela v drugem odstavku 100.b ~lena ob~ine zavezuje
le, da se za zaposlene v ob~inski upravi uporabljajo predpisi
o delovnih razmerjih in pla~ah, ki veljajo za delavce v dr‘av-
ni upravi (zakon o delavcih v dr‘avnih organih, Uradni list
RS, {t. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91). Ustavno sodi{~e je
‘e v svoji odlo~bi {t. U-I-94/94 z dne 23. 5. 1994 (Uradni list
RS, {t. 30/94) poudarilo, da ustavno sodi{~e s svojimi odlo~i-
tvami ne more nadomestiti zakonodajalca pri iskanju in dolo-
~anju najsmotrnej{ih na~inov za uvajanje lokalne samoupra-
ve, temve~ lahko njegove odlo~itve presoja izklju~no le z
vidika skladnosti z ustavo in zakonom, ne pa tudi z ugotav-
ljanjem njihove smotrnosti oziroma primernosti. Izpodbijana
dolo~ba le natan~neje ureja notranjo organizacijo in opravlja-
nje dolo~enih del in nalog in ne pomeni zatrjevane kr{itve
na~ela pravne dr‘ave.

12. Predlagatelj izpodbija tudi 15. ~len novele, in sicer
novi tretji odstavek 42. ~lena ZLS, ki dolo~a, da se glede
prenehanja mandata ‘upana primerno uporabljajo dolo~be
37.a ~lena, ki dolo~a, kdaj lahko preneha mandat ~lanu ob-
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~inskega sveta. Predlagatelj meni, da dopolnitev ni popolna,
ker ne dolo~a sankcij za primer, ko ‘upan ne bi izvajal
odlo~itev ob~inskega sveta, kar naj bi bilo v nasprotju s
splo{no veljavnimi na~eli mednarodnega prava, zlasti z na~e-
lom pravne dr‘ave.

13. Novi 37.a ~len dolo~a, kdaj ~lanu ob~inskega sveta
preneha mandat, in sicer: 1. ~e izgubi volilno pravico, 2. ~e
postane trajno nezmo‘en za opravljanje funkcije, 3. ~e je s
pravnomo~no sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora,
dalj{o od {est mesecev, 4. ~e v treh mesecih po potrditvi
mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni zdru‘ljiva s
funkcijo ~lana ob~inskega sveta, 5. ~e nastopi funkcijo ali
za~ne opravljati dejavnost, ki ni zdru‘ljiva s funkcijo ~lana
ob~inskega sveta ali 6. ~e odstopi. @upanu lahko preneha
mandat iz istih razlogov. @upanu torej preneha mandat na
podlagi samega zakona, br‘ ko nastopijo okoli{~ine oziroma
stanja, dolo~ena v 37.a ~lenu. ZLS ne predvideva nobene
druge mo‘nosti razre{itve ali odpoklica ‘upana. ZLS prav
tako ne predvideva mo‘nosti odpoklica ali razre{itve posa-
meznega ~lana ob~inskega sveta, ampak le razpustitev ob~in-
skega sveta. V 58. ~lenu dolo~a, da lahko Dr‘avni zbor
razpusti celotni ob~inski svet in razpi{e pred~asne volitve v
dveh primerih, in sicer: ~e ob~inski svet v letu, za katero ni
bil sprejet prora~un, tudi za prihodnje leto ne sprejme prora-
~una, ki bi lahko za~el veljati ob za~etku leta, ali ~e se po
najmanj trikratnemu sklicu ob~inskega sveta v obdobju {e-
stih mesecev ob~inski svet ne sestane na sklep~ni seji. @upa-
na volijo dr‘avljani, ki imajo v ob~ini stalno prebivali{~e, na
neposrednih tajnih volitvah (42. ~len ZLS). Zna~ilnost za
polo‘aj ‘upana je, da je voljen neposredno in zato tudi ni
neposredno odgovoren ob~inskemu svetu in mu ta ne more
izre~i nezaupnice. @upan je poleg ob~inskega sveta najpo-
membnej{i organ ob~ine; oba organa sta neposredno izvolje-
na in zato nastopata v medsebojnem razmerju kot enakoprav-
na organa in nista v razmerju nadrejenosti ali podrejenosti.

14. Vendar ZLS dolo~a {tevilne mehanizme, s katerimi
se nadzoruje delo ‘upana in ki onemogo~ajo njegovo nezako-
nito ali samovoljno ravnanje. Predvsem nadzoruje celotno
delo ‘upana ob~inski svet, ki je pristojen za sprejem vseh
najpomembnej{ih splo{nih aktov lokalne skupnosti (8. alinea
drugega odstavka 29. ~lena ZLS) in katerih predlagatelj bo
najpogosteje ‘upan. Drugi in tretji odstavek 33. ~lena ZLS
dolo~ata, da ‘upan predlaga ob~inskemu svetu v sprejem
prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una, odloke in dru-
ge akte iz pristojnosti ob~inskega sveta, da lahko predlaga
sklic seje ob~inskega sveta ter obravnavanje dolo~enih zadev
na seji sveta. Ob~inski svet torej lahko bistveno omejuje
delovanje ‘upana s tem, da ne sprejme aktov, ki jih predlaga
‘upan, da zahteva spremembe in dopolnitve ali da mu da
navodila za pripravo le-teh. Nad finan~nim poslovanjem ‘u-
pana opravljajo nadzor nadzorni odbor kot samostojni organ
ob~ine (32. ~len ZLS) kakor tudi Ra~unsko sodi{~e ter Mini-
strstvo za finance (59. ~len ZLS). Tako kot dr‘avni organi so
tudi organi lokalnih skupnosti vezani na na~elo zakonitosti.
Ustava v 144. ~lenu dolo~a, da zakonitost dela organov lokal-
nih skupnosti nadzorujejo dr‘avni organi, ZLS pa vsebuje
podrobnej{e dolo~be o nadzoru dr‘avnih organov v 88.–90.
~lenu in daje ‘upanu {e posebej vlogo varuha zakonitosti v
lokalni skupnosti. @upanova vloga varuha zakonitosti izhaja
tudi iz petega odstavka 33. ~lena ZLS, ki daje ‘upanu pravi-
co, da zadr‘i objavo splo{nega akta ob~ine, ~e meni, da je
neustaven ali nezakonit. Organi ob~ine so poobla{~eni tudi
za odlo~anje s posami~nimi akti v upravnih stvareh iz lastne
in iz prenesene pristojnosti (67. ~len ZLS). Tudi v teh prime-
rih ZLS dopu{~a vsa mo‘na pravna sredstva (prito‘ba, uprav-
ni spor) zoper posami~ne akte organov ob~ine, torej tudi
zoper posami~ne akte, ki jih lahko izdaja ‘upan (64.–70. ~len

ZLS). V skladu z na~elom neposredne demokracije je ZLS
predvidel tudi mo‘nost samih volivcev (najmanj pet odstot-
kov), da zahtevajo izdajo ali razveljavitev splo{nega akta ali
druge odlo~itve iz pristojnosti ob~inskih organov (48. ~len).
Iz navedenega izhaja, da je v ZLS predvideno dovolj meha-
nizmov, ki prepre~ujejo nezakonito ali samovoljno opravlja-
nje funkcije ‘upana. Zato niso potrebne zakonske dopolnitve
izpodbijane dolo~be in ZLS ureja odgovornost ‘upana kot
individualnega organa ob~ine v skladu z na~elom demokra-
ti~nosti in pravne dr‘ave (1. in 2. ~len ustave).

C)
15. 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, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M.
Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo soglasno, razen glede drugega
odstavka 42. ~lena, glede katerega je bila odlo~itev sprejeta s
petimi glasovi proti trem (proti so glasovali sodniki Krivic,
Testen in Zupan~i~, odklonilno lo~eno mnenje je dal sodnik
Krivic) in glede prvega odstavka 50. ~lena, glede katerega je
bila odlo~itev sprejeta s petimi glasovi proti trem (proti so
glasovali sodniki Jerov{ek, Jambrek in [turm, odklonilno
lo~eno mnenje je dal sodnik Jerov{ek).

[t. U-I-58/95-7
Ljubljana, dne 6. julija 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

3010.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudo pobudnikov: Mercator – K@K
Kmetijstvo Kranj d.o.o., Mercator – Kmetijsko gospodarstvo
Ko~evje d.o.o., Kmetijski kombinat Hmezad – Kmetijstvo
@alec p.o., Kmetijsko gospodarstvo Raki~an p.o. in PS Kme-
tijstvo Vipava – Agrogorica p.o., ki jih na podlagi pooblastila
zastopa Zdru‘enje agro‘ivilstva pri Gospodarski zbornici Slo-
venije na seji dne 5. 10. 1995

o d l o ~ i l o :

1. V pravilniku o zakupih kmetijskih zemlji{~ in kmetij
(Uradni list RS, {t. 7/94) se odpravijo:

– drugi stavek 1. ~lena,
– 2., 4., 5., 6., 7. in 8. ~len,
– 3. ~len, razen prvega stavka drugega odstavka,
– ~etrta alinea tretjega odstavka 9. ~lena, 10. in 11. ~len,
– 7. in 18. ~len,
– drugi odstavek 20. ~lena, 21. in 23. ~len.
2. Dolo~be 9. ~lena v neodpravljenem delu ter dolo~ba

prvega odstavka 20. ~lena pravilnika so v neskladju z ustavo
in zakonom, kolikor se nana{ajo na dosedanje upravljalce in
uporabnike kmetijskih zemlji{~, in se nasproti njim ne smejo
uporabljati.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudniki navajajajo, da je Svet sklada kmetijskih

zemlji{~ in gozdov Republike Slovenije sprejel izpodbijani
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pravilnik, ~eprav naj za sprejemanje splo{nih aktov sklad ne
bi bil pristojen. Navajajo, da se sklad pri tem sklicuje na 17.
~len zakona o skladu kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, {t. 10/93 – v nadaljevanju:
ZSKZ), ki pa mu po mnenju pobudnikov ne daje pooblastila
za sprejem pravilnika. Po prepri~anju pobudnikov naj bi sklad
s sprejemom izpodbijanega splo{nega akta prekr{il na~elo
delitve oblasti, ki ga ustava dolo~a v 3. ~lenu. Po tej ustavni
dolo~bi naj bi bili izvr{ilni in upravni organi omejeni v
normativni funkciji. Navajajo {e, naj bi bili upravni organi
upravi~eni delovati le na podlagi zakona, z izdajo pravilnika
pa naj bi sklad prekr{il tudi 120. in 153. ~len ustave. S
podr‘avljenjem kmetijskih zemlji{~ naj bi po mnenju pobud-
nikov ta postala javno dobro. V skladu s 70. ~lenom ustave
naj bi se pravica uporabe na takih zemlji{~ih pridobila le pod
pogoji, ki jih dolo~a zakon, ne pa pravilnik.

2. Pobudniki {e navajajo, da jih na podlagi pravilnika
sklad sili v sklepanje enoletnih pogodb in da ne upo{teva
zakonskih dolo~b o dolgoro~nem zakupu. Za sklenitev vsilje-
nih pogodb naj bi postavljal kratke roke in jim grozil, da bo
razdelil zemlji{~a zasebnim zakupnikom, ~e pogodb ne bodo
v roku podpisali.

