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Na podlagi 6. ~lena zakona o standardizaciji (Uradni list
RS, {t. 1/95), v zvezi s 7. ~lenom zakona o organizaciji in
delovnem podro~ju ministrstev (Uradni list RS, {t. 71/94)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o kakovosti zaklanih pra{i~ev in kategorizaciji

svinjskega mesa

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik predpisuje pogoje, ki jih mora glede kako-

vosti izpolnjevati meso pra{i~ev (svinjsko meso) v trupih,
polovicah, osnovnih delih polovice in drugi u‘itni deli zakla-
nih pra{i~ev, pogoje glede hrambe, pakiranja in prevoza tega
mesa in drugih u‘itnih delov, dolo~a na~in in postopek ter
metode ocenjevanja mesnatosti in razvr{~anja garanih (mav-
‘anih) in odrtih (izko‘enih) pra{i~ev na klavni liniji, ozna~e-
vanje pra{i~jih trupov oziroma polovic, kosanje in klasiranje
svinjskega mesa, pakiranje mesa in drugih u‘itnih delov in
metode za preskus kakovosti svinjskega mesa in drugih u‘it-
nih delov zaklanih pra{i~ev.

S tem pravilnikom predpisani pogoji morajo biti izpol-
njeni v proizvodnji in v prometu.

Ta pravilnik velja tudi za uvo‘ene proizvode.

2. ~len
Svinjsko meso po tem pravilniku je skeletno mi{i~evje

(progasto mi{i~no tkivo) s pripadajo~im mastnim in veziv-
nim tkivom, kostmi in hrustancem, krvnimi in limfnimi ‘ila-
mi, bezgavkami in ‘ivci zaklanih pra{i~ev obeh spolov in
kastratov mo{kega spola (v nadaljnjem besedilu: kastratov)
razli~ne starosti in razli~ne spitanosti.

3. ~len
Trup garanega (mav‘anega) pra{i~a po tem pravilniku

je trup zaklanega in izkrvavljenega pra{i~a s ko‘o brez {~etin
in z glavo ter repom, brez parkljev, drobovja, spolnih orga-
nov, jezika, trebu{nega sala, ledvic in trebu{ne prepone.

Trup odrtega (izko‘enega) pra{i~a je po tem pravilniku
trup zaklanega in izkrvavljenega pra{i~a brez glave, ko‘e,
nog, drobovja, spolnih organov, trebu{nega sala, ledvic, repa
in trebu{ne prepone. Glava je odstranjena v ravni liniji med
1. vratnim vretencem (atlas) in zatilnico, noge pa v sko~nem
(tarzalnem) oziroma zapestnem (karpalnem) sklepu.

Trup pra{i~kov je po tem pravilniku trup s ko‘o brez
{~etin in parkljev, z glavo in jezikom, s sprednjima in zadnji-
ma nogama, brez notranjih organov in brez spolnih organov,
z ledvicami, ledvi~nim salom in repom.

4. ~len
Polovici garanega pra{i~a sta po tem pravilniku po dol-

gem po sredini hrbtenice in glave razpolovljen trup garanega

pra{i~a brez mo‘gan in hrbtenja~e. Masa tako pripravljenih
polovic, merjena najpozneje 45 minut po zakolu in pred
za~etkom hlajenja, je masa toplih polovic garanega pra{i~a.

Polovici odrtega pra{i~a sta po tem pravilniku po dol-
gem po sredini hrbtenice razpolovljen trup odrtega pra{i~a
brez hrbtenja~e. Masa tako pripravljenih polovic, merjena
najpozneje 45 minut po zakolu in pred za~etkom hlajenja, je
masa toplih polovic odrtega pra{i~a.

Na vzdol‘nem prerezu polovice ne sme biti zdrobljenih
kosti in ne mehanskih po{kodb. Polovici pra{i~a morata biti
~isti, brez deformacij in ve~jih krvnih podpludb.

^e zaradi tehni~nih pogojev na klavni liniji, ni mogo~e
stehtati tople mase trupa oziroma polovic najpozneje v 45
minutah po zakolu, ali pa, ~e je topla masa trupa oziroma
polovic iz tehni~nih razlogov ugotovljena prej kot v 45 minu-
tah, je treba za vsakih ±15 minut nad dolo~enim ~asom,
upo{tevati 0,1% dodatka ali odbitka na stehtano toplo maso
trupa oziroma polovic.

5. ~len
Polovica pra{i~a v prometu je lahko s ko‘o in podko‘-

nim mastnim tkivom ali brez njiju, z glavo ali brez nje, z
nogami ali brez njih, plast podko‘nega mastnega tkiva, ki po
odstranitvi ostane na povr{ini polovice, v povpre~ju ne sme
biti debelej{a od 5 mm. Polovica sme v promet tudi brez
enega ali ve~ osnovnih delov, kar mora biti deklarirano.

6. ~len
Osnovni deli polovice pra{i~a so po tem pravilniku deli,

dobljeni z razkosanjem polovice, in sicer: stegno, ledveni
del, hrbet, ple~e, vrat, prsi, rebra, potrebu{ina, golen in pod-
laket.

7. ~len
U‘itni deli zaklanih pra{i~ev so po tem pravilniku:
1) svinjsko meso: skeletno mi{i~evje s pripadajo~im

mastnim in vezivnim tkivom, kostmi in hrustancem, krvnimi
in limfnimi ‘ilami, bezgavkami in ‘ivci zaklanih pra{i~ev
obeh spolov in kastratov razli~ne starosti in razli~ne spitano-
sti;

2) mastno tkivo: slanina (podko‘no mastno tkivo), salo
(plasti mastnega tkiva v trebu{ni votlini) in oporki (mastno
tkivo ~reves);

3) notranji organi ali drobovina: mo‘gani, jezik, srce,
plju~a, jetra, vranica, ledvice, moda (testisi), kri, deli ‘elodca
in debelega ~revesa ter tanka ~reva;

4) garane glave: cele glave z mo‘gani, jezikom in u{esi,
polovice glav s ko‘o ali brez ko‘e, z mo‘gani, jezikom in
u{esi;

5) spodnji deli sprednjih in zadnjih nog (brez {~etin in
parkljev), rep, ko‘a in kosti za juho.

8. ~len
Svinjsko meso se sme dajati v promet v trupih, polovi-

cah, osnovnih delih polovice ali v manj{ih kosih ter kot meso
brez kosti, ohlajeno, zamrznjeno in odmrznjeno.
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9. ~len
Ohlajeno svinjsko meso je po tem pravilniku svinjsko

meso v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali manj-
{ih kosih, ki je takoj po zakolu ohlajeno do temperature
najve~ +4° C, merjene ob kosti mesa s kostmi ali v sredi{~-
nem delu mesa brez kosti in zrezanega ali zmletega mesa.

Zamrznjeno svinjsko meso je po tem pravilniku zamrz-
njeno svinjsko meso v trupih, polovicah, osnovnih delih po-
lovice ali manj{ih kosih, ter meso brez kosti, ki ni zamrznje-
no dalj{e obdobje kot je dolo~eno v spodnji tabeli in je ves
~as zamrznjeno najmanj na temperaturah, dolo~enih v spod-
nji tabeli.

Najdalj{i dovoljen ~as Najmanj{a temperatura
zamrznjenosti v mesecih v stopinjah Celzija

zamrznjeno svinjsko meso

 6 –18
10 –24
14 –30

Odmrznjeno svinjsko meso je po tem pravilniku svinj-
sko meso v trupih, polovicah, osnovnih delih polovice ali
manj{ih kosih ter meso brez kosti, katerega temperatura po
odmrznitvi, merjena ob kosti, ~e je meso s kostmi, ali v
sredi{~nem delu, ~e je meso brez kosti, zna{a ve~ kot –0,5°C.

Svinjsko meso se sme odmrzovati samo v industrijskih
objektih, v katerih so zagotovljeni pogoji za odmrzovanje
oziroma za ohranitev kakovosti.

Dolo~be prvega do tretjega odstavka tega ~lena veljajo
tudi za druge u‘itne dele zaklanih pra{i~ev iz 2. do 5. to~ke 7.
~lena tega pravilnika.

10. ~len
Odmrznjeno svinjsko meso in drugi u‘itni deli zaklanih

pra{i~ev se ne smejo znova zamrzniti.
Drugi u‘itni deli, ki so bili zamrznjeni, so lahko v

prometu samo zamrznjeni.

11. ~len
Svinjsko meso v trupih, polovice pra{i~ev, osnovni deli

polovice in drugi u‘itni deli zaklanih pra{i~ev morajo biti v
prometu deklarirani. Deklaracija vsebuje:

1) Za trupe oziroma polovice:
– oznako tr‘nih razredov za pitane pra{i~e iz 14. ~lena

tega pravilnika;
– ime organizacije oziroma priimek in ime ter sede‘

oziroma naslov proizvajalca;
– iz uvoza: ime organizacije oziroma priimek in ime ter

sede‘ oziroma naslov uvoznika in dr‘avo porekla blaga (npr.
svinjsko meso uvo‘eno iz Avstrije);

– proizvedene v Sloveniji iz uvo‘enih ‘ivih pra{i~ev:
ime organizacije oziroma priimek in ime ter sede‘ oziroma
naslov tujega proizvajalca oziroma prodajalca ‘ivih pra{i~ev
in ime organizacije oziroma priimek in ime ter sede‘ oziroma
naslov doma~ega proizvajalca (mesno-predelovalni obrat);

– stopnjo ohlajenosti v skladu z 9. ~lenom tega pravilnika;
– na~in obdelave v skladu s 5. ~lenom tega pravilnika

(npr. polovica brez ko‘e, polovica brez reber ipd.);
– datum zakola.
2) Za osnovne dele polovice, svinjsko meso, razkosano

na manj{e kose razli~ne velikosti, zrezano ali zmleto meso in
druge u‘itne dele v prometu na drobno:

– ime organizacije oziroma priimek in ime ter sede‘
oziroma naslov proizvajalca;

– iz uvoza: ime organizacije oziroma priimek in ime ter
sede‘ oziroma naslov uvoznika in dr‘avo porekla blaga (npr.
svinjsko meso iz Avstrije);

– proizvedene v Sloveniji iz uvo‘enih ‘ivih pra{i~ev:
ime organizacije oziroma priimek in ime ter sede‘ oziroma
naslov tujega proizvajalca ‘ivih pra{i~ev in ime organizacije
oziroma priimek in ime ter sede‘ oziroma naslov doma~ega
proizvajalca (klavno-predelovalni obrat);

– ime osnovnega dela ali drugega u‘itnega dela ter ka-
kovostno kategorijo mesa (npr. svinjsko ple~e II. kategorije)
ali drugega u‘itnega dela;

– za vnaprej pakirano meso in druge u‘itne dele neto
maso, datum pakiranja in rok uporabe oziroma navedbo “upo-
rabno do”.

Podatki iz 1. to~ke prvega odstavka tega ~lena in podat-
ki iz prve, druge in tretje alinee 2. to~ke drugega odstavka
tega ~lena se vpi{ejo v listino, ki spremlja po{iljko v prome-
tu.

^e so osnovni deli polovice, meso, zrezano na manj{e
kose in drugi u‘itni deli razstavljeni na prodajnem pultu in
vitrinah, mora biti deklaracija na pultu oziroma v vitrinah
pred njimi. ̂ e je svinjsko meso v trupih, polovicah ali osnov-
nih delih polovice razstavljeno v prodajnem prostoru, mora
biti deklarirano tako, da so v deklaracijo za trupe in polovice
vpisani podatki iz druge, tretje in pete alinee 1. to~ke prvega
odstavka tega ~lena, za osnovne dele polovice in manj{e kose
mesa pa podatki iz prve, druge, ~etrte in pete alinee 2. to~ke
drugega odstavka.

Deklaracija mora biti vidna, jasna in ~itljiva.
^e svinjsko meso ne daje v promet na drobno proizvaja-

lec, ga deklarira tisti, ki daje svinjsko meso v promet.

II. KATEGORIJE KLAVNIH PRA[I^EV

12. ~len
Klavni pra{i~i se razvr{~ajo v tele kategorije:
1) pra{i~ki;
2) pitani pra{i~i;
3) lahki in te‘ki pitani pra{i~i ter izlo~eni plemenski

pra{i~i;
4) mladi pitani merjasci.

1. Pra{i~ki

13. ~len
Pra{i~ki po tem pravilniku so pra{i~ki obeh spolov s

toplo maso o~i{~enega trupa od 5 do 19 kg.

2. Pitani pra{i~i

14. ~len
Pitani pra{i~i po tem pravilniku so svinjke in kastrati,

katerih masa toplih polovic zna{a od 50 do 120 kg pri garanih
oziroma od 37 do 100 kg pri odrtih pra{i~ih. Mo{ke ‘ivali
morajo biti kastrirane najmanj 30 dni pred zakolom.

3. Lahki in te‘ki pitani pra{i~i ter izlo~eni plemenski
pra{i~i

15. ~len
Lahki pitani pra{i~i po tem pravilniku so pra{i~i obeh

spolov in kastrati, katerih masa toplih polovic zna{a od 20 do
49 kg pri garanih pra{i~ih oziroma manj kot 37 kg pri odrtih
pra{i~ih.

Te‘ki pitani pra{i~i po tem pravilniku so svinjke in
kastrati, katerih masa toplih polovic zna{a od 121 do 180 kg
pri garanih pra{i~ih oziroma od 101 do 153 kg pri odrtih
pra{i~ih.
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Izlo~eni plemenski pra{i~i po tem pravilniku so plemen-
ske svinje ne glede na maso toplih polovic in merjasci z maso
toplih polovic nad 80 kg pri garanih in nad 64 kg pri odrtih
merjascih.

4. Mladi pitani merjasci

16. ~len
Mladi pitani merjasci po tem pravilniku so nekastrirani

pra{i~i mo{kega spola z maso toplih polovic od 50 do 80 kg
pri garanih oziroma od 37 do 64 kg pri odrtih pra{i~ih. V to
kategorijo spadajo tudi monorhidi in kriptorhidi.

III. OCENJEVANJE MESNATOSTI IN RAZVR[^ANJE
PRA[I^JIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC NA

KLAVNI LINIJI

17. ~len
Po tem pravilniku je za garane in odrte pra{i~e, ki gredo

v javno potro{njo obvezno tehtanje mase toplih polovic za
vse kategorije pra{i~ev iz 12. ~lena tega pravilnika; ocenjeva-
nje mesnatosti in razvr{~anje v tr‘ne razrede na klavni liniji
pa za pitane pra{i~e iz14. ~lena tega pravilnika.

Klavnice morajo zagotoviti ustrezne delovne pogoje za
opravljanje kontrole v skladu z 20., 21., 22. in 23. ~lenom
tega pravilnika.

18. ~len
Mesnatost se izra‘a z odstotkom mesa, kar je po tem

pravilniku razmerje med skupno maso z no‘em lo~ljivih pre~-
noprogastih mi{ic trupa in maso polovic.

19. ~len
Za ocenjevanje mesnatosti na podlagi meritev predpisa-

nih klavnih lastnosti, razvr{~anje garanih in odrtih klavnih
pra{i~ev po mesnatosti (odstotek pustega mesa) in tehtanje se
po tem pravilniku uporabljata standardno pripravljeni polovici
v skladu s prvim in drugim odstavkom 4. ~lena tega pravilnika.

20. ~len
Ocenjevanje mesnatosti na podlagi meritev predpisanih

klavnih lastnosti, razvr{~anje, tehtanje mase toplih klavnih
polovic in ozna~evanje mora biti opravljeno na enem mestu
na koncu linije klanja, neposredno po primarni obdelavi tru-
pa oziroma najpozneje 45 minut po zakolu ter pred pri~etkom
hlajenja. Izjemoma se lahko ocenjevanje mesnatosti na pod-
lagi meritev predpisanih klavnih lastnosti, razvr{~anje in oz-
na~evanje tr‘nih razredov pri ro~nih metodah opravi tudi v
hladilnici takoj po klanju. Tudi v tem primeru je treba opravi-
ti tehtanje najpozneje 45 minut po zakolu.

Pred ocenjevanjem mesnatosti, razvr{~anjem in tehta-
njem se s standardno pripravljenega trupa ne sme odstranje-
vati ma{~obno in mi{i~no tkivo.

 21. ~len
Za merjenje debeline ma{~obnega tkiva (S) in debeline

mesa (M) se uporabljajo merila, ki zagotavljajo to~nost mer-
jenja dol‘ine z natan~nostjo ±1 mm. Maso toplih polovic
izmerimo na ±0,5 kg natan~no. Uporabljajo se lahko ravnila
in linearna merila z avtomatskim od~itavanjem podatkov.
Tehtnice in linearna merila morajo biti preverjena v skladu z
zakonom o meroslovju (Uradni list RS, {t. 1/95).

 22. ~len
Za ocenjevanje mesnatosti se po tem pravilniku uporab-

lja statisti~no-matemati~na metoda, to je ro~na dvomestna

metoda DM5 (v nadaljnjem besedilu: metoda DM5), opisana
v prilogi 1, ki je objavljena skupaj s tem pravilnikom in je
njegov sestavni del.

^e je uporaba ena~be iz tehni~nih razlogov neizvedlji-
va, se lahko dolo~i odstotek mesa s pomo~jo tabel 1 in 2 pri
garanih pra{i~ih, kot priloga 2, ki je sestavni del tega pravil-
nika oziroma tabel 3 in 4 pri odrtih pra{i~ih kot priloga 3, ki
je sestavni del tega pravilnika.

23. ~len
Glede na ocenjen odstotek mesa se polovice po tem

pravilniku razvr{~ajo po lestvici S, E, U, R, O, P v {est tr‘nih
razredov kot prikazuje naslednja tabela:

Odstotek mesa Tr‘ni razred

60 in ve~ S
55 in ve~, vendar manj od 60 E
50 in ve~, vendar manj od 55 U
45 in ve~, vendar manj od 50 R
40 in ve~, vendar manj od 45 O
manj od 40 P

IV. OZNA^EVANJE PRA[I^JIH POLOVIC

24. ~len
Obe polovici enega pra{i~a se glede na ocenjen odstotek

mesa iz prej{njega ~lena ozna~ita z ‘igom z velikimi ~rkami
S, E, U, R, O, P.

@ig se da na stegno.
Velikost ~rk je najmanj 2 cm. Barvilo za ‘igosanje mora

biti zdravju ne{kodljivo in temperaturno obstojno. @igi mora-
jo biti ~itljivi in taki, da jih ni mogo~e zbrisati. Za ozna~eva-
nje tr‘nih razredov se lahko uporablja tudi etiketa, ki je
pritrjena na tak na~in, da ne more biti odstranjena, ne da bi
bila po{kodovana.

V. OCENJEVANJE MESNATOSTI PRA[I^JIH
KLAVNIH TRUPOV OZIROMA POLOVIC IN

RAZVR[^ANJE NA PODLAGI MESNATOSTI V
TR@NE RAZREDE TER NADZOR

25. ~len
Kontrolo iz 20. ~lena tega pravilnika opravljajo za to

delo imenovane kontrolne organizacije v skladu s standar-
dom SIST EN 45004.

Kontrolne organizacije iz prej{njega odstavka morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:

– da so neodvisne, strokovno in tehni~no usposobljene;
– da ima osebje, odgovorno za kontrolo ustrezne kvali-

fikacije: najmanj visoko izobrazbo (VII. stopnje) ‘ivinorej-
ske, veterinarske ali ‘ivilske stroke, usposobljenost, izku{nje
in zadovoljivo poznavanje tehnologij oziroma procesa, ki je
predmet kontrole;

– da imajo ustrezno {tevilo kontrolorjev;
– da imajo kontrolorji najmanj srednjo izobrazbo (V.

stopnja) kmetijske, veterinarske ali ‘ivilske stroke, opravljen
izpit za opravljanje te kontrole in zdravstveni pregled v skla-
du s predpisom o zdravstvenem varstvu;

– da imajo dokumentiran sistem, s katerim zagotavljajo,
da bodo usposabljale osebe na tehni~nem podro~ju dela, ki ga
bodo opravljale;

– da imajo in vzdr‘ujejo vso merilno in programsko
opremo za merjenje, ocenjevanje in razvr{~anje v skladu z
20., 21., 22., 23. in 24. ~lenom tega pravilnika;

– da zagotovijo varovanje integritete podatkov.
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Kontrolne organizacije imenuje minister pristojen za
kmetijstvo.

Kontrolne organizacije po tem ~lenu imajo naslednje
naloge:

– opravljajo meritve, ocenjujejo odstotek mesa, razvr-
{~ajo polovice v tr‘ne razrede in jih ozna~ujejo v skladu s 23.
in 24. ~lenom tega pravilnika;

– preverjajo stanje merilne opreme oziroma drugih na-
prav, ki so v klavnicah in se uporabljajo pri ocenjevanju
mesnatosti, tehtanju oziroma razvr{~anju;

– preverjajo postopek klanja in pripravo polovic v skla-
du s 3. in 4. ~lenom tega pravilnika;

– vodijo zapisnik o ocenjevanju mesnatosti in razvr{~a-
nju pra{i~ev na liniji klanja;

– izdajajo dnevno poro~ilo o vseh zaklanih pra{i~ih is-
tega lastnika-dobavitelja po posameznih klavnicah in enkrat
mese~no oziroma po potrebi enkrat tedensko izdajo poro~ilo
o zakolu, oceni mesnatosti in razvrstitvi pra{i~ev po klavni-
cah za potrebe ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;

– skrbijo za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje
kontrolorjev.

Stro{ke ocenjevanja mesnatosti in razvr{~anja ter izva-
janje nadzora po tem pravilniku nosita rejec in klavnica vsak
do ene polovice, ~e ni z njuno medsebojno pogodbo druga~e
dolo~eno.

Za izvajanje ocenjevanja mesnatosti in razvr{~anja ter
izvajanje nadzora po tem pravilniku sklenejo kontrolne orga-
nizacije iz tega ~lena pogodbo s klavnicami. V pogodbi se
poleg drugega dolo~i tudi cena za storitve iz tega ~lena in za
storitve iz 26. ~lena tega pravilnika.

26. ~len
Minister, pristojen za kmetijstvo, imenuje strokovne

organizacije oziroma posameznike za nadzor nad kontrolorji
in kontrolnimi organizacijami.

Strokovne organizacije opravljajo nadzor v skladu s tem
pravilnikom in poslovnikom, ki ga sprejmejo v soglasju z
ministrom pristojnim za kmetijstvo.

Za osebo, ki opravlja nadzor po tem ~lenu, je lahko
imenovana oseba, ki ima najmanj visoko{olsko izobrazbo
(VII. stopnje) ‘ivinorejske, veterinarske ali ‘ivilske smeri s
posebnim znanjem iz ugotavljanja mesnatosti in razvr{~anja
pra{i~jih polovic v tr‘ne razrede ter zdravstvenim pregledom
v skladu s predpisi o zdravstvu.

Strokovne organizacije oziroma posamezniki za nadzor
opravljajo zlasti naslednje naloge:

– opravljajo strokovni nadzor nad kontrolorji in kon-
trolnimi organizacijami, najmanj {tirikrat letno;

– kadar rejec, klavnica ali drug udele‘enec v reproverigi
meni, da kontrolor ne dela v skladu s tem pravilnikom in
zahteva preveritev ocene oziroma razvrstitve, preveri oceni-
tev s pregledom dokumentacije. ̂ e se ugotovi korektno delo
kontrolorja, nosi stro{ke predlagatelj nadzora, v nasprotnem
primeru pa kontrolna organizacija;

– organizirajo usposabljanje in strokovno izpopolnjeva-
nje kontrolorjev ter preizkus znanja;

– nadzirajo pravilnost vodenja evidenc;
– opravljajo druge naloge v zvezi z ocenjevanjem me-

snatosti, razvr{~anjem, tehtanjem in evidentiranjem po tem
pravilniku;

– o nadzoru vodijo zapisnik, ki se ga vro~i ministru
pristojnemu za kmetijstvo.

27. ~len
Osebe, ki izvajajo kontrolo po 25. ~lenu tega pravilnika,

morajo imeti pisno pooblastilo direktorja kontrolne organiza-
cije, osebe, ki izvajajo nadzor po 26. ~lenu tega pravilnika,

morajo imeti pisno pooblastilo ministra, pristojnega za kme-
tijstvo.

28. ~len
Zapisnik o nadzoru iz zadnje alinee 26. ~lena tega pra-

vilnika vsebuje jasen opis ugotovljenih nepravilnosti pri delu
kontrolorja z utemeljitvijo. Za prvo in drugo kr{itev ministrs-
tvo, pristojno za kmetijstvo, izda pisni opomin z opozorilom,
da obstaja mo‘nost odpovedi, ~e kontrolor v prihodnje ne bo
delal po tem pravilniku.

Pri tretji kr{itvi minister, pristojen za kmetijstvo, zahte-
va od direktorja kontrolne organizacije, da osebi odvzame
pooblastilo, ~e direktor tega ne stori, ministrstvo odvzame
pooblastilo kontrolni organizaciji.

29. ~len
O ocenjeni mesnatosti, razvr{~anju in tehtanju pra{i~jih

polovic na klavni liniji sestavi kontrolor iz 25. ~lena tega
pravilnika uradni zapisnik, ki se izro~i rejcu oziroma organi-
zatorju odkupa, klavnici in strokovnim organizacijam oziro-
ma posameznikom za nadzor.

Kontrolna organizacija mora hraniti zapisnik najmanj 6
mesecev.

Uradni zapisnik iz prej{njega odstavka vsebuje:
1) naziv ({ifro) in naslov klavnice;
2) naziv ({ifro) in naslov dobavitelja ali proizvajalca;
3) datum in uro zakola;
4) na~in priprave trupa (garani ali odrti);
5) zaporedno {tevilko zakola;
6) identifikacijsko {tevilko ‘ivali v skladu s predpisi o

ozna~evanju ‘ivali v prometu;
7) maso toplih polovic v kg;
8) meritvi M in S iz priloge 1 tega pravilnika;
9) odstotek mesa ocenjen na eno decimalko natan~no;
10) navedbo tr‘nega razreda za pitane pra{i~e oziroma

oznako kategorije za pra{i~ke ({ifra 1), pitani pra{i~i ({ifra 2),
lahke pitane pra{i~e ({ifra 3A), te‘ke pitane pra{i~e ({ifra
3B), izlo~ene plemenske pra{i~e ({ifra 3C), mlade pitane
merjasce ({ifra 4) in druge pra{i~e ({ifra 5);

11) opombe s podatki o morebitnih delnih ali celotnih
po{kodbah, neustrezni pripravi trupa ter izgubah na transpor-
tu in v klavnici;

12) podpis kontrolorja in ‘ig kontrolne organizacije.

30. ~len
Na podlagi zapisnika kontrolor pripravi dnevno poro~i-

lo o vseh zaklanih pra{i~ih istega lastnika-dobavitelja. Poro-
~ilo se izdela v treh izvodih: za klavnico, dobavitelja in
kontrolno organizacijo.

Poro~ilo vsebuje:
1) naziv ({ifro) in naslov klavnice;
2) naziv ({ifro) in naslov dobavitelja ali proizvajalca;
3) na~in priprave trupa (garani ali odrti);
4) datum zakola, ocenjevanja mesnatosti, razvr{~anja in

tehtanja;
5) skupno {tevilo pra{i~ev, ki jim je ocenjena mesna-

tost;
6) {tevilo pra{i~ev, skupna masa toplih polovic v kilo-

gramih po kategorijah;
7) podpis kontrolorja in ‘ig kontrolne organizacije.

IV. KOSANJE IN KLASIRANJE SVINJSKEGA MESA

31. ~len
Svinjsko meso je v prometu kot meso pra{i~kov in kot

svinjina (meso pra{i~ev).
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1. Meso pra{i~kov

32. ~len
Meso pra{i~kov mora v prometu izpolnjevati tele po-

goje:
1) mi{i~no tkivo mora biti svetloro‘nato in ne‘ne zgrad-

be, mastno tkivo pa belo, zna~ilne konsistence;
2) meso pra{i~kov ne sme biti od izrazito mr{avih in

nerazvitih pra{i~kov.

33. ~len
Trupi pra{i~ev se re‘ejo v polovice z rezom, s katerim

se vzdol‘ prere‘ejo ledvena, kri‘na, hrbtna in vratna vretenca
ter glava.

^etrti se lo~ijo od polovice z rezom med sedmim in
osmim rebrom – od roba potrebu{ine navzgor proti hrbtenici,
ki se prere‘e v medvreten~nem prostoru.

^e se daje odmrznjeno meso pra{i~kov v promet v
polovicah, pripada vsaki polovici pol glave ter pripadajo~a
ledvica in moda (testis).

^e se daje odmrznjeno meso pra{i~kov v promet v
~etrtih, se zadnji ~etrti doda polovica glave.

2. Svinjina

34. ~len
Svinjina mora v prometu izpolnjevati tele pogoje:
1) mi{i~no tkivo mora biti ro‘nato do svetlorde~e, mast-

no tkivo pa belo;
2) mi{i~no tkivo mora biti zna~ilne konsistence;
3) ne sme imeti neprijetnega in ne tujega vonja;
4) plast preostalega podko‘nega mastnega tkiva nad

povr{inskimi mi{icami ne sme biti v povpre~ju debelej{a od
5 mm.

35. ~len
Glede na koli~ino in kakovost mesa posameznih delov

polovice pra{i~a je svinjina v prometu kot meso ekstra kate-
gorije, meso I. kategorije, meso II. kategorije in meso III.
kategorije.

Kategorije mesa se na shemi ozna~ijo z razli~nimi bar-
vami, in sicer: z modro barvo – meso ekstra kategorije, z
rde~o barvo – meso I. kategorije, z zeleno barvo – meso II.
kategorije in z rumeno barvo – meso III. kategorije. Pod
shemo mora biti legenda barv za posamezne kategorije mesa.
Posamezni kosi mesa so ozna~eni z arabskimi {tevilkami.

Shema mora biti narisana na trdnem papirju ali drugem
primernem materialu, dimenzije 40 cm × 60 cm.

Shema mora biti na vidnem mestu v prostoru, v katerem
se prodaja svinjina.

Pomanj{ana skica sheme razkosanja polovice pra{i~a je
objavljena skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del
kot priloga 4.

36. ~len
Meso ekstra kategorije je file. Meso ekstra kategorije je

naprodaj brez kosti.

37. ~len
Meso I. kategorije je meso stegna (1) in ledvenega dela

(2).
Stegno se lo~i od polovice s pre~nim rezom med zad-

njim ledvenim in prvim kri‘nim vretencem (rez c-d na she-
mi), od goleni z rezom v kolenskem sklepu (rez a-b na
shemi), pri ~emer ostane ribica v sestavi mesa stegna.

Meso stegna je v prometu s kostmi ali brez kosti.

Ledveni del se s sprednje strani lo~i od hrbta s pre~nim
rezom med zadnjim prsnim in prvim ledvenim vretencem
(rez e-f na shemi), z zadnje strani pa z rezom med zadnjim
ledvenim in prvim kri‘nim vretencem (rez c-d na shemi). V
sestavi ledvenega dela je tudi file. Ledveni del se od potrebu-
{ine lo~i z vzdol‘nim ravnim rezom vzdol‘ hrbtenice – od
stranskega roba fileja v smeri zadnjega rebra. ̂ e se od ledve-
nenega dela odre‘e file, ki je ozna~en kot meso ekstra kate-
gorije, se ledveni del deklarira kot meso II. kategorije.

Meso ledvenega dela se daje v promet s kostmi.

38. ~len
Meso II. kategorije je meso hrbta (3), ple~eta (5) in

vratu (4). Hrbet se lo~i od vrata z rezom med ~etrtim in petim
prsnim vretencem (rez g-h na shemi), od ledvenega dela pa z
rezom med zadnjim prsnim in prvim ledvenim vretencem
(rez e-f na shemi). Hrbet se odre‘e od reber z vzdol‘nim
ravnim rezom vzdol‘ hrbtenice, tako da so preostali deli
reber dolgi najve~ 3 cm (+ 0,5 cm), ra~unano do zunanjega
roba dolge hrbtne mi{ice – ribe (rez e-g na shemi).

Meso hrbta se daje v promet s kostmi.
Ple~e se odre‘e od vrata, reber in prsi po naravni mi{i~-

ni zvezi, od podlakti se lo~i z rezom (k-l).
Meso ple~eta se daje v promet s kostmi ali brez kosti.
Meso vratu je meso hrbtenice od prvega vratnega do

petega prsnega vretenca. S sprednje strani se vrat lo~i s
pre~nim rezom med zatilnico in prvim vratnim vretencem, z
zadnje strani pa z rezom med ~etrtim in petim prsnim vreten-
cem (rez g-h na shemi). Vrat se lo~i od prsi z rezom, ki je
vzporeden s hrbtenico, tako da se prva {tiri rebra prere‘ejo na
meji med njihovimi hrbtnimi in srednjimi tretjinami (rez g-i
na shemi).

Meso vratu se daje v promet samo s kostmi.

39. ~len
Meso III. kategorije je meso potrebu{ine (8), reber (7),

prsi (6), goleni (9) in podlakti (10).
Potrebu{ina se lo~i z rezi, ki so predvideni za rezanje

stegna in ledvenega dela, od reber pa z rezom ob rebrnem
loku (rez e-j na shemi).

Meso potrebu{ine se daje v promet brez kosti.
Rebra se lo~ijo od prsi z rezom med ~etrtim in petim

rebrom (rez j-g na shemi), od hrbta tako, kot je predvideno za
rezanje hrbta (rez e-g na shemi), od potrebu{ine pa z rezom
ob zadnjem robu zadnjega rebra (rez e-j na shemi).

Meso reber se daje v promet s kostmi.
Prsi se lo~ijo od vratu z rezom, ki je predviden za

rezanje vrata (rez g-j na shemi), od reber pa z rezom med
~etrtim in petim rebrom (rez j-g na shemi).

Meso prsi se daje v promet s kostmi.
Golen se odre‘e od stegna v kolenskem sklepu (rez a-b

na shemi).
Podlaket se odre‘e od ple~eta v komol~nem sklepu (rez

k-1 na shemi).
Meso goleni in podlakti se daje v promet s kostmi ali

brez kosti.

40. ~len
Svinjsko meso brez kosti se sme dajati v promet tudi kot

zmleto meso.
^e se daje zmleto svinjsko meso v promet kot pakirano,

mora biti samo iz ene kategorije svinjskega mesa, pri ~emer
mora dele‘ vezivnega in mastnega tkiva v njem ustrezati
dele‘u teh tkiv v deklarirani kategoriji svinjskega mesa.

^e se daje svinjsko meso v promet kot nepakirano, ga
mesar zmelje pred kupcem. Kakovost tega mesa mora glede
kakovosti ustrezati pogojem iz drugega odstavka tega ~lena.
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^e mesar zmleto svinjsko meso pripravi vnaprej brez
prisotnosti kupca se {teje, da gre za meso II. kategorije.

V. PAKIRANJE SVINJSKEGA MESA IN DRUGIH
U@ITNIH DELOV

41. ~len
Svinjsko meso in drugi u‘itni deli zaklanih pra{i~ev

smejo biti v prometu pakirani in nepakirani. Pakirano svinj-
sko meso in drugi u‘itni deli so lahko izvirno pakirani in
pakirani.

42. ~len
Izvirno pakirano svinjsko meso in izvirno pakirani dru-

gi u‘itni deli zaklanih pra{i~ev so po tem pravilniku svinjsko
meso in drugi u‘itni deli, pakirani v plasti~ne folije, vre~ke
za vakuumsko pakiranje ali pakiranje brez vakuuma, podlo‘-
ke, posode s prozornim pokrovom ali druga~e (v atmosferi
inertnih plinov ipd.), ki jih odpre kon~ni porabnik (potro-
{nik).

Izvirno pakirano svinjsko meso in izvirno pakirani dru-
gi u‘itni deli se pakirajo tudi v zbirno embala‘o.

43. ~len
Pakirano svinjsko meso in pakirani drugi u‘itni deli

zaklanih pra{i~ev so po tem pravilniku svinjsko meso in
drugi u‘itni deli, pakirani v zbirno embala‘o.

44. ~len
Zbirna embala‘a so po tem pravilniku kartonske {katle,

kovinske in plasti~ne posode ipd., v katere se pakira izvirno
pakirano svinjsko meso in nepakirano svinjsko meso. Kar-
tonske {katle morajo biti z notranje strani oblo‘ene s ~istim
materialom, ki ne prepu{~a ma{~obe in vode. Zbirna embala-
‘a mora zagotoviti, da so meso in drugi u‘itni deli v prometu
zavarovani.

45. ~len
Material, ki se uporablja za pakiranje mesa in drugih

u‘itnih delov (celofan, papir, plasti~ne folije ipd.), mora biti
~ist in ne sme povzro~iti spremembe organolepti~nih lastnosti
mesa in drugih u‘itnih delov, prav tako ne sme nanje prenesti
vonja, barve ali snovi, ki so {kodljive za zdravje ljudi.

46. ~len
V enem pakiranju svinjskega mesa je lahko le ena kate-

gorija mesa. Pri pakiranju mesa v pakirno embala‘o je treba
upo{tevati, da mora kakovost mesa na vidni povr{ini ustreza-
ti kakovosti celotne mase pakiranega mesa.

47. ~len
^e se pakirano svinjsko meso in pakirani drugi u‘itni

deli zaklanih pra{i~ev dajejo v promet kot ohlajeni, se hranijo
pri temperaturi od –0,5° C do +4° C.

^e se pakirano meso in pakirani u‘itni deli dajejo v
promet kot zamrznjeni, se morajo najpozneje 24 ur po hlaje-
nju in pakiranju zamrzniti pri temperaturi ni‘ji od –30° C, in
hraniti pri temperaturi, ni‘ji od –18° C.

48. ~len
V deklaracijo za izvirno pakirano svinjsko meso se vpi-

{e rok uporabe, ki ga dolo~i sam proizvajalec.
Pakiranemu svinjskemu mesu in pakiranim drugim u‘it-

nim delom zaklanih pra{i~ev, ki se dajejo v promet, se orga-
nolepti~ne lastnosti ne smejo spremeniti.

49. ~len
Svinjsko meso in drugi u‘itni deli zaklanih pra{i~ev

morajo biti pred nakladanjem v prevozno sredstvo ohlajeni
oziroma zamrznjeni.

Temperatura ohlajenega svinjskega mesa, ki se preva‘a,
ne sme zna{ati ve~ kot +7° C, merjeno ob kosti, ~e se meso
daje v promet s kostmi, oziroma v sredi{~nem delu, ~e se
meso daje v promet brez kosti ali kot zrezano ali zmleto
meso. Temperatura ostalih u‘itnih delov v sredi{~nem delu
ne sme biti ve~ja od +4° C.

Temperatura zamrznjenega svinjskega mesa in ostalih
u‘itnih delov, ki se preva‘ajo, mora zna{ati najmanj –12° C,
merjeno ob kosti, ~e se meso daje v promet s kostmi, oziroma
v sredi{~nem delu, ~e se meso daje v promet brez kosti ali kot
zrezano ali zmleto meso.

50. ~len
Ohlajeni trupi, polovice pra{i~ev in osnovni deli polovi-

ce se v prevoznem sredstvu obesijo tako, da se meso med
prevozom ne dotika tal.

Meso, razkosano na manj{e kose, ter osnovni deli polo-
vice se smejo preva‘ati samo v kovinskih ali plasti~nih poso-
dah in kartonskih {katlah. Tako se sme preva‘ati tudi svinj-
sko meso v ~etrtih.

51. ~len
Ohlajeno ali zamrznjeno svinjsko meso brez kosti se

sme preva‘ati v jutastih vre~ah z vlo‘kom iz plasti~ne folije
ali v plasti~nih vre~ah.

52. ~len
U‘itni deli zaklanih pra{i~ev iz 3. in 5. to~ke 7. ~lena

tega pravilnika se preva‘ajo v posodah iz nerjave~ega mate-
riala ali iz plasti~nih mas, dolo~eni u‘itni deli pa se smejo
obesiti na kavlje ali pakirati v embala‘o kot svinjsko meso,
vendar lo~eno od mesa. Tako se preva‘ajo tudi drugi u‘itni
deli v prometu.

53. ~len
Kadar je temperatura zraka ve~ja od +15° C, prevoz

svinjskega mesa pa traja ve~ kot 3 ure, morajo imeti prevozna
sredstva za transport mesa ali drugih u‘itnih delov zaklanih
pra{i~ev hladilne naprave.

54. ~len
Svinjsko meso se mora nakladati ali razkladati na pokri-

tih klan~inah, tako da je onemogo~eno neposredno delovanje
son~ne svetlobe, atmosferskih padavin in prahu.

55. ~len
Zamrznjeno svinjsko meso in drugi u‘itni deli zaklanih

pra{i~ev se v prometu hranijo v hladilnicah ali hladilnih
napravah pri temperaturi, ni‘ji od –12° C.

56. ~len
Pri prodaji svinjskega mesa na drobno se meso tehta na

tehtnici skupaj s folijo iz celofana oziroma iz drugega pri-
mernega materiala, ki ne sme biti debela ve~ kot 0,042 mm.

VI. METODE ZA PRESKUS KAKOVOSTI
SVINJSKEGA MESA IN DRUGIH U@ITNIH DELOV

ZAKLANIH PRA[I^EV

57. ~len
Metode za preskus kakovosti svinjskega mesa in drugih

u‘itnih delov zaklanih pra{i~ev obsegajo po tem pravilniku
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celoten postopek ocenjevanja kakovosti pri proizvodnji in
prometu trupov, polovic, ~etrti, osnovnih delov polovice in
kategoriziranega mesa ter drugih u‘itnih delov.

Metode za preskus kakovosti svinjskega mesa in drugih
u‘itnih delov obsegajo na~in in postopek jemanja vzorcev ter
organolepti~no in laboratorijsko presku{anje.

58. ~len
Polovice pra{i~ev, osnovni deli polovice, kategorizira-

no meso in drugi u‘itni deli zaklanih pra{i~ev ter meso pra{i-
~ev brez kosti se dajejo v promet po preskusu oziroma oceni
kakovosti v skladu s tem pravilnikom.

59. ~len
Kakovost svinjskega mesa in drugih u‘itnih delov za-

klanih pra{i~ev se po tem pravilniku dolo~a:
1) organolepti~no (splo{ni videz, barva, konsistenca,

vonj in okus);
2) z merilnimi instrumenti (temperatura).

60. ~len
Organolepti~no presku{anje kakovosti svinjskega mesa

in drugih u‘itnih delov zaklanih pra{i~ev je po tem pravilniku
ugotavljanje kakovostnih zna~ilnosti mesa oziroma drugih
u‘itnih delov, ki se izvajajo z ogledom, vonjanjem, oku{a-
njem in otipavanjem s prsti.

Za ugotavljanje organolepti~nih lastnosti svinjskega me-
sa in drugih u‘itnih delov je nujno zagotoviti optimalne de-
lovne pogoje. Kakovost se lahko uspe{no preskusi z ogle-
dom, ~e je zagotovljena dnevna svetloba ali elektri~na
razsvetljava zadostne jakosti (najmanj 550 luxov).

Za uspe{no ugotavljanje vonja je treba v prostoru od-
straniti vpliv vseh drugih vonjev.

61. ~len
Vzorce svinjskega mesa in drugih u‘itnih delov zakla-

nih pra{i~ev po tem pravilniku jemlje poobla{~ena strokovna
oseba.

62. ~len
Vzorci svinjskega mesa in drugih u‘itnih delov zaklanih

pra{i~ev se jemljejo:
1) v proizvodnji,
2) v prometu.

63. ~len
Vsi vzorci svinjskega mesa ali drugih u‘itnih delov

zaklanih pra{i~ev se morajo jemati tako, da je za vsako enoto
(trup, polovico, ~etrt ali vsak osnovni del kategoriziranega
mesa oziroma vsako pakiranje zmletega mesa ter vsak drugi
u‘itni del) dana enaka mo‘nost, da se izbere za vzorec (meto-
da naklju~ne izbire).

64. ~len
Preden se vzamejo vzorci za laboratorijsko presku{anje

kakovosti svinjskega mesa in druge u‘itne dele zaklanih pra-
{i~ev, se morajo v skladu s tem pravilnikom preveriti vse
lastnosti mesa oziroma drugih u‘itnih delov, ki se lahko
preskusijo organolepti~no (z ogledom, vonjanjem in otipava-
njem). Na liniji zakola se presku{ajo vsi trupi, pri ~emer se
trupi, polovice, ~etrti ali osnovni deli polovice, ki se smejo
uporabljati samo za predelavo, lo~ijo od tistih, ki se smejo
dati v promet tudi sve‘i kot svinjsko meso oziroma drugi
u‘itni del.

Pri izvirnem pakiranju svinjskega mesa se praviloma
vzame celo pakiranje, {tevilo vzorcev pa je odvisno od {tevi-
la embala‘nih enot (kartonskih {katel, v katerih je 20 ali ve~
posami~nih pakiranj svinjskega mesa, zmletega svinjskega
mesa ali drugih u‘itnih delov).

65. ~len
Preden se vzamejo vzorci izvirno pakiranega svinjskega

mesa ali drugih u‘itnih delov zaklanih pra{i~ev, se morajo
preveriti organolepti~ne lastnosti, tako da se odpre naslednje
{tevilo embala‘nih enot:

1) do 5 embala‘nih enot – po prosti izbiri 1
2) od 6 do 50 embala‘nih enot 4
3) od 51 do 100 embala‘nih enot 6
4) od 101 do 500 embala‘nih enot 7
5) od 501 do 1.000 embala‘nih enot 8
6) za vsakih nadaljnjih 1.000 embala‘nih enot {e po 1.