3. Pobudniki utemeljujejo pravni interes za podano po-
budo s tem, da so bili z izvajanjem pravilnika neposredno
prizadeti. Na podlagi pravilnika naj bi bil sklad uvajal zakup-
nino za odvzeta zemlji{~a, ki je ne zmorejo pla~evati in ki jih
bo privedla do gospodarskega zloma.

4. Sklad oporeka navedbam pobudnikov in meni, da
izpodbijani pravilnik ni v neskladju ne z ustavo in ne z
ZSKZ. Navaja, da sklad nima zna~aja upravnega organa,
ampak javnega zavoda. Potemtakem sklad ni pristojen za
sprejemanje podzakonskih aktov. Pravilnik naj bi bil skladov
interni akt, zato po njegovem prepri~anju ne more biti v
nasprotju s 120. in 153. ~lenom ustave. V Uradnem listu RS
ga je sklad objavil le zato, da bi se javnost la‘je seznanila z
njegovo vsebino.

5. Za sprejem in izdajo izpodbijanega pravilnika naj bi
imel sklad pooblastilo v petem odstavku 17. ~lena zakona in
v statutu sklada. V pravilniku naj bi povzel po zakonu o
kmetijskih zemlji{~ih (Uradni list SRS, {t. 17/79 – v nadalje-
vanju: ZKZ) dolo~be, ki se nana{ajo na sklepanje zakupnih
razmerij. Na novo naj bi uredil le dol‘ino trajanja zakupa
zemlji{~ s trajnimi nasadi, postopek oddaje zemlji{~ v zakup,
izbiro zakupnika v primeru, ko bi nastopilo ve~ enakovrednih
interesentov, ter vi{ino zakupnine. Pri priznavanju kupnine
za odpla~no pridobljena zemlji{~a, ki se pora~unava z zakup-
nino, naj bi sklad smiselno uporabil merila odloka o na~inu
dolo~anja vrednosti kmetijskih zemlji{~ in gozdov in zem-
lji{~, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije
(Uradni list RS, {t. 16/92, 21/92).

6. Sklad {e navaja, da mu od 1. 1. 1993 v skladu s 15.
~lenom ZSKZ pripadajo vsi prihodki od gospodarjenja s
kmetijskimi zemlji{~i. Glede na to sklad meni, da navedbe
pobudnikov, da imajo do sklenitve zakupnih pogodb pravico
zemlji{~a obdelovati brezpla~no, niso utemeljene.

7. Po stali{~u sklada se dolo~be 70. ~lena ustave ne
nana{ajo na kmetijska zemlji{~a in njihovo uporabo, ampak
varstvo teh zemlj{~ ureja 71. ~len ustave. Izpodbijani pravil-
nik vpra{anj varstva kmetijskih zemlji{~ ne ureja, zato po
navedbah sklada s to ustavno dolo~bo ne more biti neskladen.

B)
8. Glede na izpolnjene pogoje po ~etrtem odstavku 26.

~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list RS, {t. 15/94 –
v nadaljevanju: ZUstS) je ustavno sodi{~e pobudo sprejelo in
takoj nadaljevalo z odlo~anjem o stvari sami.

9. ZSKZ je ustanovil sklad kmetijskih zemlji{~ in goz-
dov kot pravno osebo za gospodarjenje s kmetijskimi zem-
lji{~i, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije. Sklad
posluje v skladu s predpisi, ki veljajo za javne zavode, ~e ni z
zakonom druga~e dolo~eno (3. ~len ZSKZ). Sklad je za svoje
delo odgovoren vladi, njegovo delo pa nadzirata Ministrstvo
za kmetijstvo in gozdarstvo ter Ministrstvo za finance (9.
~len). Za izvajanje dejavnosti sklad pridobiva sredstva z go-
spodarjenjem s kmetijskimi zemlji{~i, kmetijami in gozdovi,
lahko pa tudi iz prora~una in iz drugih virov. Prese‘ki prihod-
kov nad izdatki sklada so v skladu s finan~nimi na~rti in
programi sklada prihodek Republike Slovenije (10. ~len).
Organ upravljanja sklada je po 5. ~lenu zakona svet. Svet je
pristojen zlasti za sprejemanje finan~nega na~rta in programa
sklada ter za sprejemanje zaklju~nega ra~una in statuta. Vse
te akte sklad sprejema s soglasjem vlade. Svet, ki ga imenuje
in razre{uje Dr‘avni zbor na predlog vlade, je sestavljen iz
petih ~lanov ustanovitelja, treh predstavnikov zakupnikov in
enega predstavnika delavcev sklada. Gospodarjenje obsega
upravljanje in razpolaganje (2. ~len).

10. Sklad gospodari s kmetijskimi zemlji{~i in gozdovi,
ki so jih bila dol‘na izlo~iti iz svojih sredstev in jih nanj
prenesti v skladu s 5. ~lenom zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (Uradni list RS, {t. 55/92 – v nadaljevanju:
ZLPP) podjetja z dru‘benim kapitalom v postopku lastnin-
skega preoblikovanja, s kmetijskimi zemlji{~i, kmetijami in
gozdovi, ki so postali last dr‘ave oziroma ob~in po zakonu o
zadrugah (Uradni list RS, {t. 13/92, 7/93 in 22/94), kmetijski-
mi zemlji{~i ter gozdovi, ki so jih temeljne organizacije
kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje na neodpla-
~en na~in, ter s kmetijskimi zemlji{~i, kmetijami in gozdovi,
ki so postali last Republike Slovenije na podlagi 14. ~lena
ZSKZ.

11. Ni utemeljeno stali{~e pobudnikov, da so kmetijska
zemlji{~a in gozdovi s podr‘avljenjem postali javno dobro
oziroma naravno bogastvo, kot ga ureja 70. ~len ustave.
Zemlji{~a so javno dobro le, ~e so po naravi stvari namenjena
splo{ni rabi vseh pod enakimi pogoji ali ~e jih zakonodajalec
(z zakonom) izrecno opredeli kot javno dobro. Sicer pa so
zemlji{~a stvari, podrejene re‘imu civilnega prava. So v prav-
nem prometu in na~eloma se lahko uporabljajo na kakr{enko-
li na~in. Glede na stopnjo javnega interesa pa v pravni re‘im
teh stvari bolj ali manj intenzivno posega javno pravo. Glede
na namen in uporabo nekaterih stvari se njihov pravni polo-
‘aj lahko pribli‘a re‘imu javnega dobra (ne da bi stvari same
zaradi tega postale javno dobro). Za zemlji{~a nasploh in za
kmetijska zemlji{~a posebej je ustavna podlaga za dolo~anje
posebnih pogojev za uporabo oziroma za posebno varstvo v
71. ~lenu ustave. Pri tem ne gre za posebno pravico uporabe,
kot je za javno dobro dolo~ena s 70. ~lenom ustave.

12. Sklad je z ZSKZ dobil javno pooblastilo, da gospo-
dari s kmetijskimi zemlji{~i, kmetijami in gozdovi v dr‘avni
lasti. Z izpodbijanim pravilnikom sklad ureja razmerja v
zvezi z gospodarjenjem na splo{en in abstrakten na~in in se
pri tem sklicuje na zakonsko pooblastilo v 17. ~lenu ZSKZ.
Peti odstavek tega ~lena se glasi: “Sklad dolo~i vi{ino zakup-
nine oziroma od{kodnine za koncesijo, amortizacijsko dobo
vlaganj v zemlji{~a in trajne nasade po tretjem odstavku tega
~lena ter pogoje in merila za vra~unavanje kupnine v zakup-
nino oziroma od{kodnino iz prej{njega odstavka v {estih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.” ^eprav v tej zakonski
dolo~bi ni izrecno zapisano, da sklad vse to dolo~i s splo{nim
aktom, je iz vsebine dolo~be in iz njene dikcije povsem
jasno, da mora sklad to vsebino dolo~iti s splo{nim aktom. Po
na{i ustavi upravni organi za izdajanje izvr{ilnih predpisov k
zakonu ne potrebujejo izrecnega zakonskega pooblastila, am-
pak je glede na 120. ~len ustave potrebno le, da so taki
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predpisi izdani “v okviru in na podlagi ustave in zakona”. V
skladu s 121. ~lenom ustave zakon lahko da raznim organiza-
cijam in posameznikom “javno pooblastilo za opravljanje
nekaterih funkcij dr‘avne uprave”, torej tudi pooblastilo za
izdajanje predpisov za izvr{evanje zakona.

Glede na to dolo~ba 17. ~lena ZSKZ ni v neskladju z
ustavo. Ker je mo‘no opravljanje vseh dejavnosti, ki jih je
skladu nalo‘il zakon, {teti za izvr{evanje javnega (zakonske-
ga) pooblastila v {ir{em smislu, torej ne v smislu javnega
pooblastila za opravljanje zgolj oblastvenih funkcij uprave
kot je izdajanje odlo~b in predpisov, kot se je pojem javnega
pooblastila pri nas doslej ve~inoma razlagal (~eprav ga 121.
~len ustave tako ne omejuje), niti ni nujno, da bi izpodbijani
pravilnik morali formalno {teti za izvr{ilni predpis, izdan po
javnem pooblastilu, ampak ga je mo‘no {teti tudi za “splo{ni
akt, izdan za izvr{evanje javnega pooblastila” v smislu 5.
alinee prvega odstavka 160. ~lena ustave.

13. Tisti, ki ga zakon pooblasti za izdajo podzakonske-
ga predpisa oziroma splo{nega akta, je pri tem vezan na
okvir, ki ga dolo~ata ustava in zakon. Brez podlage v zakonu
takih predpisov oziroma splo{nih aktov upravni organi in
tisti, ki izvajajo javna pooblastila, nimajo pravice izdajati. Po
na~elu delitve oblasti (3. ~len ustave) s takim podzakonskim
splo{nim aktom ni dopustno samostojno urediti vpra{anja, ki
se urejajo z zakonom (zakonska materija). Podzakonski pred-
pisi zlasti ne smejo samostojno urejati pravic in obveznosti
pravnih subjektov. Zakonske dolo~be lahko dopolnjujejo le
toliko, da z dopolnjevanjem udejanjajo smisel zakonske nor-
me, iz katere izhajajo. To pomeni, da morajo imeti upravni
organi in tisti, ki izvajajo javna pooblastila, za svoje normira-
nje v zakonu izrecno dolo~en ali iz njega vsaj ugotovljiv
okvir in podlago.

14. Z nepremi~ninami in drugim premo‘enjem Republi-
ke Slovenije upravlja vlada, ~e glede posameznih nepremi~-
nin s posebnim zakonom ni druga~e dolo~eno (drugi odsta-
vek 5. ~lena zakona o vladi, Uradni list RS, {t. 4/93 in 71/94).
Gre za neoblastno funkcijo dr‘ave, ki je z javnim pooblasti-
lom po ZSKZ prepu{~ena v izvajanje skladu. Ker tudi z
javnim pooblastilom ni mogo~e prenesti ve~ pravic, kot pa
jih ima sicer{nji upravljalec dr‘avnega premo‘enja, ima sklad
kot nosilec javnega pooblastila lahko le tiste in toliko pravic
in dol‘nosti, kot bi jih imela vlada pri izdajanju predpisov in
urejanju razmerij med pravnimi subjekti. To pa pomeni splo-
{no pooblastilo za urejanje in raz~lenjevanje z zakonom do-
lo~enih razmerij v skladu z namenom in kriteriji zakona.