66. ~len
Za laboratorijsko presku{anje kakovosti svinjskega me-

sa ali drugega u‘itnega dela (poskusno kuhanje in poskusno
pe~enje) se morata vzeti najmanj dva primerka tega vzorca z
enakimi lastnostmi in pribli‘no enako maso (eden za analizo,
drugi pa za ponovno analizo). Masa posameznega primerka
mora zna{ati najmanj 500 g.

67. ~len
Pri jemanju vzorcev svinjskega mesa ali drugih u‘itnih

delov zaklanih pra{i~ev mora poobla{~ena strokovna oseba,
ki jemlje vzorec, sestaviti zapisnik, v katerega vpi{e podatke,
pomembne za rezultat preskusa: kraj, pogoje za hrambo,
datum in uro jemanja vzorca, vrsto in koli~ino mesa oziroma
drugega u‘itnega dela, {tevilo posami~no vzetih vzorcev,
koli~ino vzetega vzorca in identifikacijsko oznako vzorca.

Zapisnik podpi{eta poobla{~ena strokovna oseba, ki je
vzela vzorec, in predstavnik podjetja, ki proizvaja ali daje v
promet meso in druge u‘itne dele.

68. ~len
Posode oziroma plasti~ne vre~e za vzorce morajo vzor-

ce zavarovati pred spremembami, ki utegnejo nastati od tre-
nutka, ko se vzorec vzame, do laboratorijskega presku{anja.

Vsi vzorci se morajo hraniti zamrznjeni.

69. ~len
Splo{ni videz trupa, polovice, ~etrti, osnovnih delov ali

drugih u‘itnih delov zaklanih pra{i~ev ter izvirno pakiranega
svinjskega mesa se ugotovi z ogledom in otipavanjem in
obsega: obliko in zgradbo polovice in ~etrti ali osnovnih in
drugih u‘itnih delov, razvitost mi{i~nega in mastnega tkiva
ter po{kodbe in spremembe barve mesa oziroma drugih u‘it-
nih delov.

70. ~len
Barva svinjskega mesa in drugih u‘itnih delov zaklanih

pra{i~ev se pregleda pri dnevni svetlobi ali pri elektri~ni
razsvetljavi, tako da se pregleda posami~ni del, polovica,
~etrt, osnovni del mesa brez kosti in drugi u‘itni del. Barva
mora biti zna~ilna za meso oziroma za drugi u‘itni del v
odvisnosti od vrste in kategorije pra{i~a.

71. ~len
Konsistenca svinjskega mesa in drugih u‘itnih delov

zaklanih pra{i~ev se preskusi z otipavanjem in razkosanjem
mesa in drugih u‘itnih delov. Konsistenca mora biti enako-
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merna oziroma zna~ilna za kategorijo mesa oziroma drugega
u‘itnega dela.

72. ~len
Vonj ohlajenega ali odmrznjenega mesa in drugih u‘it-

nih delov zaklanih pra{i~ev se preskusi tako, da se meso
oziroma drugi u‘itni del prere‘e in takoj povoha.

Vonj mora biti zna~ilen za svinjsko meso oziroma za
drug u‘itni del. ^e se pri presku{anju zazna vonj, ki je tuj za
meso posameznih kategorij pra{i~ev, je treba opraviti:

a) poskusno kuhanje,
b) poskusno pe~enje.
Metodi iz drugega odstavka tega ~lena sta objavljeni

skupaj s tem pravilnikom in sta njegov sestavni del kot
priloga 5.

73. ~len
Kakovost svinjskega mesa in drugih u‘itnih delov za-

klanih pra{i~ev, ki so bili zamrznjeni, se preskusi po odmrz-
nitvi tako, kot je predvideno s tem pravilnikom za ohlajeno
svinjsko meso.

VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

74. ~len
Minister, pristojen za kmetijstvo, imenuje organizacije

oziroma posameznike za nadzor (26. ~len) tega pravilnika
najpozneje do 15. 3. 1996, organizacije za kontrolo (25. ~len)
pa najpozneje do 15. 6. 1996.

Do imenovanja organizacij iz 25. ~lena in 26. ~lena tega
pravilnika in sklenitve novih pogodb s klavnicami opravljajo
naloge v skladu s pravilnikom o kakovosti zaklanih pra{i~ev
in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list SFRJ, {t. 2/85)
dosedanji izvajalci.

Za ocenjevanje mesnatosti, razvr{~anje in tehtanje pra-
{i~jih trupov oziroma polovic na klavni liniji ter izvajanje
nadzora sklenejo imenovane kontrolne organizacije (26. ~len)
pogodbe s klavnicami najpozneje dva meseca po imenovanju.

75. ~len
Ta pravilnik se za~ne za ocenjevanje garanih pra{i~ev

uporabljati 1. 7. 1996.
Za uvo‘ene pra{i~je trupe oziroma polovice se ta pravil-

nik za~ne uporabljati s 1. 1. 1997.

76. ~len
Za ocenjevanje mesnatosti in razvr{~anje trupov oziro-

ma polovic pri odrtih pra{i~ih se ta pravilnik za~ne uporablja-
ti s 1. 1. 1997.

77. ~len
Z dnem, ko se za~ne uporabljati ta pravilnik, se prene-

hajo uporabljati:

1) pravilnik o kakovosti mesa ‘ivine in perutnine, na-
menjenega za izvoz (Uradni list FLRJ, {t. 32/56, 4/58 in
46/59);

2) 35. do 44. ~len pravilnika o kakovosti mesa klavne
‘ivine, perutnine in divjadi (Uradni list SFRJ, {t. 34/74 in
26/75), katerega dolo~be se uporabljajo kot dolo~be pravilni-
ka o kakovosti mesa klavne ‘ivine, perutnine in divjadi (Urad-
ni list SFRJ, {t. 13/78);

3) 22. do 27. ~len pravilnika o kakovosti mesnih izdel-
kov (Uradni list SFRJ, {t. 29/74 in 41/80), katerega dolo~be
se uporabljajo kot dolo~be pravilnika o kakovosti mesnih
izdelkov (Uradni list SFRJ, {t. 13/78), v delu, ki se nana{a na
zmleto zrezano svinjsko meso in

4) pravilnik o kakovosti zaklanih pra{i~ev in kategori-
zaciji svinjskega mesa (Uradni list SFRJ, {t. 2/85, 12/85 in
24/86).

78. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 305-014/92
Ljubljana, dne 14. novembra 1995.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
dr. Jo‘e Osterc l. r.

PRILOGA 1

RO^NA DVOMESTNA DM5 METODA ZA RUTINSKO
OCENJEVANJE MESNATOSTI NA KLAVNI LINIJI

Za ocenjevanje mesnatosti po tem pravilniku se lahko
uporabljajo metode, ki so preverjene na reprezentativnem
vzorcu populacije pra{i~ev s popolnim raztelesenjem.

Pri popolnem raztelesenju najmanj 120 pra{i~ev mora
biti pri regresijskem modelu standardni odklon (se) manj{i od
2,5, koeficient determinacije (R²) pa ve~ji od 0,64.

Klavnice, kontrolne organizacije in strokovne organiza-
cije za nadzor predlagajo spremembo oziroma dopolnitev
uradnih metod za ocenjevanje mesnatosti pra{i~ev po tem
pravilniku na podlagi strokovno dokumentiranega predloga,
ki je izdelan na na~in in po postopku kot dolo~a predpisana
metoda.

Po ro~ni dvomestni DM5 metodi se najprej na to~no
anatomsko dolo~enem mestu izmeri S, to je najtanj{a debeli-
na slanine s ko‘o na klavni polovici nad srednjo zadnji~no
mi{ico (m. glutaeus medius)) in M, to je najkraj{a razdalja
med prednjim (kranialnim) koncem srednje zadnji~ne mi{ice
(m. glutaeus medius) in zgornjim (dorzalnim) robom hrbte-
ni~nega kanala.
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SKICA MERITEV PO RO^NI DVOMESTNI DM5
METODI

ENA^BI ZA IZRA^UNAVANJE MESNATOSTI PRI
GARANIH IN ODRTIH PRA[I^IH

Po ro~ni dvomestni DM5 metodi DM5 se mesnatost
(odstotek mesa) izra~una po ena~bi:

a) za garane pra{i~e z maso o~i{~enega trupa od 50 do
120 kg

y = 6,9360 + 66,7270 S/M + 9,7281 √M + 33,2966 log S  –
– 19,8084 √S – 0,1082 T

Posamezni simboli pomenijo:
y = ocenjen odstotek mesa
S = meritev najtanj{e debeline slanine s ko‘o (v nadalje-

vanju: meritev S) na klavni polovici nad srednjo zadnji~no
mi{ico (m. glutaeus medius) v milimetrih (mm)

M = najkraj{a razdalja med prednjim (kranialnim) kon-
cem srednje zadnji~ne mi{ice (m. glutaeus medius) in zgor-
njim (dorzalnim) robom hrbteni~nega kanala (v nadaljeva-
nju: meritev M) v milimetrih (mm)

T = masa toplih polovic garanih pra{i~ev v kilogramih
b) za odrte pra{i~e z maso trupa od 37 do 100 kg

y = 6,9360 + 66,7270 S/M + 9,7281 √M + 33,2966 log S –
– 19,8084 √S – 0,1082 T

Posamezni simboli pomenijo:
y – ocenjen odstotek mesa
S = S* + 3
S* = meritev najtanj{e debeline slanine brez ko‘e (v

nadaljevanju: meritev S*) na klavni polovici nad srednjo
zadnji~no mi{ico (m. glutaeus medius) v milimetrih (mm)

M = najkraj{a razdalja med prednjim (kranialnim) kon-
cem srednje zadnji~ne mi{ice (m. glutaeus medius) in zgor-
njim (dorzalnim) robom hrbteni~nega kanala (v nadaljeva-
nju: meritev M) v milimetrih (mm)

T = 7,59 + 1,132 T*
T* = masa toplih polovic odrtih pra{i~ev v kilogramih
[tevilke v ena~bah so izra~unane konstante meritev last-

nosti S in M.

POSTOPEK OCENJEVANJA MESNATOSTI PRI
GARANIH IN ODRTIH PRA[I^IH

V tabeli 1 in 2 se od~ita vrednost za meritev M v stolpcu
ter meritev S v vrstici. V se~i{~u vrstice in stolpca se nahaja
vrednost za odstotek mesa pri topli masi polovic 85 kg za
garanega pra{i~a. Pri manj{i ali ve~ji masi toplih polovic (od
85 kg) opravimo korekcijo odstotka mesa na maso s pomo~jo
pomo‘ne tabele (“Korekcija na maso”) v tabelah 1 in 2. V
prvem stolpcu od~itamo maso toplih polovic garanega pra{i-
~a, v drugem odgovarjajo~o korekcijo.

V tabeli 3 in 4 se od~ita vrednost za meritev M v stolpcu
ter meritev S v vrstici. V se~i{~u vrstice in stolpca se nahaja
vrednost za odstotek mesa pri topli masi polovic 70 kg za
odrtega pra{i~a. Pri manj{i ali ve~ji masi toplih polovic (od
70 kg) opravimo korekcijo odstotka mesa na maso s pomo~jo
pomo‘ne tabele (“Korekcija na maso”) pri tabelah 3 in 4. V
prvem stolpcu se od~ita masa toplih polovic odrtega pra{i~a,
v drugem odgovarjajo~a korekcija.
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PRILOGA 4

SHEMA
RAZKOSANJA POLOVICE PRA[I^A

Legenda: 1. stegno, 2. ledveni del, 3. hrbet, 4. vrat, 5.
ple~e, 6. prsi, 7. rebra, 8. potrebu{ina, 9. golen, 10. podlaket

PRILOGA 5

Poskusno kuhanje in poskusno pe~enje

a) Poskusno kuhanje
V ~isto posodo polo‘imo razkosan vzorec svinjskega

mesa in zalijemo z vodo tako, da je razmerje med mesom in
vodo 1:2. Posodo pokrijemo in postavimo na toplotni vir, da
se postopoma segreva do vretja. Od ~asa do ~asa preverimo
vonj pare oziroma izparevajo~ih snovi, ki uhajajo s paro iz
posode. Poleg tega se ocenjuje prosojnost juhe ter vonj kuha-
nega mesa in mastnega tkiva.

Poskusno kuhanje drugih u‘itnih delov opravimo na
enak na~in.

Vonj mesa in drugih u‘itnih delov zaklanih pra{i~ev
mora biti zna~ilen, odvisno od vrste in starostne kategorije
pra{i~ev.

b) Poskusno pe~enje
V ~isto, za pe~enje primerno posodo polo‘imo razkosan

vzorec svinjskega mesa. Posodo pokrijemo in postavimo na
toplotni vir, da se postopoma segreva pribli‘no 30 minut
oziroma dokler meso v najglobljih delih ne spremeni barve.
Kot pri poskusnem kuhanju vonj pe~enega mesa od ~asa do
~asa kontroliramo.

Okus preskusimo po obi~ajnem postopku.
Poskusno pe~enje drugih u‘itnih delov zaklanih pra{i-

~ev opravimo na enak na~in kot poskusno pe~enje svinjskega
mesa.

3095.

Na podlagi 12. ~lena zakona o izvajanju dogovora o
politiki pla~ in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu
in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najni‘ji in najvi{ji
dejanski pla~i (Uradni list RS, {t. 29/95) in dogovora o spre-
membah in dopolnitvah dogovora o politiki pla~ in drugih
prejemkov zaposlenih v gospodarstvu (Uradni list RS, {t. 66/
95) izdaja ministrica za delo, dru‘ino in socialne zadeve

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o ugotavljanju
dovoljene mase pla~ in denarnih prejemkov za obdobje

do 31. 3. 1996

1. ~len
4. ~len navodila o ugotavljanju dovoljene mase pla~ in

denarnih prejemkov za obdobje do 31. 3. 1996 (Uradni list
RS, {t. 29/95, 35/95 in 53/95) se dopolni, in sicer:

V zap. {t. 8 Obrazca 1 se za besedilom “zap. {t. 7” doda
besedilo:

“+ zap. {t. 22”.
V zap. {t. 13 se za besedilom po 2. in 3. to~ki doda

besedilo:
“oziroma znesek sredstev ugotovljen v skladu z zadnjim

odstavkom 7. ~lena tega navodila”.
V zap. {t. 17 Obrazca 1 se za besedilom “zap. {t. 16”

doda besedilo:
“+ zap. {t. 23”.

2. ~len
Na koncu 4. ~lena se doda nova to~ka D – PLA^E NA

PODLAGI TRETJEGA ODSTAVKA 3. TO^KE DOGO-
VORA.

Dodajo se {tiri nove zap. {t.:
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22. Vpi{e se znesek pove~anja akontacije pla~ delavcev
po kolektivni pogodbi

(zap. {t. 2 Obrazca 1A)
23. Vpi{e se znesek pove~anja akontacije pla~ poslo-

vodnih delavcev
(zap. {t. 3 Obrazca 1A)
24. Vpi{e se skupni znesek pove~anja akontacij pla~
(zap. {t. 22 in zap. {t. 23)
25. Vpi{e se znesek pla~, ki se dejansko izpla~a
(zap. {t. 6 Obrazca 1A).

3. ~len
Za 4. ~lenom se doda nov 4.a ~len, ki glasi:
Zavezanci, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 3.

to~ke dogovora (2. to~ke dogovora o spremembah in dopol-
nitvah o politiki pla~ in drugih prejemkov zaposlenih v gos-
podarstvu), izpla~ujejo pla~e v skladu s temi dolo~bami na
podlagi rezultatov poslovanja za devet mesecev in na podlagi
rezultatov poslovanja za dvanajst mesecev. Na podlagi rezul-
tatov poslovanja za devet mesecev za mesece oktober, no-
vember in december, na podlagi rezultatov za dvanajst mese-
cev pa za januar, februar in marec 1996. Ob izpla~ilu pla~ v
skladu s temi dolo~bami predlo‘ijo Agenciji za pla~ilni pro-
met, nadziranje in informiranje Obrazec 1, Obrazec 1A in
Obrazec 5A. Podatki v Obrazcu 5A za leto 1994 se revalori-
zirajo z indeksom rasti cen na drobno, in sicer za obdobje
I–IX s 110,8. Indeks rasti cen na drobno za obdobje I–XII bo
Ministrstvo za delo, dru‘ino in socialne zadeve objavilo v
Uradnem listu RS.

Zavezanci sestavijo Obrazec 1A ob upo{tevanju nasled-
njih navodil:

Zap. Opis
{t.

1. Vpi{e se razlika v poslovnem izidu (1995 – 1994)
(zap. {t. 7 Obrazca 5A) oziroma
zap. {t. 7 iz obrazca 1A za pretekli mesec (prenos neizko-
ri{~ene mo‘nosti za izpla~ilo pla~ po tretjem odstavku 3.
to~ke dogovora)

2. Vpi{e se znesek, ki se lahko izpla~a za pla~e zaposlenih
po kolektivni pogodbi in je manj{i ali enak zap. {t. 3
Obrazca 1 × 0,10

3. Vpi{e se znesek, ki se lahko izpla~a za pla~e poslovodnih
delavcev in je manj{i ali enak zap. {t. 13 Obrazca 1 × 0,10

4. Vpi{e se znesek pla~, ki se dejansko izpla~a za pla~e
zaposlenih po kolektivni pogodbi in je manj{i ali enak
zap. {t. 2

5. Vpi{e se znesek pla~, ki se dejansko izpla~a za pla~e
poslovodnih delavcev in je manj{i ali enak zap. {t. 3

6. Vpi{e se znesek pla~, ki se dejansko izpla~a
(zap. {t. 4 + zap. {t. 5)

7. Vpi{e se preostanek sredstev, ki se lahko prena{a kot
mo‘no izpla~ilo pla~ v naslednji mesec v skladu s tretjim
odstavkom 3. to~ke dogovora
(zap. {t. 1 – zap. {t. 6)

Se{tevek zneskov pod zap. {t. 2 in zap. {t. 3 Obrazca 1A
ne more presegati zneska pod zap. {t. 1 Obrazca 1A.

Preostanek sredstev, ki se lahko prena{a (zap. {t. 7 tega
Obrazca) se na podlagi ugotovljenih rezultatov za obdobje
I–IX lahko uveljavi le za pove~anje pla~ za mesece oktober,
november in december.

4. ~len
Na koncu 7. ~lena se doda nov stavek, ki glasi:
Tako ugotovljeni znesek se pove~a za dodatek za delov-

no dobo v vi{ini 0,5% od osnovne pla~e za vsako izpolnjeno
leto delovne dobe.

5. ~len
Za 7.a ~lenom se doda nov 7.b ~len, ki glasi:
Zavezanci, ki izpla~ujejo pla~e na podlagi tretjega od-

stavka 3. to~ke dogovora (2. to~ke dogovora o spremembah
in dopolnitvah dogovora o politiki pla~ in drugih prejemkov
zaposlenih v gospodarstvu), ugotavljajo pozitivni poslovni
izid na podlagi podatkov, ki se izkazujejo na obrazcu Stati-
sti~ni podatki iz bilance uspeha. Podatki se vpisujejo v Obra-
zec 5A, pri ~emer se upo{teva naslednje navodilo:

ZA LETO 1994
I/94. Vpi{e se se{tevek (zap. {t. 1 + zap. {t. 2 + zap.

{t. 3)
1. Vpi{e se se{tevek zneskov, izkazanih v statisti~nem

obrazcu pod oznakami AOP 050, AOP 057, AOP 058
2. Vpi{e se podatek izkazan v statisti~nem obrazcu pod

oznako AOP 074
3. Vpi{e se podatek izkazan v statisti~nem obrazcu pod

oznako AOP 081
II/94. Vpi{e se se{tevek (zap. {t. 4 + zap. {t. 5 + zap.

{t. 6)
4. Vpi{e se se{tevek zneskov, izkazanih v statisti~nem

obrazcu pod oznakami AOP 060, AOP 064, AOP 068, AOP
069, AOP 070, AOP 071 – AOP 055, AOP 056

5. Vpi{e se se{tevek zneskov, izkazanih pod oznako
AOP 077, AOP 078

6. Vpi{e se podatek izkazan v statisti~nem obrazcu pod
oznako AOP 084

III/94. Vpi{e se bruto dobi~ek (zap. {t. I/94 – zap. {t.
II/94)

IV/94. Vpi{e se revaloriziran bruto dobi~ek
zap. {t. III/94 × koeficient inflacije iz 4. to~ke tega

navodila

ZA LETO 1995
I/95. Vpi{e se se{tevek (zap. {t. 1 + zap. {t. 2 + zap.

{t. 3)
1. Vpi{e se se{tevek zneskov, izkazanih v statisti~nem

obrazcu pod oznakami AOP 050, AOP 057, AOP 058
2. Vpi{e se podatek izkazan v statisti~nem obrazcu pod

oznako AOP 074
3. Vpi{e se podatek izkazan v statisti~nem obrazcu pod

oznako AOP 081
II/95. Vpi{e se se{tevek (zap. {t. 4 + zap. {t. 5 + zap.

{t. 6)
4. Vpi{e se se{tevek zneskov, izkazanih v statisti~nem

obrazcu pod oznakami AOP 060, AOP 064, AOP 068, AOP
069, AOP 070, AOP 071 – AOP 055, AOP 056

5. Vpi{e se se{tevek zneskov, izkazanih pod oznako
AOP 077, AOP 078

6. Vpi{e se podatek izkazan v statisti~nem obrazcu pod
oznako AOP 084

III/95. Vpi{e se bruto dobi~ek (zap. {t. I/95 – zap. {t.
II/95)

7. Vpi{e se razlika v poslovnem izidu 1995 in 1994
(bruto dobi~ek pod zap. {t. III/95) – revaloriziran bruto dobi-
~ek zap. {t. IV/94)

6. ~len
Obrazci se dopolnijo z novim Obrazcem 1, Obrazcem

1A in 5A.
Zavezanci, ki izpla~ujejo pla~e na podlagi 2. to~ke do-

govora o spremembah in dopolnitvah dogovora o politiki
pla~ in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu (Uradni
list RS, {t. 66/95), predlo‘ijo Agenciji za pla~ilni promet,
nadziranje in informiranje novi Obrazec 1, Obrazec 1A in
Obrazec 5A, ki so sestavni del tega navodila. Obrazec 1A
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sestavijo in oddajo lo~eno za vsak mesec, za katerega izpla-
~ujejo pla~e na podlagi 2. to~ke dogovora o spremembah in
dopolnitvah dogovora o politiki pla~ in drugih prejemkov
zaposlenih v gospodarstvu.

Zavezanci, ki ne izpla~ujejo pla~ na podlagi 2. to~ke
dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora (Uradni
list RS, {t. 66/95) pa so dol‘ni predlagati Agenciji za pla~ilni
promet, nadziranje in informiranje obrazce v skladu z navo-
dilom o ugotavljanju dovoljene mase pla~ in denarnih pre-
jemkov za obdobje do 31. 3. 1995 (Uradni list RS, {t. 29/95,
35/95 in 53/95) – torej na ‘e obstoje~ih obrazcih, ki so jih
uporabljali pred uveljavitvijo dogovora o spremembah in

dopolnitvah dogovora o politiki pla~ in drugih prejemkov
zaposlenih v gospodarstvu.

7. ~len
To navodilo za~ne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 038-017/95-06
Ljubljana, dne 21. novembra 1995.

Rina Klinar l. r.
Ministrica za delo,

dru‘ino in socialne zadeve
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3096.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti po
javni obravnavi dne 31. 5. 1995 na seji dne 18. 10. 1995

o d l o ~ i l o

1. Dolo~be prvega, drugega, ~etrtega in petega odstavka
14. ~lena zakona o Skladu kmetijskih zemlji{~ in gozdov
Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 10/93 – v nadaljeva-
nju: ZSKZ) niso v neskladju z ustavo.

2. Tretji odstavek 14. ~lena ZSKZ ni v skladu z ustavo,
kolikor od prostorskih izvedbenih aktov upo{teva samo pro-
storske izvedbene na~rte.

3. Dolo~ba prvega odstavka 17. ~lena ZSKZ ni v nes-
kladju z ustavo, kolikor se razume tako, da sta Sklad kmetij-
skih zemlji{~ in gozdov Republike Slovenije oziroma ob~ina
dol‘na v skladu z zakonskimi pogoji in v skladu z razlogi,
navedenimi v obrazlo‘itvi te odlo~be, skleniti z dosedanjimi
upravljalci zakupno oziroma drugo ustrezno pogodbo oziro-
ma jim dodeliti koncesijo.

4. ZSKZ ni v skladu z ustavo, kolikor ne ureja ~asa
trajanja prehodnega obdobja do sklenitve zakupnih oziroma
drugih ustreznih pogodb oziroma do dodelitve koncesij ter
na~ina re{evanja sporov v zvezi s tem.

5. Dolo~ba drugega odstavka 74. ~lena zakona o zadru-
gah (Uradni list RS, {t. 13/92) ni v neskladju z ustavo.

6. Dr‘avni zbor je dol‘an neskladnosti z ustavo, ugotov-
ljene v 2. in 4. to~ki izreka, odpraviti do 31. 12. 1995.

O b r a z l o ‘ i t e v

A) Postopek

1. Postopek v tej zadevi se je za~el z vlo‘itvijo predloga
podjetja Lek d.d., Ljubljana, dne 30. 3. 1993, na podlagi 7.
~lena ustavnega zakona za izvedbo ustave (Uradni list RS, {t.
33/91) v zvezi s 7. to~ko drugega odstavka 411. ~lena ustave
iz leta 1974 in prvo alineo 11. ~lena zakona o postopku pred
ustavnim sodi{~em SRS (Uradni list SRS, {t. 39/74 in 28/76).1

2. Tej zadevi so bili pridru‘eni:
– predlog Izvr{nega sveta Skup{~ine ob~ine Koper z

dne 8. 4. 1993 – po sklepu ustavnega sodi{~a z dne 22. 4.
1993,

– predlog Izvr{nega sveta Skup{~ine ob~ine Izola z dne
20. 4. 1993 – po sklepu ustavnega sodi{~a z dne 6. 5. 1993,

– predlog podjetja Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana, z
dne 28. 5. 1993 – po sklepu ustavnega sodi{~a z dne 17. 6.
1993,

– predlog Skup{~ine ob~ine Tr‘i~ z dne 26. 11. 1993 –
po sklepu ustavnega sodi{~a z dne 9. 12. 1993,

– pobuda Lovske dru‘ine Ru{e z dne 6. 1. 1994 – po
sklepu ustavnega sodi{~a z dne 20. 1. 1994,

– pobuda Sklada stavbnih zemlji{~ ob~ine Ko~evje z
dne 1. 4. 1994 – po sklepu ustavnega sodi{~a z dne 15. 4.
1994,

– pobuda Gozdnega gospodarstva Ljubljana p.o., Ljub-
ljana, z dne 23. 6. 1994 – po sklepu ustavnega sodi{~a z dne
30. 6. 1994; in

– pobude So{kega gozdnega gospodarstva Tolmin p.o.,
Tolmin; Gozdnega gospodarstva Postojna p.o., Postojna;
Gozdnega gospodarstva Ko~evje p.o., Ko~evje; Gozdnega
gospodarstva Novo mesto n.sub.o., Novo mesto; Gozdnega
gospodarstva Nazarje p.o., Nazarje, in Gozdnega gospodar-
stva Maribor p.o., Maribor, z dne 4. 7. 1994 – po sklepu
ustavnega sodi{~a z dne 14. 7. 1994.

3. Lek d.d., Ljubljana, Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana,
in vseh sedem Gozdnih gospodarstev je z enotnimi vlogami
predlagalo presojo ustavnosti 13., 14. in 16. ~lena ZSKZ iz
enakih razlogov kot 5. ~lena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Uradni list RS, {t. 55/92, 7/93 in 31/93 – v
nadaljevanju: ZLPP). Izvr{na sveta Skup{~in ob~in Koper in
Izola sta predlagala presojo ustavnosti 14. ~lena ZSKZ, Lov-
ska dru‘ina Ru{e presojo prvega odstavka 14. ~lena ZSKZ,
Sklad stavbnih zemlji{~ ob~ine Ko~evje tretjega odstavka 14.
~lena ZSKZ, Skup{~ina ob~ine Tr‘i~ pa ~etrtega odstavka
14. ~lena ZSKZ in drugega odstavka 74. ~lena zakona o
zadrugah (Uradni list RS, {t. 13/92 – v nadaljevanju: ZZad).

4. Vsi predlagatelji so vlo‘ili predloge za oceno ustav-
nosti {e pred uveljavitvijo zakona o ustavnem sodi{~u (Urad-
ni list RS, {t. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) in po dolo~bi
njegovega 81. ~lena obdr‘ijo polo‘aj predlagatelja.2

Pobudniki izkazujejo pravni interes za vlo‘itev pobude
na podlagi drugega odstavka 24. ~lena ZUstS.3

5. Ustavno sodi{~e je obravnavalo zadevo na sejah dne
1. 12. 1994, 8. 12. 1994, 1. 6. 1995, 30. 6. 1995, 6. 7. 1995 in
5. 10. 1995.

6. Na predloge je odgovoril Dr‘avni zbor dne 6. 1.
1994. Odgovoru je bilo prilo‘eno mnenje vlade oziroma Mi-
nistrstva za kmetijstvo in gozdarstvo.

7. Predsednik ustavnega sodi{~a je na podlagi drugega
odstavka 35. ~lena ZUstS4 razpisal javno obravnavo, na kate-
ro so bili v skladu s prvim odstavkom 36. ~lena ZUstS5

vabljeni predstavniki oziroma zastopniki in poobla{~enci ude-
le‘encev v postopku in druge osebe, za katere je ustavno
sodi{~e menilo, da je potrebna njihova udele‘ba na javni
obravnavi.

8. Na javni obravnavi dne 31. 5. 1995 je ustavno sodi{~e
poslu{alo ustne navedbe predstavnikov oziroma zastopnikov
in poobla{~encev udele‘encev kot tudi navedbe predstavni-
kov drugih vabljenih ter odgovore na vpra{anja predsednika
in sodnikov.

B) Veljavna zakonska ureditev

9. Z vidika ustavnosodne presoje v konkretnem primeru
je v prvi vrsti pomemben 14. ~len ZSKZ, 13. in 16. ~len
istega zakona sta posledi~na oziroma vsebujeta izvedbene
dolo~be k 14. ~lenu ZSKZ, pa tudi k 5. ~lenu ZLPP in 74.
~lenu ZZad.

10. ̂ len 14 ZSKZ dolo~a:
“Kmetijska zemlji{~a, kmetije in gozdovi v dru`beni

lastnini, ki niso postali last Republike Slovenije oziroma
ob~in po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Urad-
ni list RS, {t. 55/92) oziroma po zakonu o zadrugah (Uradni
list RS, {t. 13/92), ter kmetijska zemlji{~a in gozdovi, ki so
jih temeljne organizacije kooperantov dobile v upravljanje in
razpolaganje na neodpla~en na~in, postanejo z dnem uvelja-
vitve tega zakona last Republike Slovenije oziroma ob~in in
se po stanju ob uveljavitvi tega zakona prenesejo na sklad
oziroma na ob~ino.

V sklad oziroma na ob~ino se na na~in, v rokih in po
postopkih, dolo~enih s tem zakonom, prenesejo tudi kmetij-
ska zemlji{~a, kmetije in gozdovi, ki so postali last Republi-
ke Slovenije oziroma ob~in po drugih predpisih. Ta kmetij-
ska zemlji{~a, kmetije in gozdovi se prenesejo na sklad
oziroma na ob~ino po stanju na dan uveljavitve teh predpi-
sov.

Za kmetijska zemlji{~a in gozdove po 74. ~lenu zakona
o zadrugah, 5. ~lenu zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij in po tem ~lenu, se {tejejo tudi nezazidana stavbna
zemlji{~a, za katera ni veljavnega prostorsko izvedbenega
na~rta oziroma ni izvr{en odkup oziroma prenos na sklad
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stavbnih zemlji{~. Del teh kmetijskih zemlji{~ in gozdov, ki
je na dan uveljavitve tega zakona v upravljanju ob~in, posta-
ne z dnem uveljavitve tega zakona last ob~ine, na obmo~ju
katere le‘i, preostala kmetijska zemlji{~a in gozdovi pa z
dnem uveljavitve tega zakona postanejo last Republike Slo-
venije.

Lastnina ob~ine so po 5. ~lenu zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in po prvem odstavku tega ~lena
kmetijska zemlji{~a, kmetije in gozdovi, ki le‘ijo na obmo~ju
ob~ine in so bili 6. aprila 1941 v lasti ob~ine.

Sklad oziroma ob~ina je pravni naslednik upravljalcev
kmetijskih zemlji{~, kmetij in gozdov v dru‘beni lastnini iz
prvega in drugega odstavka tega ~lena v delu, ki se nana{a na
prenesena kmetijska zemlji{~a, kmetije in gozdove.”

11. Prvi, drugi in tretji odstavek 74. ~lena ZZad dolo~a-
jo:

“Premo`enje obstoje~ih zadrug in delovnih organizacij
kooperantov, temeljnih organizacij v zadrugah, katerih sklep
o izlo~itvi ni postal veljaven, sestavljenih zadrug in zadru`-
nih zvez postane zadru`no premo`enje.

Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka postanejo kme-
tijska zemlji{~a in gozdovi, ki so jih organizacije iz prej{nje-
ga odstavka pridobile na neodpla~en na~in, z dnem uveljavi-
tve tega zakona last Republike Slovenije in se prenesejo v
Sklad kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republike Slovenije.

Prehod premo‘enja iz dru‘bene lastnine v last zadruge
oziroma Republike Slovenije po prej{njih odstavkih ne pose-
ga v pravice prej{njih lastnikov in njihovih pravnih nasledni-
kov po predpisih o lastninskem preoblikovanju podjetij in o
denacionalizaciji.”

12. Iz zgoraj navedenih dolo~b sledi:
– da so z dnem uveljavitve ZSKZ postala last dr‘ave

oziroma ob~in vsa kmetijska zemlji{~a, kmetije in gozdovi v
dru‘beni lastnini, ki niso postali njihova last po ZLPP oziro-
ma po ZZad, po ZLPP so postali lastnina dr‘ave oziroma
ob~ine kmetijska zemlji{~a in gozdovi ne glede na to, ali so
bili pridobljeni odpla~no ali neodpla~no, po 74. ~lenu ZZad
pa so postali last dr‘ave in se prenesli na sklad tista kmetijska
zemlji{~a in gozdovi, ki so jih obstoje~e zadruge in delovne
organizacije kooperantov, temeljne organizacije v zadrugah,
katerih sklep o izlo~itvi ni postal veljaven, sestavljene zadru-
ge in zadru‘ne zveze pridobile na neodpla~en na~in;

– da so lastnina dr‘ave oziroma ob~ine postali tudi kme-
tijska zemlji{~a in gozdovi, ki so jih temeljne organizacije
kooperantov dobile v upravljanje in razpolaganje na neodpla-
~en na~in;

– da so postala last dr‘ave oziroma ob~in tudi nezazida-
na stavbna zemlji{~a, za katera ni veljavnega prostorsko iz-
vedbenega na~rta oziroma za katera ni bil izvr{en odkup
oziroma prenos v sklad stavbnih zemlji{~, to pomeni, da so
postala njuna last vsa tista stavbna zemlji{~a, na katerih ni
zgrajen noben objekt ali pa je na njih zgrajen za~asni ali
pomo‘ni objekt, kakor tudi zemlji{~a, na katerih {e ni zgrajen
objekt do tretje gradbene faze, in zemlji{~a, ki presegajo
povr{ino funkcionalnega zemlji{~a (tretji odstavek 2. ~lena
zakona o stavbnih zemlji{~ih, Uradni list SRS, {t. 18/84 – v
nadaljevanju: ZSZ), ~e zanje ni bilo veljavnega prostorskega
izvedbenega na~rta (torej ne glede na to, ali obstajajo zanja
prostorsko ureditveni pogoji, ki so poleg prostorsko izvedbe-
nih na~rtov druga skupina prostorskih izvedbenih aktov – 21.
~len zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor,
Uradni list SRS, {t. 18/84 – v nadaljevanju: ZUNDPP) ali ~e
{e niso bila prenesena ali odkupljena s strani Sklada stavbnih
zemlji{~.

13. Lastnina ob~ine so v primerih iz prej{nje to~ke
postali samo:

– tista kmetijska zemlji{~a in gozdovi po 5. ~lenu ZLPP
ter tista kmetijska zemlji{~a in gozdovi temeljnih organizacij
kooperantov, ki so jih te dobile v upravljanje in razpolaganje
na neodpla~en na~in, ki le‘ijo na obmo~ju ob~ine in so bili 6.
aprila 1941 v lasti ob~ine,

– tista nezazidana stavbna zemlji{~a, ki le‘ijo na ob-
mo~ju ob~ine in so bila na dan uveljavitve ZSKZ v upravlja-
nju ob~ine.

C) Navedbe udele‘encev

14. Lek d.d., Ljubljana meni, da so izpodbijane dolo~be
v nasprotju z ustavo, ker posegajo v veljavna premo‘enjsko-
pravna razmerja na stvarnem premo‘enju, ki jih je Lek v
skladu z dosedaj veljavnimi predpisi oblikoval s sklenitvijo
odpla~nih pravnih poslov in jih tudi izvedel z vpisi v zemlji{-
ko knjigo na svoje ime. Zemlji{~a, ki jih je na ta na~in
pridobil, pa z izpodbijanimi dolo~bami prehajajo v lastnino
dr‘ave. Tako naj bi se po mnenju Leka oblikovala dr‘avna
lastnina brez ustavne podlage, ne da bi bila tako tudi imeno-
vana in na na~in, ki ga zakon ne predvideva. S tem naj bi
spodbijane dolo~be posegale v pravice, pridobljene z veljav-
nimi pravnimi posli in s pravnomo~nimi odlo~bami, in jih
celo odvzemale brez kakr{nekoli od{kodnine, kar je v nas-
protju z 69. ~lenom ustave, kr{eno pa naj bi bilo tudi dolo~ilo
njenega 2. ~lena, da je Slovenija pravna dr‘ava. Izpodbijane
dolo~be naj bi bile zaradi tega, ker posegajo v pridobljene
pravice, tudi v nasprotju s 155. ~lenom ustave, ki dolo~a, da
zakon in drugi predpisi ne morejo imeti u~inka za nazaj,
razen v primerih, ~e to zahteva javna korist, vendar pod
pogojem, ~e se s tem ne posega v pridobljene pravice.

Lek v predlogu za oceno ustavnosti izpodbijanih dolo~b
poudarja, da je podjetje, ki je pridobilo pravice v skladu z
veljavno zakonodajo, pravna oseba, ki odgovarja za svoje
obveznosti z vsem svojim premo‘enjem, ki sestoji iz stvari,
pravic in denarja. Kot tako je na vsem premo‘enju pridobilo
enaka lastninska upravi~enja – uporabo, upravljanje in razpo-
laganje. Po njegovem mnenju so to ‘e pridobljene pravice
podjetja in so vpisane v sodni register (podjetje ima vsa
pooblastila v pravnem prometu in odgovarja z vsem svojim
premo‘enjem) in pa v zemlji{ko knjigo (podjetje je imetnik
pravice uporabe). Z njihovim odvzemom mu je onemogo~e-
no, da bi v postopku lastninskega preoblikovanja sodeloval s
svojim celotnim premo‘enjem.

Ker je del kmetijskih zemlji{~ Lek pridobil (odpla~no) s
pravnomo~no odlo~bo dr‘avnega organa, izpodbijane dolo~-
be po njegovem mnenju predstavljajo tudi kr{itev 158. ~lena
ustave.

15. Bayer Pharma d.o.o., Ljubljana, v svojem predlogu
povzema navedbe Leka in dodaja, da se ji zaradi izpodbijane-
ga 14. ~lena zmanj{al tudi dele‘ privatnega kapitala tujega
vlagatelja, ki je v skupnem kapitalu podjetja udele‘en z 49%.
To pa naj bi bilo v nasprotju tudi s sporazumom med SFRJ in
ZR Nem~ijo o vzajemnem varstvu in spodbujanju vlaganj, ki
naj bi bil za Republiko Slovenijo obvezujo~ po 3. ~lenu
ustavnega zakona z izvedbo temeljne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije.

Predlagatelja Lek in Bayer Pharma v svojih predlogih
izpodbijata tudi 5. ~len zakona o lastninskem preoblikovanju
(Uradni list RS, {t. 55/92), katerega ustavnosodna presoja je
bila predmet zadeve U-I-77/93.

16. Gozdno gospodarstvo Ljubljana meni, da dolo~be
13., 14. in 16. ~lena ZSKZ podr‘avljajo sredstva pravnih
oseb, ne da bi imele ustavno podlago, oziroma da so v na-
sprotju z ustavo, ki da ne pozna nacionalizacije. Meni, da je
bilo v sistemu samoupravnega socializma poimenovanje sred-
stev oziroma premo‘enja pravnih oseb (organizacij zdru‘e-
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nega dela oziroma podjetij) kot dru‘benih le ideolo{ki pojem,
v vsebinskem pomenu pa da so bile in so pravne osebe
lastniki sredstev. Ta namre~ predstavljajo njihov materialni
substrat, so pogoj za njihovo eksistenco, opravljanje registri-
rane dejavnosti in odgovornost v pravnem prometu.

67. ~len ustave naj bi bil kr{en, ker da prenos kmetijskih
in gozdnih zemlji{~ na dr‘avo ne zagotavlja njene gospodar-
ske in socialne funkcije oziroma jo zagotavlja vsaj v manj-
{em obsegu. Njen 69. ~len naj bi bil kr{en, ker da je po njem
poseg v lastninsko pravico na nepremi~ninah mogo~ le v
javno korist proti nadomestilu v naravi ali proti od{kodnini.
Ustava ne pozna nacionalizacije. Po 71. ~lenu ustave zakon
dolo~a zaradi smotrnega izkori{~anja posebne pogoje za upo-
rabo zemlji{~, zakon dolo~a tudi posebno varstvo kmetijskih
zemlji{~. Zato po mnenju pobudnika ni sprejemljivo, da last-
nino oziroma upravi~enja, ki so imela kot dru‘bena lastnina
po vsebini vse elemente lastninske pravice, dr‘ava odvzema
oziroma nacionalizira.

Po mnenju pobudnika so pravice, ki jih imajo gozdna
gospodarstva kot pravne osebe, zanje pridobljene pravice,
poseg vanje pa je kr{itev 155. ~lena ustave. S tak{nim pose-
gom naj bi se povsem poru{ila pravna varnost – varnost v
pravnem prometu, kar naj bi bilo v nasprotju z 2. ~lenom
ustave, ki dolo~a, da je Slovenija pravna dr‘ava.

Pobudnik tudi meni, da se z izvajanjem napadenih do-
lo~b delavcem v gozdnih gospodarstvih ogro‘a njihova so-
cialna varnost, kar da je v nasprotju s 50. ~lenom ustave.

17. Splo{no zdru‘enje gozdarstva Slovenije je vlo‘ilo
pobudo v imenu sedmih ~lanic (So{ko gozdno gospodarstvo
Tolmin, Gozdno gospodarstvo Ljubljana, Gozdno gospodars-
tvo Postojna, Gozdno gospodarstvo Novo mesto, Gozdno
gospodarstvo Ko~evje, Gozdno gospodarstvo Nazarje, Gozd-
no gospodarstvo Maribor). Pobuda je enaka kot zgoraj nave-
dena pobuda Gozdnega gospodarstva Ljubljana.

18. Izvr{ni svet Skup{~ine ob~ine Koper in Izvr{ni svet
Skup{~ine ob~ine Izola predlagata razveljavitev 14. ~lena
ZSKZ, ker naj bi bil v nasprotju s 142. ~lenom v povezavi s
146. ~lenom ustave. Izvr{na sveta navajata, da gre za zemlji{-
~a, ki jih je ob~ina kot naslednica ob~inske kmetijske zem-
lji{ke skupnosti pridobila na odpla~en na~in ali neposredno
na podlagi v ~asu pridobitve veljavnih predpisov. Med temi
na~ini navajata zlasti:

– pridobitev iz naslova prese‘ka nad kmetijskim zem-
lji{kim maksimumom (za zemlji{~a, ki so pre{la na ob~ino na
tak na~in kot posledica dedovanja, je morala ob~ina pla~ati
od{kodnino po predpisih o razlastitvi – 23. ~len zakona o
kmetijskih zemlji{~ih, Uradni list SRS, {t. 1/79),

– pridobitev z odkupom zasebnih kmetijskih zemlji{~ in
gozdov na podlagi uveljavljanja predkupne pravice (24. in
25. ~len zakona o kmetijskih zemlji{~ih),

– pridobitev na podlagi izro~ilnih pogodb zaradi do-
smrtnega pre‘ivljanja,

– pridobitev na podlagi prehoda zapu{~ine brez dedi~a v
dru‘beno lastnino (9. ~len zakona o dedovanju, Uradni list
SRS, {t. 15/76).