15. Po dolo~bi 67. ~lena ustave zakon dolo~a na~in
pridobivanja in na~in u‘ivanja lastnine tako, da je zagotov-
ljena njena gospodarska, socialna in ekolo{ka funkcija. Po
dolo~bi 68. ~lena ustave tujci lahko pridobivajo lastninsko
pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, na
zemlji{~ih pa le z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. Druge
pravice tujcev (in zakup ni pravica stvarnega, ampak obliga-
cijskega prava) dolo~ata ustava in zakon (13. ~len ustave).
Samo ustava in zakon lahko dolo~ita pravice, ki gredo le
dr‘avljanom Republike Slovenije. Z izpodbijanim pravilni-
kom zato ni mogo~e dolo~iti, da je zemlji{~e mogo~e dati v
zakup le dr‘avljanom Slovenije, niti v nasprotju z veljavnimi
predpisi (ZGD) opredeljevati, katera pravna oseba se {teje za
doma~o oziroma med njimi delati razlik glede na strukturo
njihovega kapitala.

16. Podzakonski predpisi in splo{ni akti za izvr{evanje
javnih pooblastil ne smejo vsebovati dolo~b, za katere v
zakonu ni podlage, zlasti pa ne smejo samostojno urejati
pravic in obveznosti. Taki akti smejo dopolnjevati zakonsko
normo samo tako dale~, da z dopolnjevanjem ne bodo origi-
narno pravno urejali dru‘benih razmerij, ampak morajo v
vseh elementih stremeti k izpolnitvi cilja, ki ga vsebuje za-

konska norma. Ustavno na~elo delitve oblasti med drugim
pomeni, da upravni (in izvr{ilni) organi ter nosilci javnih
pooblastil nimajo pravice izdajati splo{nih norm brez podla-
ge v zakonu. Vezanost izvr{ilno-upravnih organov in nosil-
cev javnih pooblastil na ustavo in zakon izklju~uje mo‘nost,
da bi se z izvr{ilnimi predpisi, podzakonskimi predpisi ali
splo{nimi akti za izvr{evanje javnih pooblastil spreminjala
ali samostojno urejala zakonska materija.

17. Izpodbijani pravilnik v II., III. in IV. poglavju (~leni
od 2 do 8) ureja delno druga~e oziroma po svoje razmerja, ki
so ‘e urejena na splo{en na~in v zakonu o obligacijskih
razmerjih (Uradni list SFRJ, {t. 29/78, 39/85, 45/89 – odlo~-
ba US in 57/89 – ~leni 567 do 599) in glede na posebnosti
zakupa kmetijskih zemlji{~ specialno {e v zakonu o kmetij-
skih zemlji{~ih (~leni 38 do 52). Za kaj takega sklad nima ne
splo{nega pooblastila kot nosilec javnega pooblastila ne po-
sebnega pooblastila v zakonu. Po dolo~bi petega odstavka
17. ~lena ZSKZ je poobla{~en le za dolo~itev amortizacijske
dobe vlaganj v zemlji{~a in trajne nasade, kar je materija
prvega stavka drugega odstavka 3. ~lena pravilnika, ki je v
tem delu zato skladen z zakonom.

18. V V. poglavju pravilnika je sklad uredil postopek
sklepanja zakupnih razmerij, pri tem pa ni upo{teval pravic
dosedanjih upravljalcev oziroma uporabnikov kmetijskih
zemlji{~ in gozdov, ki jim jih zagotavljajo drugi in tretji
odstavek 5. ~lena ZLPP ter prvi, drugi in tretji odstavek 17.
~lena ZSKZ, in je ta vpra{anja uredil druga~e, kot to dolo~ajo
navedene norme. Sklad je z izpodbijanim pravilnikom v V.
poglavju uredil postopek oddaje kmetijskih zemlji{~, kmetij
in gozdov v zakup oziroma v koncesijo ter uredil na~in
vra~unavanja kupnine za odpla~no pridobljena zemlji{~a v
zakupnino oziroma od{kodnino, ni pa uredil postopka in
na~ina za sklepanje pogodb s prej{njimi uporabniki teh zem-
lji{~ skladno z zakonom. Na podlagi citiranega ~lena ZSKZ
in 5. ~lena ZLPP se z dosedanjimi upravljalci kmetijskih
zemlji{~ in gozdov vzpostavi zakupno razmerje ali se jim
podeli koncesija in to najmanj za ~as, ki ustreza amortizacij-
ski dobi vlaganj v zemlji{~a oziroma trajne nasade. Podjetja,
ki so bila do uveljavitve ZLPP in ZSKZ nosilci pravice
uporabe na zemlji{~ih in kmetijah, je pravilnik izena~il z
drugimi interesenti. S tem pa je presegel zakonska pooblasti-
la in celo spremenil pomen zakonske norme.

19. Dolo~be 4. alinee tretjega odstavka 9. ~lena ter 10.
in 11. ~lena pravilnika so v nasprotju z dolo~bo drugega
odstavka 5. ~lena ZLPP, ki daje dosedanjim upravljalcem in
uporabnikom zemlji{~ (prednostno) pravico, da {e naprej
uporabljajo ta zemlji{~a in da zanje sklenejo zakupno pogod-
bo v skladu z zakonom (drugi odstavek 17. ~lena ZSKZ). Pri
tem ZLPP v tretjem odstavku 5. ~lena oziroma ZSKZ v
tretjem odstavku 17. ~lena dolo~ata najmanj{o dobo trajanja
zakupa in obvezno upo{tevanje pla~anih kupnin za odpla~no
pridobljena zemlji{~a. Dolo~anje pravic pravnih subjektov je
pridr‘ano zakonu, kar pomeni tudi, da se z zakonom dolo~e-
ne pravice ne smejo s podzakonskimi predpisi ali splo{nimi
akti za izvr{evanje javnih pooblastil spreminjati oziroma
zmanj{evati. Prednostna pravica do zakupa je za dosedanje
upravljalce in uporabnike dolo~ena z ZLPP in ZSKZ, za
druge upravi~ence pa v ZKZ (26. ~len v zvezi s 40. ~lenom).

20. Druge dolo~be 9. ~lena pravilnika so v neskladju z
ZLPP in ZSKZ le, kolikor se nana{ajo na dosedanje uprav-
ljalce in uporabnike zemlji{~ in ne upo{tevajo njihovih z
navedenimi zakoni dolo~enih pravic. Ker nasproti drugim
niso v neskladju z ustavo in zakonom, jih ni bilo mogo~e
odpraviti, zato je ustavno sodi{~e v 2. to~ki izreka ob ugoto-
vitvi delne neskladnosti teh dolo~b z ustavo in zakonom le
dolo~ilo, da se, kolikor niso skladne z ustavo in zakonom, ne
smejo uporabljati.
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21. Isto velja tudi za prvi odstavek 20. ~lena. Nasproti
dosedanjim upravljalcem in uporabnikom zemlji{~ se ta do-
lo~ba ne sme uporabljati, ker bi bilo to v nasprotju z drugim
odstavkom 5. ~lena ZLPP. Izpodbijana dolo~ba prvega od-
stavka 20. ~lena pravilnika namre~ izhaja iz predpostavke, da
je tudi med njimi in skladom ‘e po samem zakonu (ex lege)
nastalo zakupno razmerje (z dnem uveljavitve ZLPP 5. 12.
1992 ali na podlagi 15. ~lena ZSKZ vsaj 1. 1. 1993), ki naj bi
v primeru vrnitve zemlji{~a denacionalizacijskemu upravi-
~encu takrat potem moralo spet po zakonu prenehati – toda ta
predpostavka ne dr‘i. Medtem ko je v ~etrtem odstavku 22.
~lena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, {t. 27/91,
56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, in 24/95 – odl. US –
v nadaljevanju: ZDen) dolo~eno, da se v primeru vrnitve
nepremi~nine v denacionalizacijskem postopku {teje, da je
najemno razmerje nastalo po samem zakonu, pa ne v ZLPP
ne v ZSKZ take dolo~be ni.

22. V drugem odstavku 5. ~lena ZLPP je dolo~eno le
naslednje: “Podjetje lahko nadaljuje z uporabo in upravljanjem
kmetijskih zemlji{~ in gozdov, ~e jih obdeluje oziroma izkori{-
~a samo in za njih skrbi kot dober gospodar, do izdaje pravno-
mo~ne odlo~be o denacionalizaciji oziroma do podelitve kon-
cesije ali sklenitve zakupne pogodbe v skladu z zakonom.” Po
tej dolo~bi se do sklenitve zakupne pogodbe pravni polo`aj
podjetja torej spremeni samo v tem, da podr`avljena zemlji{~a
niso ve~ dru`bena lastnina v upravljanju tega podjetja, ampak
last dr`ave, pri ~emer pa po izrecni zakonski dolo~bi do izdaje
pravnomo~ne odlo~be o denacionalizaciji (oziroma v drugih
primerih do sklenitve zakupne pogodbe) {e vedno ostanejo v
upravljanju podjetja. Do takrat torej po tej zakonski dolo~bi {e
ne gre za zakupno razmerje, ki zato s pravnomo~nostjo odlo~-
be o denacionalizaciji seveda tudi ne more prenehati, kot to
dolo~a prvi odstavek 20. ~lena pravilnika.

23. Ta zakonska dolo~ba tudi s 15. ~lenom kasnej{ega
ZSKZ, ki je za~el veljati 10. 3. 1993, ni bila spremenjena.
Kljub nejasni dikciji tega ~lena oziroma razli~nim mo‘nim
interpretacijam njegove vsebine je gotovo, da tudi s to zakon-
sko dolo~bo ni bilo vzpostavljeno ex lege zakupno razmerje,
saj dolo~ba o tem (in o morebitni nadomestitvi ureditve po 5.
~lenu ZLPP z novo) ne govori niti direktno niti morda indi-
rektno (z morebitnim omenjanjem zakupnine ali podobno).
Kak{en pravni pomen potem dejansko imajo dolo~be 15.
~lena ZSKZ in ali jih je sploh mo‘no interpretirati na ustavno
konformen na~in ali pa so, nasprotno, neskladne z na~eli
pravne dr‘ave (~e jih je namre~ mogo~e razumeti samo tako,
da dolo~ajo prihodke podjetij kot samostojnih pravnih oseb
za prihodke dr‘avnega sklada oziroma ob~in – in to celo
retroaktivno), je vpra{anje, ki neposredno ni predmet odlo~a-
nja v tej zadevi. Za odlo~itev v tej zadevi zado{~a ugotovitev,
da tudi s temi dolo~bami vsekakor ni bilo vzpostavljeno ex
lege zakupno razmerje in da zato dolo~ba prvega odstavka
20. ~lena pravilnika nasproti dosedanjim upravljalcem zem-
lji{~ ni v skladu z zakonom.

24. Po dolo~bi petega odstavka 17. ~lena ZSKZ je sklad
poobla{~en za dolo~itev vi{ine zakupnine, torej za dolo~itev
meril za dolo~anje zakupnine. V skladu s takim zakonskim
pooblastilom so tako dolo~be pravilnika o zakupnini v 13. in
16. ~lenu.

25. Sklad je po petem odstavku 17. ~lena ZSKZ poob-
la{~en za “dolo~itev pogojev in meril za vra~unavanje kupni-
ne za odpla~no pridobljena zemlji{~a v zakupnino”. Dolo~ba
17. ~lena pravilnika pa je preko takega zakonskega pooblasti-
la (pri ~emer ustavno sodi{~e za sedaj pu{~a ob strani vpra{a-
nje ustavnosti zakonske dolo~be o prenosu pooblastil za do-
lo~itev pogojev za uresni~evanje pravic) in v nasprotju s
tretjim odstavkom 5. ~lena ZLPP ter ~etrtim odstavkom 17.
~lena ZSKZ omejila kupnino za odpla~no pridobljena zem-

lji{~a le na “kupnino, pla~ano iz lastnih sredstev”, ~eprav za
tako omejitev v zakonu ni podlage. Ob tem je taka dolo~ba {e
nejasna in nedolo~na, tako da dopu{~a mo`nost razli~ne raz-
lage in arbitrarnega odlo~anja. Pravilnik v 18. ~lenu kot
merilo za vra~unavanje kupnine v zakupnino dolo~a valori-
zacijo pla~anih kupnin. Pri tem pa izven zakonskih okvirov
upo{teva pariteto dinarja oziroma tolarja do ZDA dolarja –
torej valorizacijo, ki je po petem odstavku 44. ~lena ZDen
posebej predpisana za ugotavljanje vrednosti podr`avljenih
podjetij, ni pa te zakonske dolo~be mogo~e razumeti kot
“zakonski okvir”, znotraj katerega je po ustavi dopustno
urejanje z izvr{ilnimi predpisi. Sklad se pri tem sicer sklicuje
na smiselno uporabo odloka o na~inu dolo~anja vrednosti
kmetijskih zemlji{~, gozdov in zemlji{~, uporabljenih za grad-
njo, v postopku denacionalizacije kar pa ne more dr`ati, saj
navedeni odlok (izdan na podlagi tretjega odstavka ZDen)
upo{teva povsem druga merila za ugotavljanje vrednosti kme-
tijskih zemlji{~.

26. V drugem odstavku 20. ~lena pravilnik dolo~a pred-
nostno pravico pri zakupu v korist denacionalizacijskih upra-
vi~encev ali njihovih pravnih naslednikov, ~eprav lahko pra-
vice in obveznosti pravnih subjektov dolo~a le zakon.

27. V 21. ~lenu je pravilnik v nasprotju s prvim odstav-
kom 17. ~lena ZSKZ dolo~il, da se do zaklju~itve postopkov
o denacionalizaciji pogodbe o zakupu zemlji{~ sklepajo le za
dobo enega leta, ~eprav zakon daje upravljalcem kmetijskih
zemlji{~ in gozdov pravico, da ti uporabljajo ta zemlji{~a in
gozdove do pravnomo~nosti odlo~be o denacionalizaciji –
nasproti drugim zakupnikom pa je ta dolo~ba v nasprotju z
dolo~bami ZKZ o minimalnem trajanju zakupa.

28. Dolo~ba 21. ~lena je splo{na in nejasna. Ne lo~i med
zemlji{~i, za katera obstaja dol‘nost vrnitve po ZDen (za
katera je zahtevana vrnitev v postopku denacionalizacije), in
med zemlji{~i, za katera take dol‘nosti (zahteve) ni, in torej
niso predmet denacionalizacijskega postopka. Za ta slednja
zemlji{~a ni nobene zakonske podlage za sklepanje enoletnih
zakupnih pogodb oziroma zakupnih pogodb za dobo, ki bi
bila kraj{a kot z zakonom (ZKZ) predpisana najkraj{a zakup-
na doba za kmetijska zemlji{~a.

29. Tudi kolikor se dolo~ba 21. ~lena razume tako, da se
nana{a le na zakup zemlji{~, za katera obstaja dol‘nost vrnitve
po ZDen (za katera je vlo‘ena zahteva za vrnitev v denaciona-
lizacijskem postopku), dolo~be 88. ~lena ZDen ni mogo~e {teti
kot zakonsko podlago za tako omejitev (dolo~itev) zakupne
dobe. Prepoved po 88. ~lenu ZDen (ki je bil sprejet pred ZLPP
in ZSKZ) pomeni prepoved vsakega razpolaganja z nepremi~-
ninami, za katere po dolo~bah ZDen obstaja dol‘nost vrnitve.
Dolo~be 5. ~lena ZLPP in 17. ~lena ZSKZ pa dajejo doseda-
njim uporabnikom in upravljalcem kmetijskih zemlji{~ pravi-
co, da nadaljujejo z njihovo uporabo in upravljanjem do izdaje
pravnomo~ne odlo~be o denacionalizaciji. Upo{tevati je treba,
da je splo{na prepoved razpolaganja po prvem odstavku 88.
~lena ZDen v skladu s tretjim odstavkom 88. ~lena v zvezi s
64. ~lenom ZDen veljala le {e 30 dni po izteku 24 mesecev,
predpisanih za vlo‘itev zahteve (to je do 7. 1. 1994), potem pa
le {e za nepremi~nine, za katere je bila vlo‘ena zahteva za
denacionalizacijo.

30. Po dolo~bi tretjega odstavka 14. ~lena ZSKZ so
postala dr‘avna last tudi nezazidana stavbna zemlji{~a, za
katera ni veljavnega prostorskega izvedbenega na~rta oziro-
ma ni bil izvr{en odkup oziroma prenos v sklad stavbnih
zemlji{~ in ki se {tejejo za kmetijska zemlji{~a. Dolo~bo 22.
~lena pravilnika je mogo~e razumeti le tako, da se stavbna
zemlji{~a, ki so postala last dr‘ave na podlagi tretjega od-
stavka 14. ~lena ZSKZ, dokler se uporabljajo kot kmetijska
zemlji{~a, dajejo v zakup pod enakimi pogoji in na enak
na~in kot (vsa druga) kmetijska zemlji{~a v lasti dr‘ave.
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31. V 23. ~lenu pravilnika je dolo~eno, da za~ne veljati
s sprejetjem, kar je v nasprotju s prvim odstavkom 154. ~lena
ustave, po katerem morajo biti predpisi objavljeni, preden
za~no veljati.

32. Ustavno sodi{~e ugotavlja, da je potrebno omogo~iti
odpravo {kodljivih posledic, ki so nastale z izvajanjem v
izreku odlo~be citiranih dolo~b pravilnika, zato jih je v skla-
du z drugim odstavkom 45. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u
odpravilo.

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

drugega odstavka 45. ~lena in s smiselno uporabo 48. ~lena

ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerov{ek in sodniki
dr. Peter Jambrek, mag. Matev‘ Krivic, mag. Janez Snoj,
dr. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm, Franc Testen, dr. Lojze
Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~itev je sprejelo z
osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Jam-
brek, ki je dal odklonilno lo~eno mnenje. Pritrdilno lo~eno
mnenje je dal sodnik Jerov{ek.

[t. U-I-176/94-16
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

BRE@ICE

3011.

Na podlagi 37., 43. in 98. ~lena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesre~ami (Uradni list RS, {t. 64/94) ter
73. in v zvezi z 10., 11. in 17. ~lenom statuta Ob~ine Bre‘ice
(Uradni list RS, {t. 38/95), je Ob~inski svet ob~ine Bre‘ice na
11. seji, dne 24. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovanju za{~ite in re{evanja v Ob~ini

Bre‘ice

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
(namen odloka)

Ta odlok ureja vsebino in izvajanje nalog za{~ite in
re{evanja, organiziranost ob~inskega in sektorskih {tabov
civilne za{~ite, ob~inskih enot in slu‘b civilne za{~ite, enot
in slu‘b civilne za{~ite v krajevnih skupnostih, gospodarskih
dru‘bah, zavodih in drugih organizacijah, kadrovsko popol-
njevanje enot in {tabov civilne za{~ite in financiranje za{~ite
in re{evanja v Ob~ini Bre‘ice.

2. ~len
(naloge)

Temeljne naloge za{~ite in re{evanja so:
– odkrivanje, spremljanje ter preu~evanje nevarnosti na-

ravnih in drugih nesre~;
– prepre~evanje naravnih in drugih nesre~;
– obve{~anje, opozarjanje in alarmiranje o prete~ih ne-

varnostih ter dajanje napotkov za za{~ito in re{evanje;
– izobra‘evanje in usposabljanje za za{~ito in re{eva-

nje;
– organiziranje civilne za{~ite;
– osebna in vzajemna za{~ita;
– mobilizacija in aktiviranje sil in sredstev za za{~ito in

re{evanje;
– odrejanje in izvajanje za{~itnih ukrepov;
– re{evanje in pomo~;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre~ do

zagotovitve osnovnih pogojev za ‘ivljenje;
Za{~ita in re{evanje se v ob~ini organizira tako, da

lahko deluje kot enoten in celovit sistem.

3. ~len
(zagotavljanje nalog)

Izvajanje nalog za{~ite in re{evanja zagotavljajo v okvi-
ru svojih pristojnosti oziroma pravic in dol‘nosti:

– {tabi, enote in slu‘be civilne za{~ite,
– poverjeniki za civilno za{~ito
– dru{tva in strokovna zdru‘enja, ki opravljajo dejav-

nost, pomembno za za{~ito in re{evanje,
– javne re{evalne slu‘be,
– gospodarske dru‘be, zavodi in druge organizacije,
– prebivalci ob~ine kot posamezniki.
@upan s svojim sklepom dolo~i, katere gospodarske

dru‘be, zavodi, organizacije in dru{tva se vklju~ujejo v izva-
janje operativnih nalog za{~ite in re{evanja. Medsebojne pra-
vice in obveznosti, naloge in nadomestilo stro{kov za sodelo-
vanje pri opravljanju nalog ter za izvajanje priprav, ki
presegajo njihovo redno dejavnost, uredita ob~ina in subjekti
iz predhodnega odstavka, s posebno pogodbo.

4. ~len
(civilna za{~ita)

Civilna za{~ita je namensko organiziran del sistema vars-
tva pred naravnimi in drugimi nesre~ami in obsega organe vode-
nja, enote in slu‘be za za{~itoin re{evanje, za{~itno in re{evalno
opremo ter objekte in naprave za za{~ito in re{evanje.

Civilna za{~ita se aktivira ob naravnih in drugih nesre~ah,
ki v ve~jem obsegu ogrozijo prebivalstvo, materialne in druge
dobrine oziroma lahko povzro~ijo ve~jo materialno {kodo.

O aktiviranju civilne za{~ite in drugih sil za za{~ito in
re{evanje ob naravnih in drugih nesre~ah, odlo~a ‘upan ozi-
roma pristojni poveljnik civilne za{~ite.

II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZA[^ITA

5. ~len
(vsebina in odgovornost)

Osebna in vzajemna za{~ita obsegata ukrepe prebival-
cev za prepre~evanje in ubla‘itev posledic naravnih in drugih
nesre~ za njihovo zdravje in ‘ivljenje ter varnost njihovega
premo‘enja.

Sredstva in opremo za osebno in skupinsko za{~ito ob
naravnih in drugih nesre~ah, ki jo morajo zagotoviti prebival-
ci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske dru‘be in druge
organizacije in dr‘avni organi, ureja predpis Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI
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Lastniki in uporabniki stanovanjskih ter drugih stavb so
odgovorni za izvajanje predpisanih za{~itnih ukrepov in za
zagotovitev potrebnih sredstev za za{~ito in re{evanje.