Vsa tako pridobljena zemlji{~a so se na podlagi 60.
~lena zakona o kmetijskih zemlji{~ih prena{ala na kmetijske
organizacije ali pa so se dajala v dolgoro~ni zakup. Posledica
tega pa je po predlagateljevem mnenju ta, da se ob~inska
zemlji{~a s 14. ~lenom ZSKZ v nasprotju z ustavo prena{ajo
v lastnino dr‘ave.

19. Skup{~ina Ob~ine Tr‘i~ v svojem predlogu za oceno
ustavnosti izpodbija ~etrti odstavek 14. ~lena ZSKZ. Na nje-
govi podlagi naj bi postala last Republike tista kmetijska
zemlji{~a, ki so bila 6. 4. 1941 v lasti ob~ine. Zaradi tega naj
bi bila izpodbijana dolo~ba v nasprotju z 2. ~lenom ustave,
po katerem je Slovenija pravna dr‘ava, saj da kr{i na~elo

pravne varnosti. Poleg tega naj bi posegala tudi v pridobljene
pravice ob~ine in s tem kr{ila 155. ~len ustave.

Predlagateljica izpodbija tudi drugi odstavek 74. ~lena
ZZad, po katerem postanejo kmetijska zemlji{~a in gozdovi,
ki so jih obstoje~e zadruge in drugi subjekti iz prvega odstav-
ka istega ~lena pridobili na neodpla~en na~in, last Republike
Slovenije in se prenesejo v Sklad kmetijskih zemlji{~ in
gozdov Republike Slovenije. Trdi, da dolo~ba kr{i ustavno
na~elo pravi~nosti, ko omenjenih nepremi~nin ne prenese v
last ob~ine, kolikor so jih subjekti iz prvega odstavka 74.
~lena neodpla~no prejeli od ob~ine, ta pa je bila njihova
lastnica {e pred vojno ali jih je bila pridobila odpla~no, tudi
~e s pla~ilom od{kodnine.

20. Lovska dru‘ina Ru{e v svoji pobudi izpodbija prvi
odstavek 14. ~lena ZSKZ, ker naj bi spravljal v neenak polo-
‘aj lovske dru‘ine, ki so na odpla~en na~in pridobile kmetij-
ska zemlji{~a. Pobudnica je namre~ leta 1976 s kupoprodajno
pogodbo pridobila pravico uporabe na dolo~enih kmetijskih
zemlji{~ih. Izpodbijana dolo~ba pa pu{~a odpla~no pridob-
ljena zemlji{~a samo temeljnim organizacijam kooperantov.

21. Sklad stavbnih zemlji{~ Ob~ine Ko~evje v svoji
pobudi izpodbija tretji odstavek 14. ~lena ZSKZ v delu, ki
dolo~a, da se za kmetijska zemlji{~a {tejejo tudi zemlji{~a, za
katera ni veljavnega prostorskega izvedbenega na~rta oziro-
ma ni bil izvr{en odkup oziroma prenos v Sklad stavbnih
zemlji{~. S tem naj bi po mnenju pobudnika izpodbijana
dolo~ba jemala Skladu stavbnih zemlji{~ stavbna zemlji{~a
in s tem sredstva ob~anov, ki so bila v ta zemlji{~a preko
sklada vlo‘ena. Z vidika pobudnika je to zlasti problemati~no
v primeru Ko~evske Reke, ki je bila zaprto obmo~je, in zato
zanjo sploh ni bilo mogo~e izdelati prostorskih aktov. Poleg
tega na tem obmo~ju ni bil mo‘en prenos stavbnih zemlji{~ v
ob~inski sklad stavbnih zemlji{~ in tudi ni bilo mo‘no izdaja-
ti lokacijskih dovoljenj. S tem pa naj bi bili ob~ani Ko~evja v
neenakopravnem polo‘aju z ob~ani drugih ob~in, s ~imer da
je kr{en 14. ~len ustave. Po mnenju pobudnika bi bilo potreb-
no upo{tevati 1. ~len zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni
list SRS, {t. 18/84), po katerem se {tejejo za stavbna zemlji{-
~a tista, ki so s srednjero~nim planom namenjena za graditev,
ter tista, ki so pozidana z objekti, za katere je oziroma bo
izdano predpisano dovoljenje za gradnjo.

22. Svoje stali{~e glede izpodbijanih ~lenov ZSKZ je
Dr‘avni zbor pojasnil v odgovoru z dne 4. 1. 1994, ki mu je
prilo‘il tudi mnenje vlade z dne 21. 9. 1993. Ministrstvo za
kmetijstvo in gozdarstvo je svoje stali{~e posredovalo z dopi-
som dne 29. 7. 1993 in navedlo, da je usklajeno tudi z
Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj.

23. Dr‘avni zbor v svojem odgovoru navaja, da je bila s
sprejetjem ustavnega amandmaja XCIX (Uradni list RS, {t.
7/91) dana ustavna podlaga za preobrazbo dru‘bene lastnine
v javno in druge oblike lastnine (tretja to~ka amandmaja).
Poudarja, da je dru‘bena lastnina temeljila na nelastninskem
konceptu in da so iz nje glede na to izvirala le posamezna z
zakonom dolo~ena upravi~enja, ki po mnenju Dr‘avnega
zbora ne morejo pomeniti avtomati~no pravnega naslova za
pridobitev klasi~ne lastninske pravice kot povsem drugega
pravnega instituta. Glede na to po njegovem mnenju ni mo-
go~e sprejeti trditve, da gre v spornih primerih za razlastitev
ali prisilni prenos pravice uporabe.

V nadaljevanju odgovora Dr‘avni zbor navaja, da so
lokalne skupnosti po ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih
amandmajev IX do LXXXIX k prej{nji ustavi postale le
za~asni upravljalec tistih zemlji{~, katerih upravljanje je v
skladu z njim pre{lo nanje z ukinitvijo kmetijskih zemlji{kih
skupnosti. Ker bodo po transformaciji dana{njih ob~in v lo-
kalne skupnosti le-te izgubile dr‘avne atribute, po mnenju
Dr‘avnega zbora ni razlogov, da bi bile v okviru lastninske
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reforme obravnavane druga~e kot ostali pravni subjekti. Spe-
cifi~no ureditev v povezavi z njimi pa dolo~a ZSKZ, upo{te-
vaje zgodovinske okoli{~ine (~etrti odstavek 14. ~lena).

Napadene dolo~be ZSKZ naj tudi ne bi imele u~inka za
nazaj, razen v delu, ki se nana{a na sredstva, pridobljena z
upravljanjem in razpolaganjem z zemlji{~i in gozdovi v ~asu
od 1. 1. 1993 do njegove uveljavitve, kar pa naj bi bilo po
mnenju Dr‘avnega zbora potrebno, ker se je zakon oblikoval
in sprejemal od julija 1991, zaradi ~esar so bile mo‘nosti za
vnaprej{nje izigranje njegovih dolo~b velike. Vendar se po
navedbah Dr‘avnega zbora s tem ni poseglo v pridobljene
pravice, saj pravica do upravljanja in razpolaganja s premo-
‘enjem v dru‘beni lastnini ni enaka lastninski pravici, ki se
{ele vzpostavlja in to tudi z ZSKZ. Prav tako naj tudi ne bi
{lo za pridobljeno pravico razpolaganja s finan~nimi sred-
stvi, ki so jih dru‘bene pravne osebe pridobile z upravljanjem
in razpolaganjem z dru‘benimi zemlji{~i. Tudi zanja se na-
mre~ z zakonom dolo~a lastnik. Tudi v primerih, ko so bila
kmetijska zemlji{~a dodeljena v brezpla~no uporabo s prav-
nomo~no odlo~bo dr‘avnega organa v skladu s tedaj veljav-
nimi predpisi, naj s spodbijanimi dolo~bami ne bi bil kr{en
158. ~len ustave, saj ta dolo~a, da je tako pridobljeno pravico
mogo~e odpraviti, razveljaviti ali spremeniti z zakonom.

Glede na navedeno Dr‘avni zbor meni, da spodbijane
dolo~be ZSKZ niso v neskladju z ustavo.

24. Vlada je svoje mnenje, ki je prilo‘eno odgovoru
Dr‘avnega zbora, v celoti povzela po mnenju Ministrstva za
kmetijstvo in gozdarstvo. V njem navaja razloge, ki jih je v
svojem odgovoru povzel Dr‘avni zbor, in zaradi katerih naj
izpodbijane dolo~be ZSKZ ne bi bile v nasprotju z ustavo.
Podrobneje pa navaja razloge, ki so vodili k zakonodajnim
re{itvam, ki so predmet ocene ustavnosti. Med temi razlogi
so najpomembnej{i:

– prepre~itev drobljenja povr{in kmetijskih zemlji{~ in
gozdov ter zagotovitev ustreznega varstva ter gospodarjenja
z njimi, zlasti tudi zbolj{evanja in ohranjanja njihove kvalite-
te, kar zahteva ustrezna vlaganja;

– prepre~evanje izigravanja zakonodaje, ki ureja var-
stvo, promet in gospodarjenje s kmetijskimi zemlji{~i (npr. s
prostorskimi plani ob~in, v katerih so med stavbna zemlji{~a
uvr{~ene velike povr{ine kmetijskih zemlji{~ – v nekaterih
po ve~ 1000 ha, ~eprav so v zadnjih 1000 letih pozidali le
okoli 500 ha) in s tem tudi zara~unavanje ve~je cene za taka
zemlji{~a, ki so komunalno neopremljena in so bolj ali manj
v intenzivni kmetijski proizvodnji;

– enako obravnavanje kmetijskih zemlji{~, ki so jih do-
bile organizacije najprej v brezpla~no uporabo (potem ko so
bila poprej podr‘avljena), po sprejetju zakona o zdru‘enem
delu pa so na njih pridobila pravico upravljanja in razpolaga-
nja, in zemlji{~, ki so jih podjetja kupila s sredstvi, pridoblje-
nimi z obdelovanjem prvih; teh sredstev naj namre~ ne bi
bilo mogo~e opredeljevati kot dru‘beni kapital, zato delijo
tudi z njimi kupljena kmetijska zemlji{~a usodo tistih, ki so
bila dana v brezpla~no uporabo;

– ob~ine so dobile kmetijska zemlji{~a v za~asno uprav-
ljanje po ukinitvi kmetijskih zemlji{kih skupnosti (12. ~len
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX), in sicer do ustrezne ureditve v zakonih; ker za-
kon, ki bi uredil to podro~je, ni bil sprejet, so ob~ine do
sprejetja ZSKZ za~asno opravljale naloge kmetijskih zem-
lji{kih skupnosti;

– s kmetijskimi zemlji{~i pa tudi z gozdovi so upravlja-
le in z njimi gospodarile organizacije, ki niso bile kmetijske
oziroma gozdnogospodarske organizacije, in bi jih zato ‘e po
prej{njih predpisih morale prenesti na sklade kmetijskih zem-
lji{~ (vklju~no s kmetijskimi zemlji{~i, ki jih niso obdelovale
same) oziroma na gozdnogospodarske organizacije;

– Republika Slovenija je iz prora~una zagotavljala sreds-
tva kmetijskim organizacijam in kmetijskim zemlji{kim skup-
nostim (kasneje pa ob~inam kot njihovim za~asnim pravnim
naslednicam) denar za odkupe kmetijskih zemlji{~ v 100-
odstotni vi{ini kupnine, ki jo je ugotovil cenilec, ter slednjim
odstopila tudi nekatere vire financiranja.

Vlada poudarja, da lahko podjetja, ~e to delajo sama kot
dober gospodar, {e naprej obdelujejo kmetijska zemlji{~a
oziroma opravljajo dela v gozdovih, ki so jih do uveljavitve
spodbijanih dolo~b ZSKZ in zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (5. ~len) upravljala oziroma so z njimi raz-
polagala. Pri tem se kupnina za taka zemlji{~a, ~e so jih
podjetja kupila, pobota z zakupnino oziroma od{kodnino za
koncesijo. Zaradi vzpostavitve dr‘avne lastnine torej podjet-
ja niso izgubila pravice do nadaljnje obdelave zemlji{~. Vla-
da navaja, da so problemi predvsem pri tistih organizacijah in
ob~inah, kjer je bilo najbolj neurejeno stanje, slab{e gospo-
darjenje z zemlji{~i in predvsem raba, upravljanje in razpola-
ganje z zemlji{~i v nasprotju z veljavno zakonodajo.

D) Relevantne odlo~itve ustavnega sodi{~a

25. Ustavno sodi{~e je z odlo~bo U-I-77/93 z dne 6. 7.
1995 odlo~ilo o ustavnosti 5. ~lena ZLPP. V tej odlo~bi je
bilo ‘e obrazlo‘eno stali{~e ustavnega sodi{~a glede polo‘aja
dru‘bene lastnine in dru‘benih pravnih oseb, ki so z njo
upravljale, ter glede obsega ustavnega varstva pravnih intere-
sov, polo‘ajev ali pravic teh pravnih oseb na podlagi veljav-
ne ustave. Zato v obravnavani zadevi teh stali{~ ne ponavlja,
ampak se nanje v celoti sklicuje oziroma navezuje.

26. Ustavno sodi{~e je z odlo~bo {t. U-I-83/92 z dne 23.
6. 1993 ugotovilo, da dolo~ba 74. ~lena zakona o zadrugah ni
v neskladju z ustavo, ko so jo izpodbijali subjekti iz prvega
odstavka 74. ~lena ZZad (zadruge), ~e{ da se sklicuje na
zakone, ki jih {e ni, kar da je v nasprotju s 1. ~lenom ustave;
ustavno sodi{~e je ugotovilo, da je v ~asu njegovega odlo~a-
nja o zadevi potrebna zakonodaja ‘e obstajala. Ista dolo~ba je
bila torej v zadevi {t. U-I-83/92 izpodbijana s stali{~a pravnih
interesov subjektov, ki jim je odvzela premo‘enje, medtem
ko jo v obravnavani zadevi izpodbija subjekt, ki meni, da bi
moralo to premo‘enje preiti nanj.

Z isto odlo~bo je ustavno sodi{~e ugotovilo, da dolo~ba
72. ~lena ZZad6 ni v neskladju z ustavo, in sicer z naslednjo
bistveno utemeljitvijo: “Zakonodajalec je ob upo{tevanju ge-
neze nastanka temeljnih organizacij in delovnih skupnosti v
sestavi zadrug, posebnega zna~aja lastninskih razmerij nad
njihovim premo`enjem in s tem zvezane posebnosti v njiho-
vem statusu in na podlagi pooblastila za preoblikovanje dru`-
bene lastnine v druge oblike lastnine, dolo~enega v 99.
amandmaju k prej{nji ustavi, smel z zakonom neposredno
dolo~iti na~ine preoblikovanja navedenih temeljnih organi-
zacij in delovnih skupnosti.”

27. V zadevi U-I-161/93 je ustavno sodi{~e obravnavalo
pobudo ve~ delavcev gozdnogospodarskih podjetij, ki so iz-
podbijali 82. ~len zakona o gozdovih. S sklepom z dne 31. 3.
1994 pobude ni sprejelo, ker pobudniki niso izkazali pravne-
ga interesa. Po oceni ustavnega sodi{~a izpodbijana zakon-
ska dolo~ba, ki spreminja status pravne osebe, nima nepo-
srednega vpliva na pravice, interese in pravne koristi
pobudnikov kot delavcev teh pravnih oseb (gozdnogospodar-
skih organizacij).

E) Prvi, drugi in peti odstavek 14. ~lena ZSKZ

28. Izpodbijani 14. ~len ZSKZ omogo~a lastninjenje
tistih kmetijskih zemlji{~, gozdov in kmetij v dru‘beni lastni-
ni, ki niso zajeti z dolo~bami 5. ~lena ZLPP in drugega
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odstavka 74. ~lena ZZad, hkrati pa dolo~a tudi kriterije za
razdelitev med dr‘avno lastnino, ki se prena{a na sklad, in
ob~insko lastnino, ki se prenese v premo‘enje ob~ine.

29. ZSKZ je v 14. ~lenu dolo~il za lastnika kmetijskih
zemlji{~ in gozdov dr‘avo oziroma ob~ine. Pri tem je doteda-
njim upravljalcem celo ohranil pravico upravljanja in pravico
uporabe (17. ~len ZSKZ) ter jim priznal enako “ceno” kme-
tijskega zemlji{~a in gozda, kot jo je dolo~al 248. (206.) ~len
zakona o zdru‘enem delu, to je – “vi{ino vrednosti vlaganj v
to zemlji{~e oziroma v ta gozd”, saj se zakupno razmerje
vzpostavi ali koncesijo zanj podeli najmanj za ~as, “ki ustre-
za amortizacijski dobi vlaganj v zemlji{~a oziroma trajne
nasade”. Poleg tega se ob pla~ilu zakupnine ali od{kodnine
za podeljeno koncesijo upo{teva kupnina za odpla~no pri-
dobljeno zemlji{~e tako, da se do poravnave te kupnine za-
kupnina ali od{kodnina pobota. To pomeni, da izpodbijane
dolo~be sedanjih uporabnikov dru‘benih sredstev ne sprav-
ljajo v tak polo‘aj, da bi bil to vzrok za prenehanje njihove
dejavnosti oziroma likvidacijo pravne osebe.

Res je, da ZSKZ (enako kot ZLPP) ohranja pravico
uporabe in upravljanja na kmetijskih zemlji{~ih in gozdovih
le v obsegu, v katerem jih sedanji upravljalec obdeluje oziro-
ma izkori{~a sam in za njih skrbi kot dober gospodar, vendar
tako dolo~bo narekuje tudi dol‘nost dr‘ave, ki posredno iz-
haja iz ustave (npr. 71. ~len), da zagotovi smotrno izkori{~a-
nje zemlji{~. Gre torej za ukrepe zakonodajalca, ki imajo
podlago v namenu zagotoviti smotrno izkori{~anje kmetij-
skih in gozdnih zemlji{~. V obravnavani zadevi namre~ ne
gre za zakonske dolo~be, ki bi na splo{no omejevale oziroma
izklju~evale lastninsko pravico na kmetijskih zemlji{~ih, saj
se na njihovi podlagi lastnina {ele konstituira. Pri opredelje-
vanju lastnine na stvareh pa je zakonodajalec dol‘an upo{te-
vati lastnost stvari in njen namen.

30. Ni mogo~e govoriti o kr{itvi ustavnega na~ela ena-
kosti pred zakonom, ~e zakon za del dru‘bene lastnine, za
katero je vseskozi veljal druga~en pravni re‘im, kot je veljal
glede ostalih delov dru‘bene lastnine, dolo~i druga~en na~in
lastninskega preoblikovanja. Pri tem po stali{~u ustavnega
sodi{~a, sprejetega ‘e v zadevi U-I-95/91, na~elo enakosti
zakonodajalca zavezuje toliko, da ob pripravi norm izhaja iz
povpre~nega obravnavanja in da se pri tem opira na prete‘ne
primere. Na netipi~ne primere se zakonodajalec ne more
ozirati, saj oblikuje splo{ne in abstraktne norme. Zakonska
dolo~ba, ki takih netipi~nih primerov ne upo{teva, ni v ne-
skladju z ustavo.

31. Polo‘aj gozdnogospodarskih organizacij je glede
mo‘nega lastninjenja gozdov druga~en od kmetijskih organi-
zacij. Ustavni zakon za izvedbo ustave (histori~no oprt na
amandma XCIX k prej{nji ustavi) pomeni ustavno podlago
zakonodajalcu, da uredi preoblikovanje dru‘bene lastnine v
pravo lastnino – kar posledi~no pomeni tudi podlago za dolo-
~itev na~ina in postopkov lastninskega preoblikovanja podje-
tij in drugih dru‘benih pravnih oseb kot upravljalcev dru‘be-
ne lastnine. Dejstvo, da lastninsko preoblikovanje ni bil
enkraten dogodek, ampak gre za proces, ki {e vedno poteka,
pomeni, da dru‘benopravne osebe {e vedno obstajajo (ob {e
vedno obstoje~i dru‘beni lastnini) z vsemi upravi~enji kot
upravljalci te dru‘bene lastnine. Z uveljavitvijo nove ustave
obstoje~e dru‘bene pravne osebe sicer niso avtomati~no po-
stale nosilci vseh ustavnih pravic, npr. pravice do zasebne
lastnine po 33. ~lenu ustave, kljub temu pa u‘iva njihov
pravni polo‘aj dolo~eno ustavnopravno varstvo – npr. glede
pravice do nadaljnjega obstoja na podlagi 74. ~lena ustave.

32. To ustavnopravno varstvo pa ne prepre~uje zakono-
dajalcu, da v okviru lastninskega preoblikovanja z zakonom
predpi{e obvezno statusno preoblikovanje tistih dru‘benih
pravnih oseb, ki v novi ustavni ureditvi lastnine in tr‘nega

gospodarstva ne bi mogle ve~ obstajati v taki statusni obliki
in s takimi upravi~enji kot v prej{njem dru‘benoekonom-
skem sistemu. Ustavno sodi{~e je ‘e v zadevi {t. U-I-77/93
utemeljilo (glej zlasti obrazlo‘itev v to~ki 58 odlo~be z dne
6. 7. 1995), zakaj tak{na re{itev ne bi bila v nasprotju z
ustavo – ob pogoju seveda, da predvideni ukrepi ne posegajo
prekomerno oziroma nesorazmerno z ustavno dopustnim ci-
ljem v ustavno varovane polo‘aje dru‘benih pravnih oseb.

33. Gozdnogospodarske organizacije so bile po zakonu
o gozdovih (Uradni list RS, {t. 30/93) preoblikovane tako, da
od uveljavitve zakona o gozdovih nadaljujejo delo kot izva-
jalska gozdarska podjetja v skladu z 82. ~lenom tega zakona.
Ta podjetja sklenejo z vlado pogodbo o razdru‘itvi sredstev
in obveznosti do virov sredstev (premo‘enje) ter delavcev.
Po 83. ~lenu zakona o gozdovih se na podlagi pogodbe v last
Republike Slovenije preneseta premo‘enje gozdnogospodar-
skih organizacij, namenjeno opravljanju dejavnosti, ki jih na
podlagi tega zakona opravlja Zavod za gozdove, in premo‘e-
nje lovskih gospodarskih organizacij zdru‘enega dela v se-
stavi gozdnogospodarskih delovnih organizacij. S 84. ~le-
nom pa so dolo~ena merila glede razdru‘itve sredstev kakor
tudi delavcev ter obveznosti do virov sredstev. Prav tako
zakon ureja vpra{anje prese‘nih delavcev ter njihovih pravic
po razdru‘itvi.

34. Iz navedenih razlogov je ustavno sodi{~e pri tehta-
nju javnih koristi, ki jih je ‘elel dose~i zakonodajalec, ter
upravi~enj pravnih subjektov na podlagi ustavno zagotovlje-
ne svobode gospodarske pobude presodilo, da je bil zakono-
dajal~ev poseg v razumnem razmerju do njegovih ciljev in da
torej ustrezni ukrepi, dolo~eni s 14. ~lenom ZSKZ, ne nas-
protujejo 74. ~lenu ustave.

Iz razlogov, navedenih ‘e v obrazlo‘itvi odlo~be U-I-
77/93, dru‘benim pravnim osebam, ki so imele v uporabi
gozdove in zemlji{~a v dru‘beni lastnini, ni mogo~e priznati
upravi~enj, ki bi izhajala iz pravice do zasebne lastnine. Zato
14. ~len ZSKZ oziroma z njim predpisani ukrepi niso v
neskladju s 33. ~lenom ustave, niti se predlagatelji oziroma
pobudniki pri izpodbijanju tega ~lena ne morejo uspe{no
sklicevati na dolo~be 67. in 69. ~lena ustave.

35. Poleg posebnosti glede dru‘benolastninskih upravi-
~enj, ki so veljala za zemlji{~a in {e posebej za gozdove in ki
zmanj{ujejo trdnost ustavno varovanega polo‘aja iz naslova
uporabe zemlji{~ in gozdov v dru‘beni lastnini, je sodi{~e pri
ugotavljanju sorazmernosti posega upo{tevalo tudi to, da je
poseg omiljen z dolo~bo petega odstavka 14. ~lena ZSKZ. Ta
dolo~a, da so Sklad kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republike
Slovenije oziroma ob~ine pravni nasledniki upravljalcev kme-
tijskih zemlji{~, kmetij in gozdov v dru‘beni lastnini v delu,
ki se nana{a na kmetijska zemlji{~a, kmetije in gozdove, ki
so bili preneseni nanje. Navedeno dolo~bo je treba razlagati
tako, da Sklad odgovarja tudi za vse obveznosti, nastale v
zvezi s kmetijskimi zemlji{~i, kmetijami in gozdovi, ki so
bile nanj prenesene po 14. ~lenu ZSKZ (enako kot velja za
zemlji{~a, prenesena po 5. ~lenu ZLPP). Tak{na ureditev, ki
jo pozna pri prevzemih premo‘enjske celote tudi zakon o
obligacijskih razmerjih (452. ~len), v veliki meri zmanj{uje
te‘o posega, ki ga predstavlja izpodbijana zakonska ureditev.

36. Predvsem pa poseg ni v neskladju z na~elom soraz-
mernosti, ~e se dolo~ba prvega odstavka 17. ~lena ZSKZ
razume in razlaga tako, kot je dolo~eno v 3. to~ki izreka te
odlo~be. Ustavno sodi{~e je sprejelo (podobno kot v primeru
dolo~b drugega in tretjega odstavka 5. ~lena ZLPP) ustavno-
konformno interpretacijo te dolo~be zato, ker je slednja for-
mulirana tako, da bi jo bilo sámo po sebi mo‘no razumeti
tudi tako, da prizadetim podjetjem – pod pogojem dobrega
gospodarjenja v lastni re‘iji – jam~i opravljanje dejavnosti
kot izvajalskim gozdarskim podjetjem pri izkori{~anju goz-
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dov (~e ne bodo vrnjeni denacionalizacijskim upravi~encem)
le “do podelitve koncesije ali sklenitve zakupne oziroma
druge ustrezne pogodbe v skladu z zakonom”, kar pa naj bi se
(namre~ koncesijsko ali pogodbeno razmerje) lahko sklenilo
pod enakimi pogoji s takim podjetjem ali pa tudi s komerkoli
drugim. Taka vsebina te dolo~be bi bila ustavno sprejemljiva
le v primeru, ~e polo‘aj prizadetih podjetij ne bi u‘ival nika-
kr{nega ustavnopravnega varstva. Ker ni tako, je ustavno
sodi{~e spoznalo za skladno z ustavo samo tako razlago te
dolo~be, ki pod pogoji, ki so v njej navedeni, prizadetim
podjetjem zagotavlja vzpostavitev koncesijskega ali pogod-
benega razmerja in jim na ta na~in omogo~a nadaljnje gospo-
darjenje s temi zemlji{~i – seveda v skladu z zakonsko uredi-
tvijo, ki jo na podlagi 71. ~lena ustave sprejema
zakonodajalec.

37. Ob taki razlagi te dolo~be je ZSKZ torej s 17.
~lenom ohranil gozdnogospodarskim podjetjem pravico na-
daljnjega upravljanja in uporabe ter nato vzpostavitev konce-
sijskega oziroma pogodbenega razmerja za opravljanje izva-
jalskih del v dr‘avnih gozdovih najmanj za ~as, ki ustreza
amortizacijski dobi vlaganj v zemlji{~a oziroma trajne nasa-
de.

Poleg tega se ob pla~ilu zakupnine ali od{kodnine za
podeljeno koncesijo upo{teva kupnina za odpla~no pridoblje-
no zemlji{~e tako, da se do poravnave te kupnine zakupnina
ali od{kodnina pobota. To pomeni, da izpodbijane dolo~be
sicer pove~ujejo stro{ke poslovanja, da pa tistih uporabnikov
dru‘benih sredstev, ki so sposobni poslovati v pogojih tr‘ne-
ga gospodarstva, ne spravljajo v polo‘aj, ki bi bil vzrok za
prenehanje oziroma likvidacijo pravne osebe.

38. Ureditev ZSKZ in zakona o gozdovih na ta na~in
zagotavlja in varuje zate~eno osnovno socialno varnost de-
lavcev, zaposlenih v podjetjih pobudnikov oziroma predlaga-
teljev, ter ta podjetja varuje tudi glede pravice nadaljnje
uporabe zemlji{~. Omenjena zakona sta pravico dela z biv{o
dru‘beno lastnino, sedaj dr‘avno lastnino, ohranila na na~in,
ki omogo~a, da polo‘aj tistih, ki ‘elijo nadaljevati s svojo
dejavnostjo kot dobri gospodarji, ne bo bistveno prizadet.

39. Ob tem pa je bila potrebna {e ugotovitev v 4. to~ki
izreka te odlo~be, da ZSKZ ni v skladu z ustavo, kolikor ne
ureja ~asa trajanja prehodnega obdobja do vzpostavitve po-
godbenega ali koncesijskega razmerja ter na~ina re{evanja
sporov v zvezi s tem. Ker dr‘ava lahko zakupnino oziroma
od{kodnino za koncesijo zara~unava {ele od vzpostavitve
takega razmerja naprej, bi bila podjetja seveda lahko zainte-
resirana za to, da prehodno obdobje do vzpostavitve takih
razmerij traja ~im dlje. Zakon o denacionalizaciji in stano-
vanjski zakon sta podobna vpra{anja uredila druga~e: z do-
lo~bo, da ustrezno razmerje nastane ‘e po samem zakonu in
da njegovo vsebino, ~e ni pogodbe, dolo~i sodi{~e v nepravd-
nem postopku. Ker take dolo~be v ZSKZ ni (enako kot je ni v
ZLPP), bo moral zakonodajalec naknadno (v postavljenem
roku) urediti vpra{anje, kako naj se omenjeno prehodno ob-
dobje, ki ga je vzpostavil 17. ~len ZSKZ, kon~a, kadar med
prizadetimi podjetji in skladom oziroma ob~ino ni ali ne bo
pri{lo do vzpostavitve pogodbenega ali koncesijskega raz-
merja, in kako naj se re{ujejo morebitni spori v zvezi s tem.

40. Dolo~ba 14. ~lena ZSKZ v tistem delu, kjer dolo~a,
da postanejo kmetijska zemlji{~a in gozdovi last Republike
Slovenije oziroma ob~in, pomeni torej poseg v dolo~ene
ustavnopravno varovane polo‘aje subjektov, ki so uporabljali
kmetijska zemlji{~a in gozdove kot sredstva v dru‘beni last-
nini. Vendar je ta poseg primeren in potreben za dosego
legitimnih ciljev zakonodajalca in za zavarovanje javnih ko-
risti in zato tudi skladen z ustavo.

41. Podoben polo‘aj je bil tudi v primerih, ko je kmetij-
ska zemlji{ka skupnost na podlagi ZKZ ali drugih predpisov

pridobivala kmetijska zemlji{~a in gozdove v dru‘beno last-
nino.

Po ZKZ je bila nosilec kmetijske politike v ob~ini kme-
tijska zemlji{ka skupnost (v nadaljevanju: KZS) kot samou-
pravna skupnost kmetijskih, ‘ivilskih in gozdnogospodarskih
organizacij zdru‘enega dela, lovskih organizacij, krajevnih
skupnosti in ob~in ter tistih samoupravnih organizacij in
skupnosti, ki so bile zaradi svoje dejavnosti neposredno zain-
teresirane za rabo zemlji{~ v kmetijske namene ter za njihovo
varstvo (5. in 6. ~len ZKZ). KZS je imela lastne, z zakonom
dolo~ene vire financiranja, sofinancirale pa so jo tudi kmetij-
ske, gozdnogospodarske in ‘ivilske organizacije zdru‘enega
dela (7. ~len ZKZ). KZS je z zemlji{~i razpolagala (jih prido-
bivala, neodpla~no prena{ala, prodajala ali dajala v zakup)
preko kmetijskega zemlji{kega sklada v ob~ini. Tudi v pri-
merih, ko se je za zemlji{~a, ki so se prena{ala v sklad na
podlagi odlo~b ob~inskih upravnih organov, pla~evala od{-
kodnina (npr. od{kodnina za kmetijsko zemlji{~e, ki je pre{lo
v dru‘beno lastnino kot prese‘ek zemlji{kega maksimuma,
do katerega je pri{lo zaradi dedovanja), jo je pla~ala KZS
(peti odstavek 24. ~lena ZKZ).

42. KZS torej ni bila ob~inski organ, temve~ vrsta sa-
moupravne interesne skupnosti z lastnim sistemom upravlja-
nja, planiranja in financiranja. Zato tudi ni mogla delati v
imenu in za ra~un ob~ine, temve~ kot samostojna pravna
oseba v interesu svojih ~lanic po samoupravnih splo{nih
aktih, ki so jih zaradi uresni~evanja svojih interesov te spre-
jele.

43. KZS so bile ukinjene s sprejetjem amandmajev IX
do LXXXIX k ustavi SRS iz leta 1974. V ustavnem zakonu
za njihovo izvedbo (Uradni list SRS, {t. 32/89) je bilo dolo-
~eno, da z dnem njegove uveljavitve prenehajo veljati dolo~-
be, ki dolo~ajo obveznost ustanovitve samoupravnih intere-
snih skupnosti in kmetijskih zemlji{kih skupnosti, ter dolo~be
o planiranju v vseh zakonih, ki jih na{teva, med njimi tudi v
ZKZ (11. ~len, to~ka 23.).

Navedeni ustavni zakon je v ~etrtem odstavku 12. ~lena
med drugim dolo~al, da se s 1. 1. 1990, za~asno, do uveljavi-
tve z ustavo usklajene zakonske ureditve, prenese opravljanje
nalog kmetijskih zemlji{kih skupnosti na ravni ob~in na ob-
~inske izvr{ne svete. Delovne skupnosti KZS so s tem dnem
pre{le v sestavo ustreznih republi{kih in ob~inskih upravnih
organov, ki so s tem prevzeli tudi kadre, sredstva za delo in
financiranje teh delovnih skupnosti. Na tej podlagi torej {e ni
bila dolo~ena niti ob~inska lastnina niti lastnina republike
nad kmetijskimi zemlji{~i in gozdovi v dru‘beni lastnini.
Ustavni zakon je namre~ dolo~al samo prevzem sredstev za
delo in financiranje delovnih skupnosti KZS, ki pa zemlji{~
ne obsegajo.

44. Prav tako tudi ni mogo~e trditi, da gre pri varovanju
in zagotavljanju smotrnega izkori{~anja kmetijskih zemlji{~
in gozdov za zadevo, ki bi zadevala samo prebivalce ob~ine –
torej za lokalno zadevo.

45. Kot drugo pa se z vidika morebitne kr{itve prepove-
di poseganja v pridobljene pravice zastavlja vpra{anje, ali
izpodbijane dolo~be 14. ~lena ZSKZ posegajo v pravice, ki
niso bile pridobljene na podlagi pravice dela z dru‘benimi
sredstvi, temve~ na podlagi odlo~b, ki so postale pravnomo~-
ne, ali pa na podlagi odpla~nih pravnih poslov.

46. Samo dejstvo, da so pravne osebe, bodisi podjetja
ali ob~ine, s pravnomo~nimi odlo~bami pridobile kmetijska
ali gozdna zemlji{~a, {e ne pomeni, da ta zemlji{~a u‘ivajo
druga~en lastninski ali upravljalski oziroma razpolagalni sta-
tus. Ta zemlji{~a so bila znotraj dru‘bene lastnine izena~ena
z drugimi zemlji{~i. Sama dodelitev je lahko bila brezpla~na
ali odpla~na. Pri brezpla~ni dodelitvi ni najti nobenih razlo-
gov, ki bi terjali druga~en tretma teh zemlji{~ od drugih
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zemlji{~ v procesu preoblikovanja dru‘bene lastnine. Pri od-
pla~nih dodelitvah na podlagi odlo~b pa se zastavlja vpra{a-
nje, ali gre za pridobljene pravice. V upravni teoriji se pou-
darja, da pravnomo~nost upravnih aktov ne {~iti prepovedi
ponovnega odlo~anja o ‘e odlo~eni stvari, pa~ pa pridobljene
pravice, v katere z novimi upravnimi akti ni dovoljeno pose-
gati. Pa tudi zakonodajalec naj zaradi pravne varnosti vanje
praviloma ne bi posegal. Seveda pa zakonodajalec lahko
pose‘e v ‘e pravnomo~na upravna razmerja, kadar javni inte-
res to terja. Prenos zemlji{~ od prej{njega nosilca pravice
uporabe na dr‘avo kot lastnika je lahko tak upravi~en interes,
s katerim dr‘ava v procesu preoblikovanja dru‘bene lastnine
zasleduje dolo~eno agrarno politiko. Za izpodbijanje ustav-
nosti preoblikovanja prej{njega nelastninskega sistema v last-
ninskega ni najti opore. Po na~elu pridobljenih pravic bi se
kve~jemu lahko pridobila pravica, kakr{na je bila pridoblje-
na, toraj pravica uporabe in upravljanja z zemlji{~i, ne pa
lastninska pravica. Pravice uporabe pa ZSKZ ne odvzema,
saj v 17. ~lenu dolo~a, da prenos kmetijskih zemlji{~, kmetij
in gozdov ne vpliva na pravice upravljalcev, da nadaljujejo z
uporabo in upravljanjem kmetijskih zemlji{~ in gozdov, ~e
jih obdelujejo kot dober gospodar do podelitve koncesije ali
sklenitve zakupne pogodbe v skladu z zakonom. Dejstvo, da
ZSKZ v 17. ~lenu dolo~a, da se zakupno razmerje vzpostavi
oziroma koncesija podeli najmanj za ~as, ki ustreza amortiza-
cijski dobi vlaganj v zemlji{~a oziroma trajne nasade, pa
ka‘e na to, da je zakonodajalec v celoti zavaroval pridobljene
pravice in da se vanje sploh ne posega. Ob tem je potrebno
opozoriti, da ni pravno dopustno presojati pravni polo‘aj
dru‘bene lastnine po novi ustavi, ki je ne pozna, pa~ pa po
predpisih o njenem preoblikovanju.

47. Tudi dejstvo, da so nekatera podjetja pridobila zem-
lji{~a odpla~no, {e ne spreminja narave dru‘bene lastnine.
Zakon tudi za te primere ne dolo~a ustavno nedopustnega
poseganja, saj zagotavlja kompenzacijo vlo‘enih sredstev,
torej tudi kupnine, z vzpostavitvijo zakupnega razmerja za
~as, ki ustreza amortizacijski dobi vlaganj v zemlji{~a. Po 17.
~lenu ZSKZ sklad dolo~i amortizacijsko dobo vlaganj v zem-
lji{~a in trajne nasade in merila za vra~unavanje kupnine v
zakupnino.

48. Status lovskih dru‘in je urejal in {e ureja zakon o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovi{~ (Urad-
ni list SRS, {t. 25/76 in 29/86 – v nadaljevanju: ZVGLD).
Lovska dru‘ina je lovska organizacija, ki med drugim uprav-
lja lovi{~a in se ukvarja tudi z drugimi, z lovstvom povezani-
mi rekreativnimi dejavnostmi (57. ~len ZVGLD). Lovska
dru‘ina je pravna oseba (61. ~len ZVGLD) in upravlja z
lovi{~em, ki ga ustanovi ob~ina ali vlada oziroma drug poob-
la{~en organ (22. ~len ZVGLD). Lovske dru‘ine so dru‘bene
organizacije, za njihovo poslovanje pa se uporabljajo predpi-
si o dru{tvih (57. ~len ZVGLD). V tretjem odstavku 57. ~lena
ZVGLD je posebej dolo~eno, da: “lovske dru‘ine ... lahko
pridobivajo sredstva oziroma dolo~ene pravice na sredstvih
ter ta sredstva kot dru‘bena uporabljajo za uresni~evanje
svojih ciljev in razpolagajo z njimi v skladu z zakonom in
svojim statutom”. V 29. ~lenu ZVGLD pa je dolo~eno, da
lahko “lovska organizacija ... kupi ali vzame v zakup kmetij-
sko zemlji{~e po predpisih, po katerih kupujejo oziroma jem-
ljejo taka zemlji{~a v zakup kmetijske organizacije...”.

49. Polo‘aj t. i. dru‘benih organizacij glede sredstev je
temeljil na 60. ~lenu ustave SFRJ iz leta 1974 in 75. ~lenu
ustave SRS iz leta 1974, ki sta enako dolo~ala, da z zakonom
dolo~ene dru‘bene organizacije lahko pridobivajo sredstva
oziroma dolo~ene pravice na sredstvih ter ta sredstva kot
dru‘bena uporabljajo za uresni~evanje svojih ciljev in razpo-
lagajo z njimi v skladu s svojim statutom in zakonom. Te
organizacije so lahko pod pogoji, ki jih je dolo~al zakon,

organizirale gospodarsko in drugo dejavnost v skladu s svoji-
mi cilji in so za uresni~evanje teh ciljev lahko bile udele‘ene
pri dohodku, dose‘enem s tako dejavnostjo.

50. Iz navedenega izhaja, da je lovska dru‘ina upravlja-
la in uporabljala za potrebe svoje dejavnosti kmetijska zem-
lji{~a v dru‘beni lastnini. Na njih ni imela lastninske pravice.
ZSKZ je ta zemlji{~a podr‘avil enako kot vsa dru‘bena kme-
tijska zemlji{~a ne glede na to, s katerimi sredstvi (iz kak{nih
virov) so bila kupljena oziroma ne glede na to, na kak{en
na~in so bila pridobljena. Ker je bil polo‘aj lovskih dru‘in
glede upravi~enj na dru‘benem kmetijskem zemlji{~u enak
oziroma podoben polo‘aju kmetijskih organizacij, ki so
upravljale in uporabljale dru‘beno kmetijsko zemlji{~e, tudi
za lovske dru‘ine veljajo dolo~be 17. ~lena ZSKZ: pravica
do nadaljnje uporabe in upravljanja kmetijskih zemlji{~ do
izdaje pravnomo~ne odlo~be o denacionalizaciji oziroma do
podelitve koncesije ali sklenitve zakupne pogodbe v skladu z
zakonom. Prav tako za lovske dru‘ine veljajo tudi dolo~be o
najmanj{em trajanju koncesije ali zakupa in dolo~be o pobo-
tanju zakupnin oziroma od{kodnin s kupnino za odpla~no
pridobljena zemlji{~a.

51. Zakonodajalec pa bo moral v ustreznem zakonu
(npr. v zakonu o lovstvu ali v zakonu o dru{tvih) urediti
vpra{anje lastninjenja drugega premi~nega in nepremi~nega
premo‘enja lovskih dru‘in. Gre za lastninjenje dru‘benih
sredstev, ki so jih lovske dru‘ine uporabljale za uresni~eva-
nje svojih ciljev, ne pa tudi za spremembo lastnika premo‘e-
nja oziroma sredstev lovskih dru‘in, ki so bila ‘e po doseda-
njih predpisih njihova last.

F) Tretji odstavek 14. ~lena ZSKZ

52. Izpodbijani 14. ~len ZSKZ v tretjem odstavku dolo-
~a, da se za kmetijska zemlji{~a in gozdove po 74. ~lenu
ZZad, po 5. ~lenu ZLPP in po 14. ~lenu ZSKZ {tejejo tudi
nezazidana stavbna zemlji{~a, za katera ni veljavnega pro-
storskega izvedbenega na~rta oziroma ni izvr{en odkup ozi-
roma prenos v sklad stavbnih zemlji{~. Po ZSZ je nezazidano
stavbno zemlji{~e tisto zemlji{~e, na katerem ni zgrajen no-
ben objekt ali pa je na njem zgrajen za~asni ali pomo‘ni
objekt, kakor tudi zemlji{~e, na katerem {e ni zgrajen objekt
do tretje gradbene faze, in zemlji{~e, ki presega povr{ino
funkcionalnega zemlji{~a (tretji odstavek 2. ~lena).

53. Po ZUN se obmo~ja ob~ine, za katera ni predvidena
izdelava prostorskih izvedbenih na~rtov, ter obmo~ja, za ka-
tera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih na~rtov,
pa ti na~rti {e ne bodo sprejeti v teko~em planskem obdobju,
urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji (prvi odstavek 25.
~lena ZUN). Prostorski ureditveni pogoji se pripravijo za
posamezno prostorsko in funkcionalno zaokro‘eno obmo~je
izven ureditvenih obmo~ij naselij, za ureditveno obmo~je
naselja ali za posamezno funkcionalno zaokro‘eno obmo~je
v naselju (drugi odstavek 25. ~lena ZUN).

54. Ustavno sodi{~e je ugotovilo, da je ureditev, po
kateri se za kmetijska zemliji{~a in gozdove po 74. ~lenu
ZZad, po 5. ~lenu ZLPP in po 14. ~lenu ZSKZ {tejejo vsa
nezazidana stavbna zemlji{~a, za katera ni veljavnega pro-
storskega izvedbenega na~rta oziroma ni izvr{en odkup ozi-
roma prenos v sklad stavbnih zemlji{~, neustavna. S tem je
namre~ dr‘ava prenesla v svojo oziroma v ob~insko last tudi
nezazidana stavbna zemlji{~a znotraj ureditvenih obmo~ij
naselij in znotraj posameznih funkcionalno zaokro‘enih ob-
mo~ij v naseljih, ki se po ZUN urejajo s prostorskimi uredi-
tvenimi pogoji. Med temi zemlji{~i in med tistimi, ki se
urejajo s prostorskimi izvedbenimi na~rti, ni nobene razlike
glede njihovega pravnega polo‘aja in glede njihove preo-
brazbe nazaj v kmetijska zemlji{~a. Pri odpravljanju ugotov-
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ljene neskladnosti z ustavo pa naj zakonodajalec presodi, ali
in v kolik{ni meri naj se poleg teh zemlji{~ za stavbna zem-
lji{~a {tejejo tudi nezazidana stavbna zemlji{~a izven uredi-
tvenih obmo~ij naselij, za katera obstajajo veljavni prostorski
ureditveni pogoji.