III. ORGANIZIRANOST ZA[^ITE, RE[EVANJA IN
POMO^I V OB^INI

6. ~len
({tabi civilne za{~ite)

Za strokovno pomo~ pri vodenju ter za opravljanje dru-
gih operativno - strokovnih nalog za{~ite in re{evanja, se v
ob~ini organizirajo {tabi civilne za{~ite in sicer:

– ob~inski {tab za civilno za{~ito,
– sektorski {tabi za civilno za{~ito v sektorjih Bre‘ice,

Bizeljsko, Dobova, [entlenart in Zakot - Buko{ek.
Delo {taba vodi poveljnik civilne za{~ite, v njegovi

odsotnosti pa namestnik poveljnika. [tab ima dolo~eno {tevi-
lo ~lanov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstav-
nikov organov, organizacij in slu‘b, ki sodelujejo pri za{~iti,
re{evanju in pomo~i v skladu z na~rti za{~ite in re{evanja.

Poveljnike, namestnike in ~lane {tabov civilne za{~ite
imenuje ‘upan s svojim sklepom.

7. ~len
Naloge poveljnikov civilne za{~ite so, da:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev

za za{~ito in re{evanje;
– vodi ali usmerja za{~ito in re{evanje ob naravnih in

drugih nesre~ah;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za

za{~ito in re{evanje;
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delo-

vanjem sil za za{~ito in re{evanje ter mnenja in predloge za
odpravo {kode, ki jo povzro~ijo naravne in druge nesre~e;

– predlaga imenovanje {taba civilne za{~ite.
Poveljnik civilne za{~ite lahko za vodenje posameznih

intervencij za za{~ito in re{evanje dolo~i vodjo intervencije.

8. ~len
Poveljnik civilne za{~ite ob~ine je za svoje delo odgo-

voren ‘upanu.
Poveljniki sektorskih {tabov civilne za{~ite in poverje-

niki za civilno za{~ito so za svoje delo odgovorni nadrejenim
poveljnikom civilne za{~ite.

9. ~len
(poverjeniki za civilno za{~ito)

V krajevnih skupnostih, ve~jih stanovanjskih stavbah,
gospodarskih dru‘bah, zavodih in drugih organizacijah ter
glede na ogro‘enost v bivalnih okoljih, se imenujejo poverje-
niki za civilno za{~ito.

Poverjeniki za civilno za{~ito usmerjajo izvajanje oseb-
ne in vzajemne za{~ite prebivalcev ter organizirajo in uskla-
jujejo izvajanje nalog za{~ite in re{evanja v svojem okolju.

Poverjenike za civilno za{~ito v krajevnih skupnostih
imenuje ‘upan s svojim sklepom.

V gospodarski dru‘bi, zavodu ali drugi organizaciji ime-
nuje poverjenika za civilno za{~ito organ upravljanja.

10. ~len
(enote in slu‘be civilne za{~ite)

Za opravljanje nalog za{~ite in re{evanja, se organizira-
jo enote in slu‘be civilne za{~ite in sicer:

1. v ob~ini:
– tehni~no-re{evalna enota,

– enota za radiolo{ko, kemijsko in biolo{ko za{~ito,
– enota za prvo veterinarsko pomo~,
– enota za podporo.
2. v krajevnih skupnostih:
– operativne gasilske enote,
– enote za prvo pomo~,
– slu‘be za vzdr‘evanje in uporabo zakloni{~.
3. v gospodarskih dru‘bah, zavodih in drugih organiza-

cijah:
– enote za prvo pomo~,
– slu‘be za vzdr‘evanje in uporabo zakloni{~.
Enote in slu‘be iz prvega odstavka tega ~lena se organi-

zirajo v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in uspo-
sabljanje civilne za{~ite, predpisanimi s strani Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije.

IV. KADROVSKO POPOLNJEVANJE [TABOV IN
ENOT CIVILNE ZA[^ITE

11. ~len
(dol‘nosti ob~anov)

Za delovanje sistema za{~ite in re{evanja so ob~ani
dol‘ni:

– sodelovati v civilni za{~iti,
– dajati materialna sredstva (materialna dol‘nost),
– se usposabljati ter pripravljati za osebno in vzajemno

za{~ito ter izvajanje predpisanih za{~itnih ukrepov.
Dol‘nost sodelovanja v civilni za{~iti se za~ne z 18.

letom in traja do 63. leta (mo{ki) oziroma 55 leta (‘enske)
starosti.

12. ~len
(prostovoljno sodelovanje)

Prostovoljno lahko v civilni za{~iti sodelujejo:
– mo{ki in ‘enske, ki so stari najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki {e ni napolnil 15

let starosti,
– mo{ki in ‘enske, ki jim je prenehala dol‘nost iz prej{-

njega ~lena.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni za{~iti imajo

enake pravice in dol‘nosti kot drugi pripadniki civilne za{~ite.

13. ~len
(pogoji za razporejanje)

V civilno za{~ito razporedi ob~ana pristojni organ Mini-
strstva za obrambo.

V civilno za{~ito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizi~no in zdravstveno niso sposobne

za delo pri za{~iti, re{evanju in pomo~i,
– nose~nice, matere in samohranilci z otrokom, ki {e ni

dopolnil 15 let starosti.

14. ~len
(dol‘nost usposabljanja)

Pripadnik civilne za{~ite se mora usposabljati za oprav-
ljanje nalog v skladu s predpisi.

15. ~len
(materialna dol‘nost)

Ob~ani uresni~ujejo materialno dol‘nost z dajanjem v
uporabo civilni za{~iti vozila, stroje, opremo in druga mate-
rialna sredstva, zemlji{~a, objekte, naprave ter energetske
vire, potrebne za za{~ito, re{evanje in pomo~ ob naravnih in
drugih nesre~ah.
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V. OPAZOVANJE, OBVE[^ANJE IN ALARMIRANJE

16. ~len
(naloge)

Opazovanje, obve{~anje in alarmiranje v ob~ini izvaja
slu‘ba za opazovanje in obve{~anje. Njene naloge so, da:

– zbira in obdeluje podatke in informacije, ki so po-
membne za za{~ito in re{evanje;

– obdelane podatke posreduje organom vodenja ter iz-
vajalcem za{~itnih in re{evalnih ukrepov;

– obve{~a, opozarja in alarmira prebivalce o prete~ih
nevarnostih ter jim posreduje napotke za osebno in vzajemno
za{~ito;

– izvaja posamezne naloge pri mobilizaciji sil in sred-
stev za izvajanje za{~itnih ukrepov;

– posreduje odlo~itve pristojnih organov o izvajanju
ukrepov in nalog za{~ite in re{evanja ter napotke za njihovo
izvajanje;

– zbira podatke o odpravljanju posledic nesre~ in njiho-
vi sanaciji.

17. ~len
(izvajalci)

Naloge slu‘be za opazovanje in obve{~anje opravljajo:
– center za obve{~anje,
– {tabi civilne za{~ite,
– dr‘avni in ob~inski organi, ki razpolagajo s podatki,

pomembnimi za za{~ito in re{evanje
– druge organizacije, gospodarske dru‘be ter dru{tva,

katerih dejavnost je pomembna za za{~ito in re{evanje, ki jih
dolo~i ‘upan s svojim sklepom, v skladu z drugim odstavkom
3. ~lena tega odloka.

VI. FINANCIRANJE

18. ~len
(viri financiranja)

Financiranje za{~ite in re{evanja se zagotavlja:
– iz prora~una Republike Slovenije,
– iz prora~una ob~ine,
– zavarovalnin,
– sredstev gospodarskih dru‘b, zavodov in drugih orga-

nizacij,
– prostovoljnih prispevkov,
– drugih virov.

19. ~len
(splo{ni stro{ki)

Ob~ina zagotavlja sredstva za financiranje nalog za{~ite
in re{evanja tako kot za druge potrebe javne porabe, v ob~in-
skem prora~unu.

Ob~ina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja fi-
nan~na sredstva za kritje stro{kov neodlo‘ljivih nalog za{~ite
in re{evanja za za{~ito zdravja in ‘ivljenja ljudi, ‘ivali, pre-
mo‘enja in okolja.

Gospodarske dru‘be, zavodi in druge organizacije, ki so
po zakonu dol‘ne organizirati civilno za{~ito ter izvajati
naloge in ukrepe za{~ite in re{evanja, zagotavljajo sredstva
za nadomestila pla~ za svoje delavce v ~asu njihovega uspo-
sabljanja ter sredstva za priprave in druge stro{ke varstva
pred naravnimi in drugimi nesre~ami.

20. ~len
(sredstva za odpravljanje {kode)

Sredstva za pomo~ pri odpravljanju posledic naravnih
in drugih nesre~, da se zavaruje zdravje in ‘ivljenje ljudi,

premo‘enje, kulturna dedi{~ina in okolje, prepre~i nastajanje
nadaljnje {kode in zagotovi druge osnovne pogoje za ‘ivlje-
nje, se zagotavljajo v prora~unu Republike Slovenije.

VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

21. ~len
@upan Ob~ine Bre‘ice in drugi pristojni organi ter orga-

nizacije, ki so po zakonu dol‘ne organizirati civilno za{~ito,
izdajo sklepe in druge akte za izvajanje tega odloka v 30.
dneh od uveljavitve odloka.

22. ~len
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o or-

ganizaciji in delovanju civilne za{~ite v Ob~ini Bre‘ice, ki ga
je Skup{~ina ob~ine Bre‘ice sprejela na svoji seji, dne 26. 9.
1991.

23. ~len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in za~ne veljati osmi dan po objavi.

[t. 854-1/95-2/7
Bre‘ice, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Bre‘ice
Alojzij Slavko Su{in l. r.

3012.

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, 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 dovolje-
nje, in kaj se lahko {teje za pomo‘ne objekte (Uradni list
SRS, {t. 27/85) in 73. ~lena v zvezi s 17. ~lenom statuta
Ob~ine Bre‘ice (Uradni list RS, {t. 38/95), je Ob~inski svet
ob~ine Bre‘ice na 11. seji dne 24. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pomo‘nih

objektih 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. 39/86) se
dopolni 1. ~len tako, da se doda nova to~ka e), ki glasi:

“e) mali stabilni tipski rezervoarji do 5 m³ za uteko~i-
njeni naftni plin ter izvedba potrebnih priklju~kov na objekt.”

2. ~len
Dopolni se 3. ~len odloka tako, da se doda nov drugi

odstavek, ki glasi:
“Postavitev malih tipskih rezervoarjev za uteko~injeni

naftni plin je mo`na tudi na obmo~jih, ki se urejajo s prostor-
sko izvedbenimi na~rti pod pogoji tega odloka in da le ta ni v
nasprotju z re{itvami veljavnih prostorsko izvedbenih na~r-
tov, kar ugotovi upravni organ pristojen za izdajanje odlo~b o
priglasitvi del.”
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3. ~len
V 6. ~lenu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se

besede: “pristojnemu upravnemu organu Ob~ine Bre`ice”,
nadomestijo z besedami: “upravnemu organu pristojnemu za
izdajanje odlo~b o priglasitvi del”.

V 6. ~lenu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-
vek, ki glasi:

“Za postavitev malega tipskega rezervoarja mora inve-
stitor vlogi prilo`iti:

– tehni~ne podatke za rezervoar, ki se postavlja ter skico
in izjavo poobla{~enega distributerja plina za Ob~ino Bre‘i-
ce, oziroma izvajalca, ki ima odlo~bo Ministrstva za gospo-
darstvo RS za opravljanje del na podro~ju plinifikacije, da bo
postavitev izvedena v skladu z dolo~ili pravilnika o uteko~i-
njenem naftnem plinu (Uradni list RS, {t. 22/91)

– posnetek obstoje~ega stanja terena z vsemi obstoje~i-
mi komunalnimi vodi z vrisanim mestom postavitve in defi-
niranimi odmiki od obstoje~ih objektov, komunalnih vodov
in parcelnih mej

– soglasja upravljalcev tangiranih komunalnih vodov
– soglasja prizadetih sosedov.
Za novim drugim odstavkom se doda {e nov tretji odsta-

vek, ki glasi:
“Zaradi odlo~itve upravnega organa izvede pristojna

slu`ba za urbanizem lokacijsko presojo za umestitev malega
plinskega rezervoarja v prostor.”