55. ZSKZ kot kriterij jemlje samo eno od vrst prostor-
skih izvedbenih aktov, ~eprav iz obeh v kon~ni posledici za
posameznika ali pravno osebo lahko nastanejo iste pravice
ali obveznosti, to je dovoljenje za gradnjo objekta. Po ZUN
so namre~ prostorski izvedbeni akti prostorski ureditveni
pogoji in prostorski izvedbeni na~rti (21. ~len). Tudi s pro-
storskimi ureditvenimi pogoji, enako kot s prostorskimi iz-
vedbenimi na~rti, se lahko na~rtuje gradnja novih objektov in
dolo~ajo pogoji za njihovo graditev ali prenovo (25. in 26.
~len ZUN). Edina razlika, ki jo glede posledic enih in drugih
predvideva zakon za investitorja, je, da se lokacijsko dovo-
ljenje v primeru, ko je izdelan prostorski izvedbeni na~rt,
izda neposredno na njegovi podlagi, v primeru, ko so sprejeti
le prostorski ureditveni pogoji, pa se pred izdajo lokacijskega
dovoljenja na njihovi podlagi izdela {e lokacijska dokumen-
tacija (54. in 55. ~len ZUN). Glede na navedene dolo~be ni
videti utemeljenega razloga za to, da izpodbijana dolo~ba
tretjega odstavka 14. ~lena ustvarja razli~en polo‘aj glede
nezazidanih stavbnih zemlji{~ in s tem njihovih uporabnikov
in ob~in, ki so ta zemlji{~a pridobile preko skladov stavbnih
zemlji{~. V nekaterih primerih kot npr. v primeru prenove
starih mestnih jeder ali strnjeno zazidanih obmo~ij naselij sta
namre~ prenova in sanacija, vklju~no z dopolnilno gradnjo,
praviloma potekala na podlagi prostorskih ureditvenih pogo-
jev.

56. Na teh stavbnih zemlji{~ih torej dr‘ava ne more
predvidevati selektivnih namenov, zato je njihovo razli~no
obravnavanje po tem zakonu neupravi~eno in v nasprotju z
na~eli pravne dr‘ave. Cilj, ki ga zakon zasleduje, ni uteme-
ljen na razlikah glede teh stavbnih zemlji{~, ker jih, kot je
navedeno, ni, zato se poka‘e zakonodajni cilj zunaj opravi~e-
nega razlikovanja in s tem razumnega razmerja do dru‘bene
vrednosti cilja.

G) ^etrti odstavek 14. ~lena ZSKZ in drugi odstavek
74. ~lena ZZad

57. Izpodbijana je bila tudi dolo~ba ~etrtega odstavka
14. ~lena ZSKZ, ki dolo~a, da lastnina ob~ine postanejo tista
kmetijska zemlji{~a, kmetije in gozdovi, ki le‘ijo na obmo~ju
ob~ine in so bili 6. aprila 1941 v lasti ob~ine, saj po mnenju
nekaterih pobudnikov posega v premo‘enje ob~in glede zem-
lji{~, ki so jih pridobile po navedenem datumu. Hkrati s to je
izpodbijana tudi dolo~ba drugega odstavka 74. ~lena ZZad iz
enakih razlogov in z o~itkom, da kr{i na~elo pravi~nosti.

58. ZSKZ v ~etrtem odstavku 14. ~lena kot kriterij za
razmejitev med dr‘avno in ob~insko lastnino na kmetijskih
zemlji{~ih in gozdovih dolo~a datum 6. 4. 1941 in prepu{~a
ob~inam samo tista kmetijska zemlji{~a in gozdove, ki so
bila na ta dan v lasti ob~ine. Izbira ustreznih kriterijev sodi
po oceni ustavnega sodi{~a v polje proste presoje zakonada-
jalca. V konkretnem primeru se je izbira za podr‘avljenje
ve~ine kmetijskih zemlji{~ in gozdov v zakonodajnem po-
stopku utemeljevala z uspe{nej{im oziroma u~inkovitej{im
izvajanjem postopkov denacionalizacije, po kon~anju katerih
naj bi se z zakonom dolo~ila {e dodatna kmetijska zemlji{~a
in gozdovi, ki bodo pre{la v last lokalnih skupnosti (22. ~len
ZSKZ).

59. Zemlji{~a in gozdovi v dru‘beni lastnini niso nekaj,
kar bi ob preoblikovanju lastnine pripadalo ob~inam, vseka-
kor ne v takem smislu, da bi se zakonodajalec pregre{il zoper
na~elo pravi~nosti, ko ni odlo~il, da postanejo njihova last:

med ob~inami leta 1994 in ob~inami iz leta 1941 ni take
identitete, da bi bilo treba prvim dati ali vrniti tisto, do ~esar
bi bile morda upravi~ene druge; v ~asu po vojni so lahko
ob~ine odpla~no pridobivale zemlji{~a in gozdove le s sreds-
tvi v dru‘beni lastnini; ko so jih pridobile, so bili tudi ta
zemlji{~a in gozdovi dru‘bena lastnina, ob~ina je na njih
imela le pravico upravljanja. Glede na navedeno je izbrani
kriterij za razdelitev med dr‘avno in ob~insko lastnino stvar-
no utemeljen in skladen s ciljem oziroma namenom izpodbi-
janih zakonskih dolo~b.

H) 13. in 16. ~len ZSKZ

60. Predlagatelji in pobudniki ne utemeljujejo posebej,
v ~em naj bi bile dolo~be 13. in 16. ~lena ZSKZ v neskladju z
ustavo in s katerimi njenimi dolo~bami. Dolo~be 13. ~lena
nalagajo skladu, da vzpostavi in vodi potrebne evidence o
kmetijskih zemlji{~ih, kmetijah in gozdovih v lasti Republi-
ke Slovenije, kar ne more biti ustavnopravno sporno. Ob
ugotovitvi, da je 14. ~len ZSKZ skladen z ustavo, tudi ni najti
razlogov za poseg v dolo~be 16. ~lena ZSKZ.

I)

61. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi
21. in 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 Te-
sten, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je
sprejelo: glede prvega odstavka 14. ~lena s petimi glasovi
proti {tirim (proti so glasovali sodniki Krivic, [inkovec, Ude
in Zupan~i~); glede drugega odstavka 14. ~lena s {estimi
glasovi proti trem (proti so glasovali sodniki [inkovec, Ude
in Zupan~i~); glede ~etrtega odstavka 14. ~lena s petimi
glasovi proti {tirim (proti so glasovali sodniki Krivic, [inko-
vec, Ude in Zupan~i~); glede petega odstavka 14. ~lena z
osmimi glasovi proti enemu (proti je glasoval sodnik [inko-
vec) in glede 2., 3., 4., 5. in 6. to~ke izreka soglasno. Lo~ena
mnenja so dali sodniki: Krivic, [inkovec in Ude.

[t. U-I-78/93
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

1 7. ~len ustavnega zakona: “Ustavno sodi{~e deluje po tej ustavi,
glede vpra{anj postopka pred ustavnim sodi{~em..., ki z ustavo niso ureje-
na, pa do sprejema zakona o ustavnem sodi{~u smiselno uporablja doseda-
nje ustavne in zakonske dolo~be.”

Drugi odstavek 411. ~lena ustave iz leta 1974: “Postopek pred ustav-
nim sodi{~em za~nejo s predlogom:...

7. podjetje ali druga organizacija, ... , ~e je prizadeta njena pravica,
ki je dolo~ena v ustavi ali v zakonu.”

11. ~len zakona o postopku pred ustavnim sodi{~em: “Postopek pred
ustavnim sodi{~em se za~ne:

– z vlo‘itvijo predloga ... organizacije.., ki jih kot predlagatelje
postopka dolo~a ustava.”

2 81. ~len ZUstS: “Postopki, za~eti do uveljavitve tega zakona, se
nadaljujejo po dolo~bah tega zakona, s tem da predlagatelji po prej{njih
predpisih obdr`ijo polo`aj predlagatelja.”

3 Drugi odstavek 24. ~lena ZUstS: “Pravni interes za vlo`itev pobu-
de je podan, ~e predpis ali splo{ni akt za izvr{evanje javnih pooblastil,
katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma pravni polo`aj.”

4 Drugi odstavek 35. ~lena ZUstS: “Predsednik ustavnega sodi{~a
lahko razpi{e javno obravnavo na lastno pobudo ali na predlog udele`en-
cev v postopku. Predsednik ustavnega sodi{~a mora razpisati javno obrav-
navo na predlog treh sodnikov.”
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5 Prvi odstavek 36. ~lena ZUstS: “Na javno obravnavo ustavno
sodi{~e povabi udele`ence v postopku, predstavnike oziroma zastopnike in
poobla{~ence udele`encev v postopku in druge osebe, za katere meni, da je
potrebna njihova udele`ba na javni obravnavi.”

6 72. ~len ZZ se glasi:
“Temeljne organizacije in delovne skupnosti v sestavi zadruge ali

delovne organizacije kooperantov z dnem uveljavitve tega zakona postane-
jo organizacijske enote zadruge ali delovne organizacije kooperantov s
pooblastili v pravnem prometu, ki so vpisana v sodni register; ta pooblasti-
la izvr{ujejo v imenu in za ra~un zadruge ali delovne organizacije koope-
rantov.”

organa. Te pravnomo~ne upravne odlo~be naj bi z novo
ureditvijo postale ni~ne, kar vse naj bi bilo v nasprotju s
splo{nim pravilom ~immanj{ega poseganja v ‘e pridobljene
individualne pravice in osebna statusna stanja. Ker izpodbi-
jani predpis tudi dolo~a, da Ministrstvo za kulturo lahko
ugotovi, da posamezniki ne izpolnjujejo na novo oblikovanih
pogojev za vpis v razvid in slednje izbri{ejo iz razvida, bodo
le-ti ostali brez svojega “delovnega mesta” oziroma zaposli-
tve, s tem pa naj bi bila kr{ena tudi ustavna pravica do
svobode dela in proste izbire zaposlitve (49. ~len ustave).
Pobudnika sicer priznavata, da so pogoji za vpis v razvid
skoraj identi~ni tako v novem 49. ~lenu ZUJIPK kot v starem
4. ~lenu ZSKD, bistvena razlika pa naj bi bila le v tretji
allinei drugega odstavka 49. ~lena ZUJIPK, ki pravi, da se
posameznik lahko vpi{e v razvid, ~e pomeni njegovo delo
“pomemben prispevek k slovenski kulturi” (kar naj bi bilo
tudi v nasprotju z 49. ~lenom ustave). Tudi izpodbijani 4.
~len UrPVR naj ne bi vseboval dejavnosti “izvr{ni producent
filmske dejavnosti, videoproducent”, za katero imata ‘e pre-
cej let veljavni odlo~bi. Pobudnika opozarjata tudi na {ir{i
problem nezaposlenosti teh dr‘avljanov, ki bi v primeru iz-
brisa iz razvida pristali med iskalci redne zaposlitve. Pobud-
nika tudi menita, da bi novi pogoj za vpis v razvid (da delo
pomeni “pomemben prispevek k slovenski kulturi”) lahko
veljal le za vnaprej in kve~jemu za tiste, ki jim dr‘ava name-
nja kakr{nakoli sredstva. Pobudnika v vlogi z dne 20. 10.
1995 navajata, da sta medtem sicer v roku oddala prijavo za
vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev, vendar pa poudarjata
tokrat izrecno sklicujo~ se na 155. ~len ustave, da izpodbija-
ne dolo~be posegajo v njune pridobljene pravice, ker jima je
bil status samostojnega kulturnega delavca dodeljen s prav-
nomo~nima odlo~bama.

2. Pravni interes je izkazan za pobudnika Stanislava
Strajnarja s prilo‘eno odlo~bo SRS Republi{kega komiteja
za kulturo {t. 650-192/88 mb z dne 29. 12. 1988 ter za
Jo‘efa Obrezo s prilo‘eno dolo~bo SRS Republi{kega ko-
miteja za kulturo {t. 619- 316/89 mb z dne 20. 7. 1989, na
podlagi katerih sta bila pobudnika vpisana v razvid samo-
stojnih kulturnih delavcev. Pravni interes je dokazan tudi z
prilo‘enima kopijama dopisov Ministrstva za kulturo {t.:
619-237/95 z dne 14. 9. 1995, s katerim je bil pobudnik
Strajnar pozvan, da dopolni svojo vlogo za vpis v razvid
samostojnih ustvarjalcev na podro~ju kulture z natan~nej-
{im opisom dejavnosti v smislu 4. ~lena UrPVR in {t.: 619-
316/89 z dne 15. 9. 1995, s katerim je bil pobudnik Obreza
seznanjen z negativnim strokovnim mnenjem glede izpol-
njevanja pogoja tretje alinee 2. ~lena in kriterijev 4. ~lena
UrPVR z mo‘nostjo, da pred izdajo odlo~be v roku 30 dni
svojo vlogo dopolni z dodatno dokumentacijo. V izreku
navedene izpodbijane dolo~be tako o~itno neposredno po-
segajo v njun pravni polo‘aj.

3. Pobuda je bila v postopku preizkusa poslana vladi in
Dr‘avnemu zboru, pri ~emer je odgovorila in podala svoje
mnenje o celotni vlo‘eni pobudi le vlada. Le-ta pojasnjuje
razloge za uveljavitev statusa “samostojnega kulturnega us-
tvarjalca na podro~ju kulture” in za opustitev statusa “sa-
mostojnega kulturnega delavca”. Pri tem razlaga, da je bil
status samostojnega kulturnega delavca uzakonjen leta 1982
z ZSKD, ko je bila zasebna pobuda z ustavo in zakoni {e
omejena in je tako edino kulturna zaknodaja na podro~ju
intelektualnih poklicev dopu{~ala samostojno zasebno delo.
Pri tem je v praksi Ministrstvo za kulturo, da bi zagotovilo
~im ve~ intelektualnim poklicem “streho nad glavo”, v raz-
vid vpisovalo tudi poklice, ki so segali na druga podro~ja
(npr. u~itelje glasbe, plesa ipd., projektante, znanstvene in
tehni~ne prevajalce ipd.), po drugi strani pa raz{irjalo tudi
pojem ustvarjanja kulturnih vrednot tako, da so dobili svoj

3097.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, za~etem na pobudo Stanislava Strajnarja iz Ljub-
ljane in Jo‘eta Obreze iz Cerknice, ki ju zastopa Stanislav
Mauri, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 3. 11. 1995

u g o t o v i l o

1. Dolo~bi drugega odstavka 62. ~lena in tretje alinee
drugega odstavka 49. ~lena zakona o uresni~evanju javnega
interesa na podro~ju kulture (Uradni list RS, {t. 75/94) nista v
neskladju z ustavo.

2. Dolo~be 16. ~lena, tretje alinee 2. ~lena in 4. ~lena
uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na
podro~ju kulture in o vodenju tega razvida (Uradni list RS, {t.
23/95) niso v neskladju z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnika sta predlagala oceno ustavnosti in zakoni-

tosti v izreku navedeneih dolo~b zakona o uresni~evanju
javnega interesa na podro~ju kulture (v nadaljevanju: ZU-
JIPK) in uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih
ustvarjalcev na podro~ju kulture in o vodenju tega razvida (v
nadaljevanju: UrPVR). Pobudnika utemeljujeta svojo pobu-
do z navedbami, da morajo samostojni kulturni delavci, ki so
bili na podlagi zakona o samostojnih kulturnih delavcih
(Uradni list SRS, {t. 9/82, v nadaljevanju: ZSKD) na dan
uveljavitve ZUJIPK (17. 12. 1994) vpisani v razvid samo-
stojnih kulturnih delavcev po dolo~bi izpodbijanega drugega
odstavka 62. ~lena ZUJIPK v roku treh mesecev od izdaje
podzakonskega akta iz tretjega odstavka 49. ~lena ZUJIPK
(UrPVR je pri~ela veljati 29. 4. 1995, torej do 29. 7. 1995)
predlo‘iti Ministrstvu za kulturo ponovno prijavo za vpis v
razvid z dokazili o izpolnjevanju pogojev za vpis. ̂ e tega ne
storijo ali ~e bi ministrstvo ugotovilo, da ne izpolnjujejo
pogojev za vpis, bi te kulturne delavce izbrisalo iz razvida
samostojnih ustvarjalcev. Pobudnika opozarjata, da po tem
zakonskem dolo~ilu zapovedana aktivnost in sankcije zada-
nejo le tiste samostojne kulturne delavce, ki nimajo pravice
do pla~ila prispevkov za socialno zavarovanje iz dr‘avnega
prora~una. Pobudnika zato menita, da izpodbijani dolo~ili
ZUJIPK in UrPVR nista v skladu z ustavnim na~elom enako-
sti pred zakonom (14. ~len ustave). Tisti samostojni kulturni
delavci, ki naj bi ponovno morali vlo‘iti prijavo za vpis v
(novi) razvid, naj bi bili neenakopravni nasproti onim, ki jim
to ni potrebno zgolj zato, ker jim prispevke za socialno
zavarovanje pla~uje dr‘avni prora~un. Pri tem pobudnika ne
menita, da naj bi vsi ponovno vlagali prijavo za vpis, temve~
naj to ne bi bilo potrebno storiti nikomur od tistih, ki so bili
na dan 17. 12. 1994 (dan uveljavitve ZUJIPK) ‘e vpisani v
(stari) razvid na podlagi pravnomo~nih odlo~b upravnega
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delovni status tudi organizatorji filma, tajnice re‘ije, kaska-
derji ipd. Ob takem pristopu je razvid obsegal 3000 vpisa-
nih; status samostojnih kulturnih delavcev je tako v odnosu
do kulturne politike in z njo povezanih ugodnosti (ni‘ji
davki, dostop do programskih sredstev za kulturo ipd.) iz-
gubil ‘eleno funkcijo, tak razvid pa je bil predmet nezado-
voljstva tudi samih umetnikov. Ker je bila s spremembo
sistema zasebna pobuda spro{~ena (vse te dejavnosti je
mogo~e registrirati v statusu podjetnika posameznika), s
tem pa naj bi tako {irok razvid samostojnih kulturnih delav-
cev opravil svojo zgodovinsko vlogo, sta Ministrstvo za
kulturo in vlada ugotovila, da je potrebno razvid samostoj-
nih kulturnih delavcev in dotedanjo prakso vrniti v prvotno
zami{ljene zakonske okvire. Poleg tega so menili, da je
napo~il ~as, da se poi{~ejo take nove re{itve, da bi se lahko
pri~ela voditi nova aktivna politika do samostojnih umetni-
kov, s katero se jim omogo~ijo ugodnej{i pogoji za njihovo
umetni{ko delo, ki ga ‘eli dr‘ava v javnem interesu podpi-
rati. Taka odlo~itev pa seveda pomeni selekcijo, ki se odra-
‘a v pogoju, da mora ustvarjal~evo delo predstavljati po-
memben prispevek k slovenski kulturi. Z novim razvidom
samostojnih ustvarjalcev na podro~ju kulture naj bi s po-
mo~jo stroke identificirali ustvarjalce, ki pomembno pris-
pevajo k slovenski kulturi, in nato predlagali, da se jim
zagotovijo ugodnej{i pogoji za njihovo ustvarjalno delo.
Vsi tisti, ki pogojev za tak status ne bodo izpolnjevali, pa se
lahko registrirajo kot podjetniki posamezniki. Vlada zato
meni, da ni mogo~e govoriti, da bi bila s tem kr{ena pravica
do svobode dela in proste izbire zaposlitve ali odvzeto
“delovno mesto”, kot trdita vlagatelja.

4. Vlada odgovarja glede o~itane neenakosti med tistimi
samostojnimi kulturnimi delavci, ki so ob uveljavitivi zakona
imeli pravico do prispevka za socialno zavarovanje iz dr‘av-
nega prora~una in so avtomati~no vpisani v novi razvid sa-
mostojnih ustvarjalcev na podro~ju kulture ter ostalimi, ki
morajo dokazovati, da izpolnjujejo pogoje, da bodo ostali
vpisani v novi razvid. Razlog za tako razlikovanje naj bi bil v
tem, da so bili posebni pogoj iz 4. ~lena uredbe o pogojih za
pridobitev pravice dele‘a sredstev za pla~ilo prispevkov za
socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz dr-
‘avnega prora~una (Uradni list RS, {t. 46/93 in 61/93, v
nadaljevanju: UrPPP) primerljivi s pogojem iz 4. ~lena napa-
dene uredbe (UrPVR). Vlada kot uredbodajalec je izhajala iz
dejstva, da so kulturni delavci, ki so bili upravi~eni do pla~ila
prispevkov za socialno zavarovanje iz prora~una, ‘e doslej
morali dokumentirano dokazovati pomembnost svojega de-
lovanja za slovensko kulturo, tako da so se s tem izena~ili z
zahtevami, ki jih novi zakon postavlja kot pogoj za vpis v
razvid kulturnih ustvarjalcev. Zato bi bilo ponovno preverja-
nje upravi~enosti za vpis v razvid glede teh samostojnih
kulturnih delavcev nepotrebno in nesmiselno. Na ta na~in se
pravzaprav status in zahteve do obeh skupin kulturnih delav-
cev izena~ijo. Zato je zatrjevanje protiustavnosti v tej smeri
po oceni vlade povsem neutemeljeno. V primeru zo‘itve
statusa kulturnih delavcev na status kulturnih ustvarjalcev
naj bi {lo za preciziranje tega statusa, ki je pod enakimi
pogoji dostopen vsem, ki takim pogojem zado{~ajo. Napade-
na uredba je po mnenju vlade povsem v skladu s pristopom,
ki ga je uveljavil zakon.

B)
5. Glede na izpolnjene pogoje iz ~etrtega odstavka 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.