4.~len
V 8. ~lenu se ~rta beseda “ob~inski”.

5. ~len
V 9. ~lenu se namesto besed: “Medob~inski in{pektorat

Kr{ko”, nadomestijo z besedama: “pristojna in{pekcijska
slu`ba”.

6. ~len
Odlok za~ne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 351-01/95-2/7
Bre‘ice, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Bre‘ice
Alojzij Slavko Su{in l. r.

2. ~len
V rezervni sklad se nameni 0,5% prora~unskih prihod-

kov.

3. ~len
Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan Ob~ine

^rnomelj.

4. ~len
@upan Ob~ine ^rnomelj je poobla{~en, da odlo~a o

najetju posojil iz ra~una sredstev rezerv, kupnin stanovanj in
stanovanjskega gospodarstva, da odlo~a o uporabi sredstev
teko~e prora~unske rezerve in dajanju posojil in o plasmajih
iz sredstev prora~una.

5. ~len
@upan bo ob~inski svet obve{~al o izvr{evanju prora~u-

na po periodi~nih obra~unih.

6. ~len
Sredstva ob~inskega prora~una se med letom delijo ena-

komerno med porabnike, razen, ~e z ustreznim aktom ob~in-
skega sveta ni druga~e dolo~eno.

7. ~len
Prora~unski porabniki morajo organizirati izvr{evanje

del in nalog iz svojega delovnega podro~ja v mejah sredstev
odobrenih s prora~unom. Sredstva se med letom dodeljuje
praviloma enakomerno kot mese~ne akontacije, vendar v
odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter ob upo{tevanju likvid-
nostnega polo‘aja prora~una. Sredstva se smejo uporabljati
le za namene, za katere so dana. Porabniki ne smejo na ra~un
ob~inskega prora~una prevzemati obveznosti, ki presegajo
zneske dolo~ene s prora~unom.

8. ~len
@upan ob~ine izvaja nadzor nad pravilno in smotrno

porabo prora~unskih sredstev. Porabniki so dol‘ni upravne-
mu organu ob~ine po{iljati finan~ne na~rte, zaklju~ne ra~une
in vse druge potrebne podatke o sredstvih in o izvr{evanju
delovnih nalog.

9. ~len
Splo{ni in posebni del prora~una sta sestavni del odloka.

10. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
S tem odlokom se nadomesti odlok o prora~unu Ob~ine

^rnomelj za leto 1995 (Uradni list RS, {t. 33).

[t. 401-6/95
^rnomelj, dne 26. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

^RNOMELJ

3013.

Na podlagi 43. ~lena zakona o financiranju ob~in (Urad-
ni list RS, {t. 81/94) ter 19. ~lena in skladno z dolo~bami
poglavja VI statuta Ob~ine ^rnomelj (Uradni list RS, {t. 39/
95) je Ob~inski svet ob~ine ̂ rnomelj na seji dne 26. 10. 1995
sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine ̂ rnomelj za leto l995

1. ~len
Prihodki ob~inskega prora~una za leto 1995 zna{ajo:
– Prihodki 721,250.000 SIT
– Odhodki 808,550.536 SIT
– Primanjkljaj 87,300.536 SIT

3014.

Na podlagi 19. ~lena in skladno z 8. in 16. ~lenom
statuta Ob~ine ̂ rnomelj (Uradni list RS, {t. 39/95) ter dolo~-
bami poglavja IV zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
{t. 72/93, 7/94, 33/94) je Ob~inski svet ob~ine ^rnomelj na
seji dne 26. 10. 1995 sprejel
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O D L O K
o krajevnih skupnostih v Ob~ini ^rnomelj

I. SPLO[NE DOLO^BE IN OBMO^JA KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

1. ~len
S tem odlokom se dolo~ijo obmo~ja Krajevnih skupno-

sti v Ob~ini ̂ rnomelj, naloge teh skupnosti, pristojnosti sve-
tov in njih {tevilo ~lanov, postopek za izvedbo volitev ter
na~in financiranja.

2. ~len
Ob~ina ^rnomelj ima naslednje krajevne skupnosti (v

nadaljevanju: KS), ki obsegajo naselja:
1. KS ̂ rnomelj: mesto ̂ rnomelj in naselja Dolenja vas,

Ko~evje, Svibnik, Vojna vas, Vranovi~i, Zastava – del
2. KS Adle{i~i: Adle{i~i, Bedenj, Dolenjci, Drago{i,

Fu~kovci, Gorenjci, Jankovi~i, Mala Sela, Marindol, Mili~i,
Paunovi~i, Pobre‘je, Pribinci, Purga, Velika Sela, Vrhovci,
@uni~i

3. KS Butoraj: Butoraj, Velika Lahinja, Zorenci
4. KS Dobli~e–Kani‘arica: Bistrica, Blatnik pri ̂ rnom-

lju, Dobli~e, Dobli~ka gora, Gri~ pri Dobli~ih, Jel{evnik,
Jerneja vas, Kani‘arica, Miklarji

5. KS Dragatu{: Bel~ji vrh, Brdarci, Breznik, ^re{nje-
vec pri Dragatu{u, Dragatu{, Dragovanja vas, Dolenji Suhor,
Gornji Suhor, Golek, Kne‘ina, Kvasica, Mala Lahinja, Mali
Nerajec, Obrh pri Dragatu{u, Podlog, Pusti Gradec, Sela pri
Dragatu{u, [ipek, Tan~a gora, Veliki Nerajec, Zapudje

6. KS Griblje: Cerkvi{~e, Griblje
7. KS Petrova vas: Gornja Paka, Lokve, Mihelja vas,

Petrova vas, Ro‘anec, Ru~etna vas
8. KS Sinji vrh: Damelj, Draga pri Sinjem vrhu, Sinji

vrh, Gorica, Daljne njive, [peharji, Breg pri Sijnem vrhu
9. KS Stari trg ob Kolpi: De~ina, Deskova vas, Dolenja

Podgora, Dolenji Radenci, Gorenja Podgora, Gorenji Raden-
ci, Kot, Kova~a vas, Mo~ile, Prelesje, Sodevci, Srednji Ra-
denci, Stari trg ob Kolpi, Zagozdac

10. KS Talj~i vrh: Dolenja Paka, Mavrlen, Naklo, Oto-
vec, Rodine, Ro‘i~ vrh, Sela pri Otovcu, Stra‘nji vrh, Tal~ji
vrh, Tu{ev Dol, Zaj~ji vrh

11. KS Tribu~e: ^udno selo, Desinec, Tribu~e, Zastava
(del)

12. KS Vinica: Balkovci, Bojanci, Drenovec, Dre‘nik,
Golek pri Vinici, Hrast pri Vinici, Kova~ji Grad, Nova Lipa,
Ogulin, Perudina, Podklanec, Preloka, Se~je selo, Stara Lipa,
U~akovci, Vinica, Vukovci, Zilje.

II. NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

3. ~len
Naloge KS so vse naloge, ki jih samostojno, preko

svojih organov ali v sodelovanju z ob~inskimi organi in
slu‘bami uresni~ujejo ob~ani krajevne skupnosti zaradi za-
dovoljevanja skupnih interesov in potreb na svojem obmo~-
ju, posebej pa:

– skrb za gospodarski razvoj KS;
– sodelovanje pri pripravi prostorskih planov in prostor-

skih izvedbenih aktov, dajanje mnenj in predlogov;
– skrb za vzdr‘evanje objektov in naprav (npr. javnih

vodnjakov, pokopali{~, va{kih poti, javne razsvetljave, igri{~,
parkov in javnih zelenic ter drugih javnih povr{in, ki so v
upravljanju krajevne skupnosti, skrb za urejenost videza hi{
in naselij ipd.);

– organiziranje prostovoljnega dela in zbiranje finan~-
nih sredstev;

– spremljanje socialne problematike in predlaganje ukre-
pov, organiziranje humanitarnih akcij, organiziranje raznih
oblik socialnega varstva in sodelovanje pri re{evanju te prob-
lematike;

– sodelovanje pri vzdr‘evanju objektov in naprav name-
njenih zdravstvu, izobra‘evalnim, kulturnim in {portnim de-
javnostim;

– skrb za izvajanje nalog na podro~ju za{~ite in re{eva-
nja ob~anov, skladno s programom ob~ine;

– sodelovanje z organi ob~ine pri izvr{evanju ob~inske
politike in nalog na obmo~ju KS;

– opravljanje drugih nalog, ki jih v dogovoru s KS nalo-
‘i ob~inski svet ali tako dolo~ijo veljavni predpisi.

III. ORGANI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

4. ~len
Organ krajevne skupnosti je svet KS.
Svet KS odlo~a o vseh zadevah, ki jih samostojno oprav-

lja KS in tudi tistih nalogah iz pristojnosti ob~ine, ki mu jih
sporazumno poveri ob~inski svet, posebej pa:

– sprejema statut KS in poslovnik o delu sveta in druge
akte KS;

– sprejema program dela KS;
– sprejema finan~ni na~rt in zaklju~ni ra~un KS;
– daje pobude za sklic zbora krajanov, razpisuje refe-

rendum;
– voli predsednika sveta in imenuje tajnika KS;
– ustanavlja delovna telesa KS in imenuje njihove ~lane;
– daje predloge za razre{evanje posamezne problemati-

ke v KS;
– opravlja tudi druge naloge, ki mu jih nalo‘i zbor ob~a-

nov ter veljavni predpisi;
– sodeluje z organi ob~ine pri izvr{evanju nalog na ob-

mo~ju KS.

IV. VOLITVE ̂ LANOV SVETA KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

5. ~len
Svet KS volijo volivci, ki imajo volilno pravico in ima-

jo stalno bivali{~e na obmo~ju KS.
Svet KS se voli po ve~inskem na~elu, v KS kot eni

volilni enoti.
[tevilo ~lanov prvega sveta KS je:
– v KS ^rnomelj 9;
– v KS Adle{i~i, Dobli~e–Kani‘arica, Dragatu{, Petro-

va vas, Stari trg, Sinji vrh, Tal~ji vrh, Vinica 7;
– v KS Butoraj, Griblje, Tribu~e 5.
Po izvolitvi prvega sveta, bo le-ta lahko v temeljnem

aktu KS dolo~il novo {tevilo ~lanov sveta KS.

6. ~len
Na volitvah je v svet KS izvoljenih toliko kandidatov,

kot jih je navedeno v 5. ~lenu. Izvoljeni so tisti, ki so dobili
najve~je {tevilo glasov volivcev. V primeru, da zadnji kandi-
dati dobijo enako {tevilo glasov, odlo~i o ~lanstvu v svetu
med njimi ‘reb.

7. ~len
Predsednika sveta KS izvolijo ~lani sveta KS izmed

sebe z ve~ino glasov, na prvi konstitutivni seji sveta. Prvo
sejo sveta KS skli~e predsednik volilne komisije KS.
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Potek konstitutivne seje sveta KS se uredi z za~asnim
poslovnikom sveta KS.

8. ~len
Mandatna doba izvoljenih ~lanov sveta KS traja 4 leta

oziroma do zaklju~ka mandata ~lanom ob~inskega sveta.

9. ~len
Volitve v svet KS razpi{e ‘upan Ob~ine ̂ rnomelj.
Prve volitve v svet KS vodijo in izvajajo volilne komisi-

je KS, ki jih imenuje ob~inska volilna komisija.
Ob~inska volilna komisija skrbi tudi za enotno uporabo

volilne zakonodajo in daje volilnim komisijam KS strokovna
navodila, predpisuje obrazce za izvedbo volitev in dolo~a
druge pogoje, potrebne za izvedbo volilnih opravil.

Za volitve ~lanov sveta KS se smiselno uporabljajo
dolo~be zakona o lokalnih volitvah.

V. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

10. ~len
Za zadovoljevanje in uresni~evanje potreb in interesov

krajanov lahko KS pridobivajo sredstva iz prora~una ob~ine,
prostovoljnih prispevkov krajanov in drugih pravnih subjek-
tov, s samoprispevki in na duge zakonite na~ine. S tako
pridobljenimi sredstvi KS razpolagajo in poravnavajo obvez-
nosti iz svojega ‘iro ra~una v svojem imenu in za svoj ra~un.

^e gre za naloge, ki so dolo~ene z zakonom in naloge, ki
jih ob~ina opredeli v svojem letnem planu ter jih v soglasju s
KS opravljajo KS, razpolagajo KS s temi sredstvi v dogovorje-
nem obsegu v imenu in za ra~un ob~ine. Finan~ne obveznosti
iz tega dogovora se poravnavajo iz ‘iro ra~una ob~ine.

VI. SPLO[NI – KON^NI DOLO^BI

11. ~len
Do izvolitve novih organov nadaljujejo delo dosedanji

organi KS.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 023-001/95
^rnomelj, dne 27. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

bile na dan 17. 12. 1994 v upravljanju javnih zavodov na
podro~ju kulture:

1. Kulturni dom ^rnomelj, ki je v upravljanju ZIK ^r-
nomelj, parcelna {t. 197, k.o. ^rnomelj, ZKV {t. 235, v
izmeri 675 m².

2. Rojstna hi{a Otona @upan~i~a v Vinici, ki je v lasti
Belokranjskega muzeja Metlika in Ob~ine ̂ rnomelj, parc. {t.
7/1, k.o. Vinica, ZKV {t. 718, v izmeri 302 m².

3. Kme~ki dvor, @uni~i {t. 2, ki je v lasti Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dedi{~ine, Novo mesto, parc. {t.
3, ZKV 16, k.o. @uni~i, v izmeri 362 m².

Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a
tudi oprema v zgoraj navedenih nepremi~ninah, ki slu‘i kul-
turnim dejavnostim.

2. ~len
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine ^rnomelj, ki so
bile na dan 17. 12. 1994 dru‘bena oziroma javna lastnina in
so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:

1. Grad Pobre‘je, in sicer del gradu, ki je v lasti Ob~ine
^rnomelj, parc. {t. 1/1, ZKV 619, k.o. Adle{i~i, v izmeri
959 m².

2. Grad ̂ rnomelj, ki je v upravljanju Ob~ine ̂ rnomelj,
parc. {t. 38/1, ZKV 901, k.o. ^rnomelj.

3. [peli~eva hi{a v ̂ rnomlju, Ulica Mirana Jarca 20, ki
je v lasti Ob~ine ^rnomelj, parc. {t. 22/8, k.o. ^rnomelj,
ZKV {t. 27, v izmeri 83 m².

4. Mladinski kulturni klub ̂ rnomelj, ki se nahaja v kleti
stavbe Okrajnega sodi{~a ^rnomelj, lastnik je Ob~ina ^rno-
melj, parc. {t. 3/2, k.o. ^rnomelj, ZKV {t. 1019.

5. Kulturni dom v Dragatu{u, ki je v lasti Krajevne
skupnosti Dragatu{ in KZ ^rnomelj parc. {t. 75 in parc. {t.
292, ZKV 173, k.o. Dragatu{, in sicer dvorana za kulturne
prireditve s pripadajo~imi skupnimi prostori.

3. ~len
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine ^rnomelj, ki so
bile po stanju na dan 17. 12. 1995 v lasti dru{tev:

1. Kulturni dom v Adle{i~ih, ki je v lasti KS Adle{i~i,
parc. {t. 4699, k.o. Adle{i~i, ZKV {t. 689, v izmeri 354 m².

2. Gasilski dom v Vinici, ki je v lasti Prostovoljnega
gasilskega dru{tva Vinica, parc. {t. 28/6, ZKV 204, k.o.
Vinica, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajo~i-
mi skupnimi prostori.

3. Kulturni dom na Preloki, ki je v lasti Gasilskega
dru{tva Preloka, parc. {t. 242 in 332, ZKV 786, k.o. Preloka,
in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajo~imi skup-
nimi prostori.

4. Gasilski dom v Tribu~ah, ki je v lasti Prostovoljnega
gasilskega dru{tva Tribu~e, parc. {t. 37, ZKV 281, k.o. Tri-
bu~e, in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajo~imi
skupnimi prostori.

5. Gasilski dom na Butoraju, ki je v lasti Gasilskega
dru{tva Butoraj, in sicer dvorana za kulturne prireditve s
pripadajo~imi skupnimi prostori.

6. Gasilski dom v Gribljah, ki je v lasti Gasilskega
dru{tva Griblje, parc. {t. 73/2 in 142, ZKV 513, in sicer
dvorana za kulturne prireditve s pripadajo~imi skupnimi pro-
stori.

7. Gasilski dom v Dobli~ah, ki je v lasti Gasilskega
dru{tva Dobli~e, parc. {t. 141/1, ZKV 925, k.o. Dobli~e, in

3015.

Na podlagi 29. ter 63. ~lena zakona o uresni~evanju
javnega interesa na podro~ju kulture (Uradni list RS, {t.
75/94) in 19. ~lena statuta Ob~ine ^rnomelj (Uradni list RS,
{t. 39/95) je sprejel Ob~inski svet ob~ine ^rnomelj na seji
dne 27. 10. 1995

O D L O K
o dolo~itvi javne infrastrukture na podro~ju kulture

1. ~len
Javna infrastruktura na podro~ju kulture postanejo na-

slednje nepremi~nine na obmo~ju Ob~ine ^rnomelj, ki so
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sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajo~imi skupni-
mi prostori.

8. Gasilski dom na Bojancih, ki je v lasti Gasilskega
dru{tva Bojanci parc. {t. 50, ZKV 318, k.o. Bojanci, v izmeri
161 m², in sicer dvorana za kulturne prireditve s pripadajo~i-
mi skupnimi prostori.

Kot javna infrastruktura na podro~ju kulture se razgla{a
tudi oprema v zgoraj navedenih objektih, ki slu‘i kulturnim
dejavnostim.

4. ~len
Nepremi~nine iz 1., 2. in 3. ~lena tega odloka se kot

javna infrastruktura na podro~ju kulture zaznamuje v zem-
lji{ki knjigi.

5. ~len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in pri~ne veljati petnajsti dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

dolo~itvi javne infrastrukture, sprejet na seji Ob~inskega sve-
ta ob~ine ^rnomelj dne 30. 3. 1995 in objavljen v Uradnem
listu RS, {t. 21/95.

[t. 611-2/95
^rnomelj, dne 27. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

3016.

Na podlagi 29. in 64. ~lena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, {t. 72/94, 57/94, 14/95) ter 19. in 87. ~lena
statuta Ob~ine ^rnomelj (Uradni list RS, {t. 39/95) je Ob~in-
ski svet ob~ine ^rnomelj na seji dne 26. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi statuta Ob~ine ^rnomelj

1. ~len
Dolo~ba 8. ~lena prvega odstavka statuta Ob~ine ^rno-

melj (Uradni list RS, {t. 39/95) se spremeni in dopolni tako,
da se na novo glasi:

“V ob~ini so ustanovljene krajevne skupnosti: Adle{i~i,
Butoraj, ^rnomelj, Dragatu{, Dobli~e–Kani`arica, Griblje,
Petrova vas, Sinji vrh, Stari trg, Tal~ji vrh, Tribu~e in Vini-
ca.”

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 013-2/95
^rnomelj, dne 26. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine ^rnomelj

Andrej Kav{ek, dipl. in‘. l. r.

GORI[NICA

3017.

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) ter 19. ~lena
statuta Ob~ine Gori{nica (Uradni vestnik ob~in Ormo‘ in
Ptuj, {t. 12/95) je Ob~inski svet ob~ine Gori{nica na 9. redni
seji dne 19. 10. 1995 sprejel

S K L E P

1. ~len
Za obmo~je Ob~ine Gori{nica – v naseljih: Cunkovci,

Formin, Gajevci, Gori{nica, Mala vas, Mo{kanjci, Muretinci,
Placerovci, Tibolci, Zagoji~i in Zamu{ani, se razpi{e referen-
dum za uvedbo ob~inskega samoprispevka za:

1. gradnja prizidka k O[ Gori{nica z ve~namensko dvo-
rano (70% zbranih sredstev),

2. financiranje programov va{kih odborov (30% zbra-
nih sredstev).

2. ~len
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 17 mio

SIT/letno, ki bodo porabljeni za realizacijo referendumskega
programa.

3. ~len
Referendum bo v nedeljo, 10. 12. 1995, od 7. do 19. ure,

na obi~ajnih glasovnih mestih: Cunkovci, Formin, Gajevci-
Placerovci, Gori{nica, Mala vas, Mo{kanjci, Muretinci, Ti-
bolci, Zagoji~i in Zamu{ani.

4. ~len
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.

5. ~len
Pravico glasovanja imajo ob~ani s stalnim prebivali-

{~em na obmo~ju naselij, za katera se razpisuje samoprispe-
vek.

6. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali ob~ani po naslednjem:
– 2% od neto pla~ oziroma nadomestil iz delovnega

razmerja;
– 5% od katastrskega dohodka od gozdnih in negozdnih

povr{in;
– 1% od pokojnin;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zdomce.

7. ~len
Samoprispevek se na podlagi 12. ~lena zakona o samo-

prispevku ne pla~uje od prejemkov socialnovarstvenih po-
mo~i, otro{kih dodatkov, invalidnin, {tipendij u~encev in
{tudentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, re-
gresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.

8. ~len
Referendum vodi komisija za izvedbo referenduma.

9. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski ob~inskega samoprispev-

ka od{tevajo od osnove za odmero dohodnine (9. ~len zakona
o dohodnini, Uradni list RS, {t. 71/93).
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10. ~len
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, na kateri je besedilo:

OB^INA GORI[NICA

Na referendumu, dne 10. 12. 1995, o uvedbi ob~inskega
samoprispevka, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000, za
financiranje naslednjega programa:

1. gradnja prizidka k O[ Gori{nica z ve~namensko dvo-
rano,

2. financiranje programov va{kih odborov.
Samoprispevek bo uveden za dobo 5 let, od 1. 1. 1996

do 31. 12. 2000.
Vi{ina samoprispevka bo zna{ala:
– 2% od neto pla~ oziroma nadomestil iz delovnega

razmerja;
– 5% od katastrskega dohodka od gozdnih in negozdnih

povr{in;
– 1% od pokojnin;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zdomce.

GLASUJEM
ZA PROTI

Glasujete tako, da obkro‘ite besedo ZA, ~e se strinjate z
uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, ~e se z uved-
bo samoprispevka ne strinjate.

11. ~len
Sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Ob~ina

Gori{nica.

12. ~len
Za vse ostalo, kar ni navedeno v tem sklopu, se smisel-

no uporabljajo dolo~ila zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, {t. 35/85).

13. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

[t. 012-2-28/95
Gori{nica, dne 2. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Gori{nica

Stanislav Vojsk l. r.

3018.

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) ter 19. ~lena
statuta Ob~ine Gori{nica (Uradni vestnik ob~in Ormo‘ in
Ptuj, {t. 12/95) je Ob~inski svet ob~ine Gori{nica na 9. seji
dne 19. 10. 1995 sprejel

S K L E P

1. ~len
Za obmo~je Ob~ine Gori{nica – v naseljih: Brezovec,

Cirkulane, Dolane, Gradi{~a, Gru{kovec, Mali Oki~, Med-

ribnik, Meje, Paradi‘, Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki
vrh, se razpi{e referendum za uvedbo ob~inskega samopri-
spevka za:

1. (v vi{ini 70% zbranih sredstev)
a) sofinanciranje izgradnje vodovodnih sistemov,
b) adaptacijo zdravstvenega doma,
c) prizidek k O[ Cirkulane;
2. financiranje programov va{kih odborov (v vi{ini 30%

zbranih sredstev).

2. ~len
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 8 mio SIT

letno, ki bodo porabljeni za realizacijo referendumskega pro-
grama.

3. ~len
Referendum bo v nedeljo, 10. 12. 1995, od 7. do 19. ure,

na obi~ajnih glasovnih mestih: Lovski dom Brezovec, izpo-
stava Cirkulane, Dolane 8, Gradi{~a 79, Gru{kovec 64, Me-
dribnik 14/a, Paradi‘ 47, Pohorje 14, Mali Oki~ 16, Meje 16/
a, Paradi‘ 89/a, Slatina 33, Pristava 21/a.

4. ~len
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.

5. ~len
Pravico glasovanja imajo ob~ani s stalnim prebivali-

{~em na obmo~ju naselij, za katera se razpisuje samoprispe-
vek.

6. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali ob~ani po naslednjem:
– 2% od neto pla~ oziroma nadomestil iz delovnega

razmerja;
– 5% od katastrskega dohodka od gozdnih in negozdnih

povr{in;
– 1% od pokojnin;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zdomce.

7. ~len
Samoprispevek se na podlagi 12. ~lena zakona o samo-

prispevku ne pla~uje od prejemkov socialnovarstvenih po-
mo~i, otro{kih dodatkov, invalidnin, {tipendij u~encev in
{tudentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, re-
gresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.

8. ~len
Referendum vodi komisija za izvedbo referenduma.

9. ~len
Zavezancem se pla~ani zneski ob~inskega samoprispev-

ka od{tevajo od osnove za odmero dohodnine (9. ~len zakona
o dohodnini, Uradni list RS, {t. 71/93).

10. ~len
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, na kateri je besedilo:

OB^INA GORI[NICA

Na referendumu, dne 10. 12. 1995, o uvedbi ob~inskega
samoprispevka, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000, za
financiranje naslednjega programa:

1. a) sofinanciranje izgradnje vodovodnih sistemov,
b) adaptacija zdravstvenega doma,
c) prizidek k O[ Cirkulane;
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2. financiranje programov va{kih odborov.
Samoprispevek bo uveden za dobo 5 let, od 1. 1. 1996

do 31. 12. 2000.
Vi{ina samoprispevka bo zna{ala:
– 2% od neto pla~ oziroma nadomestil iz delovnega

razmerja;
– 5% od katastrskega dohodka od gozdnih in negozdnih

povr{in;
– 1% od pokojnin;
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zdomce.

GLASUJEM
ZA PROTI

Glasujete tako, da obkro‘ite besedo ZA, ~e se strinjate z
uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, ~e se z uved-
bo samoprispevka ne strinjate.

11. ~len
Sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Ob~ina

Gori{nica.

12. ~len
Za vse ostalo, kar ni navedeno v tem sklopu, se smisel-

no uporabljajo dolo~ila zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, {t. 35/85).

13. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

[t. 012-2-27/95
Gori{nica, dne 2. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Gori{nica

Stanislav Vojsk l. r.

[t. 008-1/94
Kamnik, dne 6. novembra 1995.

Janez Novak l. r.
Predsednik komisije

^lani
Mojca Koreti~ l. r.
Gregor Koncilja l. r.
Franc Klob~ar l. r.

KAMNIK

3019.

Glede na sklep Ob~inskega sveta ob~ine Kamnik z dne
4. 10. 1995, da je ob~inskemu svetniku Mihaelu Novaku
prenehal mandat na podlagi pete alinee 37.a ter tretjega od-
stavka 37.b ~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 ob~inska volilna komisija na 17. seji dne 6. 11. 1995, na
podlagi 18. in 30. ~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94)

U G O T O V I L A,

da je mandat ob~inskega svetnika pre{el na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Slovenskih kr{~anskih demokra-
tov v 1. volilni enoti.

Ta kandidat je Vojko Tonin, roj. 3. 3. 1960, avtomeha-
nik, stanuje Zg. Tuhinj 39/B, Laze.

Kandidat je 6. 11. 1995 podal izjavo, da sprejema
mandat.

MORAVSKE TOPLICE

3020.

Na podlagi 10. ~lena statuta Ob~ine Moravske Toplice
je Ob~inski svet ob~ine Moravske Toplice na seji dne 6.
novembra 1995 sprejel

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

1. ~len
S tem sklepom se urejajo vpra{anja, ki so pomembna za

organizacijo in nemoteno delovanje krajevnih skupnosti An-
drejci, Ivanovci, Krnci, Martjanci, Motvarjevci, Nor{inci in
Sebeborci.

2. ~len
Do sprejema statutov krajevnih skupnosti in ureditve

posameznih zadev iz pristojnosti krajevnih skupnosti, nave-
denih v 1. ~lenu tega sklepa s splo{nimi akti, se v teh krajev-
nih skupnostih uporabljajo dolo~be statuta Ob~ine Moravske
Toplice in vsi veljavni predpisi ter sklepi Ob~ine Moravske
Toplice, ki se nana{ajo na krajevne skupnosti v ob~ini.

3. ~len
Do izvolitve svetov krajevnih skupnosti Andrejci, Iva-

novci, Krnci, Martjanci, Motvarjevci, Nor{inci in Sebeborci
opravljajo funkcijo svetov krajevnih skupnosti dosedanji va{-
ki odbori v Andrejcih, Ivanovcih, Krncih, Martjancih, Mo-
tvarjevcih, Nor{incih in Sebeborcih.

V va{ke odbore se kot enakopravni ~lani vklju~ijo tudi
dosedanji ~lani svetov krajevnih skupnosti iz navedenih na-
selij.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 47/95
Moravske Toplice, dne 6. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.
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Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije � Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik � Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e � 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, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo � telefaks 125 01 99 � @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)

3021.

Na podlagi 37.a ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in 30. ~lena zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94)
ter ugotovitve Ob~inskega sveta ob~ine Moravske Toplice z
dne 4. julija 1995 o prenehanju mandata ~lanu Ob~inskega
sveta �kerlak Slavku, je Ob~inska volilna komisija ob~ine
Moravske Toplice

u g o t o v i l a,

da je mandat ~lana Ob~inskega sveta ob~ine Moravske
Toplice pre{el na naslednjega kandidata z NEODVISNE
LISTE OB^ANOV, to je

[tefan Cigüt, roj. 20. 11. 1956, Nor{inci 62. Kandidat je
dne 2. novembra 1995 podal izjavo, da sprejema mandat
~lana Ob~inskega sveta ob~ine Moravske Toplice.

�t. 5/95
Moravske Toplice, dne 2. novembra 1995.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije:

Marjetica [kerget-Logar, dipl. prav. l. r.

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE
SLOVENIJE

3007. Odlo~ba o ugotovitvi, da dolo~bi ~etrtega
odstavka 39. ~lena in ~etrtega odstavka 52.
~lena zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju niso v neskladju z ustavo 5053

3008. Odlo~ba o razveljavitvi prvega odstavka 39.
~lena pravilnika o uporabi zakona o pro-
metnem davku 5054

3009. Odlo~ba o ugotovitvi, da 28. ~len, {esta, sed-
ma, osma in enajsta alinea 29. ~lena, 30.
~len, 31. ~len, ~etrti odstavek 33. ~lena, prvi
stavek petega odstavka 35. ~lena, tretji od-
stavek 42. ~lena, prvi odstavek 50. ~lena in
drugi stavek drugega odstavka 99. ~lena za-
kona o lokalni samoupravi niso v neskladju
z ustavo 5056

3010. Odlo~ba o odpravi drugega stavka 1. ~lena;
2., 4., 5., 6., 7. in 8. ~lena, razen prvega
stavka drugega odstavka; ~etrte alinee tret-
jega odstavka 9. ~lena; 10. in 11. ~lena; 17.
in 18. ~lena; drugega odstavka 20. ~lena; ter
21. in 23. ~lena pravilnika o zakupih kme-
tijskih zemlji{~ in kmetij in ugotovitev, da
so dolo~be 9. ~lena v neodpravljenem delu
ter dolo~ba prvega odstavka 20. ~lena pra-
vilnika v neskladju z ustavo in zakonom,
kolikor se nana{ajo na dosedanje upravljal-
ce in uporabnike kmetijskih zemlji{~, in se
nasproti njim ne smejo uporabljati 5059

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI
3011. Odlok o organizaciji in delovanju za{~ite in

re{evanja v Ob~ini Bre�ice 5063
3012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o pomo�nih objektih za potrebe ob~anov
in njihovih dru�in (Bre�ice) 5065

3013. Odlok o prora~unu Ob~ine ^rnomelj za le-
to 1995 5066

3014. Odlok o krajevnih skupnostih v Ob~ini ^r-
nomelj 5066

3015. Odlok o dolo~itvi javne infrastrukture na
podro~ju kulture (^rnomelj) 5068

3016. Odlok o spremembi in dopolnitvi statuta
Ob~ine ^rnomelj 5069

3017. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo ob-
~inskega samoprispevka (Gori{nica) 5069

3018. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo ob-
~inskega samoprispevka (Gori{nica) 5070

3019. Ugotovitev, da je mandat ob~inskega svetni-
ka pre{el na naslednjega kandidata (Kam-
nik) 5071

3020. Statutarni sklep (Moravske Toplice) 5071
3021. Ugotovitev, da je mandat ~lana Ob~inskega

sveta ob~ine Moravske Toplice pre{el na
naslednjega kandidata 5072

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

3002. Ukaz o podelitvi odlikovanja ~astni znak
svobode Republike Slovenije 5041

3003. Ukaz o imenovanju veleposlanice � vodje
Stalne misije Republike Slovenije pri Svetu
Evrope v Strasbourgu 5041

3004. Ukaz o imenovanju izrednega in poobla{~e-
nega veleposlanika Republike Slovenije v
Republiki Irski 5041

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN
ZAVODI

3005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pra-
vilnika o napredovanju zaposlenih v javnih
zavodih s podro~ja znanosti in tehnologije 5041

3006. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od
17. 12. 1994 do 23. 6. 1995 dano dovoljenje,
da smejo v promet 5042

Stran

Stran