6. Pobudnika izrecno ne izpodbijata UrPVR, ker naj bi
ne bila v skladu z ZUJIPK, to pa tudi ne izhaja iz navedb.

Izpodbijane dolo~be UrPVR v glavnem povzemajo zakonske
dolo~be, tako npr. dolo~ba ~lena 16 UrPVR v bistvu povze-
ma napadeno dolo~bo drugega odstavka 62. ~lena ZUJIPK,
prav tako tretja alinea 2. ~lena UrPVR povzema napadeno
zakonsko dolo~bo tretje alinee drugega odstavka 49. ~lena
ZUJIPK. Napadeni ~len 4. UrPVR je potrebno brati v pove-
zavi z 2. ~lenom UrPVR, ki v prvem odstavku povzema
zakonsko dolo~ilo 49. ~lena ZUJIPK, tako drugi odstavek 2.
~lena kot tudi napadeni 4. ~len UrPVR v bistvu skladno z
zakonskim pooblastilom iz drugega odstavka 49. ~lena ZU-
JIPK, da podrobnej{e pogoje za vpis v razvid samostojnih
ustvarjalcev na podro~ju kulture in vodenje tega razvida pred-
pi{e vlada, definirata, kdaj se {teje, da je izpolnjen pogoj, da
“gre za opravljanje dejavnosti ustvarjanja kulturnih vrednot
iz 5. ~lena ZUJIPK” in kdaj pomeni ustvarjalno delo “po-
memben prispevek k slovenski kulturi”. Zato se je potrebno
strinjati z oceno vlade, da so napadena uredba oziroma njene
posebej omenjene dolo~be v skladu s pristopom, ki ga uve-
ljavlja zakon. Ni torej mogo~e oceniti, da bi bila napadena
uredba oziroma njene izpodbijane dolo~be nezakonite oziro-
ma v neskladju z ZUJIPK.

7. Pobudnika izrecno zatrjujeta, da so izpodbijane do-
lo~be ZUJIPK in UrPVR v nasprotju z 14. ~lenom ustave
(na~elo enakosti), z 49. ~lenom ustave (svoboda dela) in s
155. ~lenom ustave (prepoved retroaktivnosti), iz navedb pa
izhaja, da bi bil lahko kr{en tudi 2. ~len ustave (na~elo pravne
dr‘ave).

8. Ustavno na~elo enakosti pred zakonom (14. ~len
ustave) naj bi bilo torej kr{eno z dolo~bami drugega odstavka
62. ~lena ZUJIPK ter 16. ~lena UrPVR, ker naj bi bili tisti
kulturni delavci (oziroma po novem ustvarjalci), ki morajo
ponovno vlo‘iti prijavo za vpis v razvid ter dokazovati, da
izpolnjujejo pogoje, neenakopravni nasproti tistim, ki jim to
ni potrebno zgolj zato, ker slednjim pla~uje prispevke za
socialno zavarovanje dr‘avni prora~un. Dolo~ba 4. ~lena prej
veljavne UrPPP, ki je dolo~ala minimalni obseg dela za
posamezne kulturne delavce, da bi se le-ti lahko kvalificirali
za pridobitev pravice do sredstev za pla~ilo prispevkov za
socialno zavarovanje iz dr‘avnega prora~una, kot tudi dolo~-
ba 5. ~lena UrPPP, da morajo dela iz 4. ~lena te uredbe
pomeniti kakovosten prispevek k slovenski kulturi, sta pri-
merljivi s pogoji iz 4. ~lena napadene UrPVR. Tisti kulturni
delavci, ki so po prej{nji ureditvi bili upravi~eni do pla~ila
prispevkov za socialno zavarovanje iz prora~una, so morali
torej med drugim dokazovati tudi obseg in kvaliteto svojega
dela (4. in 5. ~len UrPPP), kar je primerljivo s sedanjimi
zahtevami za vpis v razvid po ZUJIPK in po UrPVR. Zako-
nodajalec in uredbodajalec sta postavila za vpis v razvid nov
pogoj, “da ustvarjalno delo pomeni pomemben prispevek k
slovenski kulturi”, pri dokazovanju tega pogoja pa je pri v
razvid ‘e vpisanih samostojnih kulturnih delavcih (ki z novo
ureditvijo ob izpolnitvi pogojev postanejo samostojni kultur-
ni ustvarjalci) upo{teval, da so tisti kulturni delavci, ki so
kvalificirani za pla~ilo prispevkov iz dr‘avnega prora~una, ta
pogoj vsebinsko ‘e do sedaj izpolnjevali in dokazovali sklad-
no s posebnimi pogoji 4. ~lena in skladno s 5. ~lenom prej
veljavne UrPPP. Obe skupini kulturnih delavcev sta bili torej
v objektivno razli~nih, neenakih dejanskih polo‘ajih in jih
zato lahko zakonodajalec in uredbodajalec neenako obravna-
vata, ne da bi s tem kr{ila 14. ~len ustave. Na~elo enakosti
pred zakonom pomeni predvsem zahtevo po nearbitrarni upo-
rabi prava do pravnih subjektov, zavezuje pa tudi zakonoda-
jalca k zagotavljanju enakosti subjektov pri zakonodajnem
normiranju. Na~elo enakosti tako ne prepre~uje zakonodajal-
cu, da bi razli~na razmerja urejal razli~no, ampak ga obvezu-
je, da mora enaka razmerja urejati enako ter razli~na razli~no.
Pri tem mora v okviru namena zakona oziroma njegove posa-
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mezne norme izbrati ustrezna sredstva, sorazmerna objektiv-
no ugotovljeni neenakosti med posameznimi subjekti. V da-
nem primeru po oceni ustavnega sodi{~a ustavno na~elo ena-
kosti ni bilo kr{eno.

9. Ustava v 155. ~lenu varuje na podlagi zakona pridob-
ljene pravice tako, da vanje praviloma ni mogo~e posegati z
u~inkom za nazaj. V primeru napadenih ZUJIPK in UrPVR
ne gre za retroaktivnost, ker je ZUJIPK stopil v veljavo
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, {t. 75 z dne 2. 12.
1994, UrPVR pa dan po objavi v Uradnem listu RS, {t. 23 z
dne 28. 4. 1995.

10. Iz odgovora vlade izhaja, da je imel ZUJIPK deloma
namen prilagoditi pravno ureditev spremenjeni dru‘benopo-
liti~ni in ekonomski situaciji. Tako je bila tedaj zasebna
pobuda z ustavo in zakoni {e omejena in je tako edino kultur-
na zakonodaja na podro~ju intelektualnih poklicev dopu{~ala
samostojno zasebno delo. Ministrstvo za kulturo je tako s
{iroko razlago zakonskih in podzakonskih dolo~b in z liberal-
nim pristopom glede pogojev za pridobitev tega statusa sku-
{alo omogo~iti ~imve~ intelektualnim poklicem mo‘nost sa-
mostojnega dela. Tudi ustavno sodi{~e ugotavlja, da so se od
sprejema ZSKD leta 1982 pa do sprejema novega ZUJIPK
relevantne okoli{~ine dejansko povsem spremenile. V novi
dr‘avi Sloveniji je bila s spremembo sistema skladno z ustav-
no dolo~bo svobode podjetni{tva (74. ~len ustave) zasebna
pobuda spro{~ena, medtem sprejeti zakon o gospodarskih
dru‘bah (Uradni list RS, {t. 30/93, 29/94, 82/94, v nadaljeva-
nju: ZGD) in podzakonski predpisi pa omogo~ajo vsem, ki ne
bi ve~ izpolnjevali pogojev za novi status “samostjojni kul-
turni ustvarjalec”, da naprej opravljajo svojo dejavnost v
statusni obliki, ustrezni dolo~bam ZGD (npr. kot samostojni
podjetnik posameznik). Subjekti ne morejo delovati v prepri-
~anju, da se zakonodaja ne bo spremenila. Zakonodajalec
celo mora reagirati na spremembe in razvojna gibanja, od-
pravljati prej{nje pomanjkljivosti, slediti idejam pravne civi-
lizacije. Drugi namen spremembe zakonske ureditve tega
podro~ja, kot sledi iz odgovora vlade, je bil ta, da bi se z novo
ureditvijo lahko za~ela voditi aktivna kulturna politika do
samostojnih umetnikov, s katero bi se jim omogo~ili ugod-
nej{i pogoji za delo, to je za tisto delo, ki ga ‘eli dr‘ava v
javnem interesu podpirati. O~itno je, da preobse‘en razvid
onemogo~a tak{no aktivno kulturno politiko. Ob tem je po-
trebno opozoriti tudi na 59. ~len ustave, ki dolo~a, da je
zagotovljena svoboda znanstvenega in umetni{kega ustvarja-
nja. Dr‘ava je v okviru svojih mo‘nosti dol‘na ustvarjati
pogoje za uresni~itev te svobo{~ine. To je mo‘no samo z
ustrezno aktivno kulturno politiko, ki po pravilih stroke naj-
prej identificira, v katerih primerih gre za znanstveno in
umetni{ko ustvarjanje, ki ga v interesu javnosti ‘eli podpira-
ti, in za te primere nato sku{a zagotoviti ustrezne pogoje.
Tudi iz obrazlo‘itve predloga izpodbijanega zakona (takrat
{e pod imenom zakon o organiziranju in financiranju na
podro~ju kulture) izhaja, da so bili temeljni cilje, tega zakona
vzpostaviti take zakonske re{itve in mehanizme, po katerih
bo mogo~e uresni~evati, med drugim, tudi vsebinske cilje in
sicer uveljavitev kulturne politike kot enakovrednega dela
politike ter zagotovitev javnega interesa na podro~ju kulture,
pri ~emer zakon izhaja iz ustavnega na~ela, da je delovanje
na podro~ju kulture svobodno. Zato omejuje poseganje dr‘a-
ve le na zagotavljanje javnega interesa na tem podro~ju in
vzpostavlja predvsem mehanizme in instrumente za njegovo
izvajanje. Hkrati uzakonja tudi pravila, po katerih se oblikuje
in izvaja kulturna politika. Iz navedenega izhaja, da so bili
cilji, ki sta jih zakonodajalec in uredbodajalec zasledovala s
spremembo na tem podro~ju, legitimni in stvarno upravi~eni.

11. Vpra{anji, ali je z izpodbijanimi dolo~bami ZUJIPK
in UrPVR podana morebitna kr{itev ustavne pravice svobode

dela (49. ~len ustave) ter ustavnega na~ela zaupanja v pravo
kot enega od na~el pravne dr‘ave (2. ~len), se deloma prekri-
vata. Legitimni in stvarno upravi~eni interes zakonodajalca
po spremembi na tem podro~ju kolidira z interesom prizade-
tih samostojnih kulturnih delavcev, da ostane na tem podro~-
ju ureditev nespremenjena. Ob ugotovitvi, da ni bilo kr{eno
na~elo enakosti, da je vpis v razvid samostojnih kulturnih
ustvarjalcev za naprej pod enakimi pogoji dostopen vsem in
da tudi ~len 15. ustave dolo~a v drugem odstavku, da je z
zakonom mogo~e predpisati na~in uresni~evanja ~lovekovih
pravic in temeljnih svobo{~in, kadar tako dolo~a ustava ali ~e
je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svobo{-
~ine, ustavno sodi{~e ocenjuje, da pobudnika in ostali priza-
deti z novo zakonsko ureditvijo niso onemogo~eni pri oprav-
ljanju dosedanje dejavnosti kot poklica, spremenjen je le
na~in. Kolikor ne izpolnjujejo novih zakonskih pogojev za
vpis v razvid “samostojnih kulturnih ustvarjalcev”, doseda-
njo dejavnost lahko opravljajo po dolo~ilih ZGD (npr. kot
samostojni podjetnik posameznik). Ker je dosedanji status
“samostojnega kulturnega delavca “ temeljil na pravnomo~ni
upravni odlo~bi, izdani na podlagi prej{nje zakonske uredi-
tve, sedaj pa morajo prizadeti zaradi ukinitve tega statusa ter
uveljavitve novega statusa “samostojnega kulturnega ustvar-
jalca” ponovno prositi za vpis – ob riziku, da bodo zaradi
stro‘jih novih pogojev iz razvida brisani, se vendarle zastav-
lja vpra{anje posega v ustavno na~elo zaupanja v pravo (2.
~len ustave), ob ~emer pa je upo{tevaje ustavno na~elo soraz-
mernosti, ki je prav tako eno od na~el pravne dr‘ave (2. ~len
ustave), potrebno ugotoviti, ali je z izpodbijanimi dolo~bami
pri{lo do nedovoljenega posega zakonodajalca in uredboda-
jalca v to ustavno na~elo. Kot je zgoraj navedeno, je zakono-
dajalec s spremembo na tem podro~ju zasledoval legitimne in
stvarno upravi~ene cilje, ustavno sodi{~e pa tudi ocenjuje, da
je zakonodajalec za dosego cilja izbral dopustna in primerna
sredstva (namre~ sprememba pogojev za vpis v razvid samo-
stojnih ustvarjalcev za naprej s stro‘jim selekcioniranjem po
pravilih stroke), glede na opisano stanje na tem podro~ju
(3.000 vpisanih v dosedanji razvid samostojnih kulturnih
delavcev, kar je onemogo~alo izvajanje aktivne kulturne po-
litike) pa se sredstva poka‘ejo tudi za potrebna. Ob tako
izkazanih ostalih pogojih bi bila tako lahko vpra{ljiva le {e
sorazmernost v o‘jem pomenu besede. Ustavno sodi{~e oce-
njuje, da zakonodajalec in uredbodajalec ob ‘e povedanem
tudi tega na~ela nista kr{ila. Izguba nekaterih privilegijev in
ugodnosti (npr. manj{i davki), ki jih je prina{al ukinjeni
status “samostojnega kulturnega delavca”, ob mo‘nosti, da
prizadeti opravljajo dejavnost po dolo~ilih ZGD, je soraz-
merna z izkazanim legitimnim ciljem spremembe ureditve
tega podro~ja za naprej. Ustavno sodi{~e je upo{tevalo tudi
dejstvo, da je ZUJIPK, ki je stopil v veljavo dne 17. 12. 1994,
v drugem odstavku 62. ~lena napovedal, da bo potrebno v
roku treh mesecev od izdaje podzakonskega akta predlo‘iti
ministrstvu za kulturo prijavo za vpis v razvid samostojnih
ustvarjalcev z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, ter
opozoril na posledice, da je napadena uredba (UrPVR) stopi-
la v veljavo 29. 4. 1995 ter je tako rok za vlo‘itev prijave
potekel 29. 7. 1995. Torej ni {lo za nenaden ukrep – na voljo
je bil dan razumen rok. Z izpodbijanimi dolo~bami tako tudi
ni podana kr{itev 2. ~lena ustave.

12. Ustavno sodi{~e je o predlogu za oceno ustavnosti
in zakonitosti odlo~ilo, zato predloga za izdajo za~asne odred-
be o zadr‘anju izpodbijanih dolo~b ni obravnavalo.

C)
13. To odlo~bo je ustavno sodi{~e sprejelo na podlagi

prvega odstavka 21. ~lena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matev‘
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Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm,
Franc Testen in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~. Odlo~bo je sprejelo
soglasno.

[t. U-I-124/95-12
Ljubljana, dne 3. novembra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

3098.

Ustavno sodi{~e je v postopku za preizkus pobude gosp-
odarske dru`be Salus, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa Anton
Marolt, odvetnik v Ljubljani, in gospodarske dru`be Kemo-
farmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Ljubljana,
ki jo zastopa Bojan Pe~enko, odvetnik v Ljubljani, na seji
dne 9. 11. 1995

o d l o ~ i l o

1. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o
na~inu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomo‘nih
zdravilnih sredstev (Uradni list RS, {t. 41/95) se v delu, ki se
nana{a na ukrepe dolo~itve cen proizvajalcev medicinskega
blaga v zvezi z dolo~anjem veleprodajnih cen doma~ih pro-
izvajalcev, zavr‘e.

2. Uredba iz 1. to~ke izreka, v delu, ki se nana{a na
dolo~anje dele‘a trgovine z zdravili na debelo v veleprodajni
ceni, ni v neskladju z ustavo in zakonom.

3. V 3. ~lenu uredbe iz prve to~ke izreka se v prvem
odstavku razveljavi besedilo “ki je veljala na dan 20. 6.
1995”, v drugem odstavku pa besedilo “na dan 20. 6. 1995”.

O b r a z l o ‘ i t e v

A)
1. Pobudnika navajata, da je vlada dne 13. 7. 1995 spre-

jela uredbo o na~inu oblikovanja cen zdravil za humano rabo
in pomo‘nih zdravilnih sredstev (v nadaljevanju: uredbo), s
katero je dolo~ila oblikovanje veleprodajnih cen za medicin-
sko blago in dele‘ za pokrivanje stro{kov trgovine, tako da ga
je v strukturi cene (rabat) omejila z zgornjo mejo 6,55% za
blago doma~ih proizvajalcev oziroma z zgornjo mejo pribit-
ka k neto veleprodajni ceni (mar‘a) za uvo‘eno blago. Vlada
naj bi se v uredbi sklicevala na pooblastilo iz 5. ~lena zakona
o cenah (Uradni list RS, {t. 1/91-I – v nadaljevanju: ZC). Po
tej dolo~bi naj bi bila vlada pristojna za predpisovanje ukre-
pov dolo~itve cen za posamezne pomembne proizvode in
storitve oziroma zaradi prepre~evanja monopolnega obliko-
vanja cen. Po mnenju prvega pobudnika za ukrep, predpisan
z uredbo, ni bila podana nobena zakonska predpostavka, kajti
proizvajalci in veletrgovci po trditvah pobudnika razpolagajo
z zadostnimi zalogami medicinskega blaga, cene tega blaga
naj bi bile stabilne, zadnje spremembe cen naj bi bile oktobra
leta 1994 in februarja 1995. V Sloveniji naj bi se s trgovino
medicinskega blaga na debelo ukvarjalo ve~ kot 39 konku-
ren~nih veletrgovcev, zato po mnenju prvega pobudnika tudi
za monopolno oblikovanje cen ne gre.

2. Po 4. ~lenu zakona o trgovini (Uradni list RS, {t.
18/93 – v nadaljevanju: ZT) je po navedbah prvega pobudni-
ka predpisano, da trgovcu z akti dr‘avnih organov in organov
lokalne skupnosti ni mogo~e omejiti pravic do svobodnega

nastopanja na trgu, prepre~evati konkurence in ga spravljati v
neenak polo‘aj, razen v primerih, dolo~enih z zakonom. Ured-
ba pa naj bi veletrgovcem posegla v pravico do pridobivanja
dohodka. Prihodek veletrgovcev naj bi uredba omejila le na
stro{ke, kar naj bi bilo v nasprotju s 74. ~lenom ustave, po
katerem je vsem pravnim subjektom zagotovljena pravica do
svobodne gospodarske pobude. Z omejitvijo konkurence ve-
letrgovcem medicinskega blaga so ti po prepri~anju obeh
pobudnikov postavljeni v neenakopraven polo‘aj nasproti
veletrgovcem, ki trgujejo z drugim blagom.

3. Na poziv ustavnega sodi{~a je prvi pobudnik vlogo
dopolnil in v dokaz vi{ine rabata, ki ga je imel dogovorjenega
s proizvajalci, dostavil kopijo kupoprodajne pogodbe s proi-
zvajalcem Krka p.o., Novo mesto, z dne 1. 7. 1989, z aneksi
za leto 1990, za leto 1991, za leto 1992, za leto 1993, za leto
1994 in za leto 1995, nadalje pogodbe in anekse k pogodbam,
sklenjene s proizvajalcem LEK p.o. iz Ljubljane za leta 1990,
1991, 1993 in 1994, kupoprodajno pogodbo s podjetjem Be-
lupo d.o.o., Ljubljana, z aneksom za leto 1995 in pa anekse
za leta 1990, 1991 in 1993 k prodajni pogodbi, sklenjeni s
podjetjem Podravka F.C. Marketing. Iz vseh predlo‘enih po-
godb oziroma aneksov izhaja, da so prodajalci pobudniku
priznavali 10-odstotni rabat za kritje stro{kov trgovine na
debelo.

4. Pobudnik Kemofarmacija navaja, da izpodbijana ured-
ba oblikovanje cene uvo‘enega blaga ve‘e na devizne te~aje
tujih valut, veljavne na dan 20. 6. 1995. S predpisanim fik-
snim te~ajem naj bi vlada uvoznikom dolo~ila nakupno ceno
blaga tujih dobaviteljev, ~eprav se zaradi drse~ega te~aja
slovenskega tolarja cena dejansko spreminja. Zatrjuje, da se
je v obdobju od 20. 6. 1995 pa do 20. 9. 1995 “podjetni{ki”
te~aj ameri{kega dolarja pove~al za 10,4%. Pri uvozu medi-
cinskega blaga, zajetega z izpodbijano uredbo, naj uvozniki
ne bi pokrivali niti enostavne reprodukcije, zato naj bi vlada
hkrati s sprejemom ukrepa po 6. ~lenu ZC morala zagotoviti
nadomestilo do ravni cen, s katero bi pokrivala stro{ke uvoz-
nikov do ravni enostavne reprodukcije.

5. Pobudnika imata status gospodarskih dru‘b, dejav-
nost drugega pobudnika je oskrba profesionalnih porabnikov
v zdravstvu, dejavnost prvega pobudnika pa je prete‘no trgo-
vina na debelo z medicinskim blagom. Izpodbijana uredba
naj bi jima v nasprotju s 1. ~lenom zakona o gospodarskih
dru‘bah (Uradni list RS, {t. 31/93) omejila pravico do prido-
bivanja dobi~ka, zato menita, da za podano pobudo izkazuje-
ta pravni interes.

6. Prvi pobudnik meni, da bi bili v primeru odprave
Uredbe veletrgovci z medicinskim blagom od svojih kupcev
upravi~eni zahtevati razliko med ceno, oblikovano po izpod-
bijani uredbi, in ceno, veljavno do uveljavitve uredbe. Izter-
java od teh kupcev pa naj bi bila, zaradi njihove razpr{enosti
draga, zamudna ali celo nemogo~a. Te‘ko popravljivo {kodo
prvi pobudnik utemeljuje {e z okoli{~ino, da naj bi te~aj
nem{ke marke rasel, kar naj bi mu prihodek {e dodatno
zni‘evalo, ker se pri uvo‘enem blagu obra~unavajo devizne
cene po te~aju, veljavnem na dan 20. 6. 1995. Z izvr{evanjem
izpodbijane uredbe naj bi torej za veletrgovce, katerih po-
slovni predmet je medicinsko blago, nastale te‘ko popravlji-
ve {kodljive posledice, zato predlaga, naj ustavno sodi{~e
izpodbijano uredbo odpravi, do kon~ne odlo~itve pa zadr‘i
njeno izvajanje. Za~asno zadr‘anje izvr{evanja izpodbijane
uredbe iz podobnih razlogov kot prvi predlaga tudi drugi
pobudnik.

7. V zvezi s predlogom pobudnikov, da naj ustavno
sodi{~e do kon~ne odlo~itve zadr‘i izvr{evanje izpodbijane
uredbe, vlada navaja, da uredba temelji na pooblastilu, dolo-
~enem v 5. ~lenu ZC. Ukrep naj bi narekovala 39-odstotna
rast stro{kov zdravljenja v okviru obveznega zdravstvenega
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zavarovanja v letu 1995 v Sloveniji. Z ukrepom naj bi pose-
gla le na zdravila za humano rabo in pomo‘na zdravilna
sredstva, ki se izdajajo na zdravni{ki recept oziroma naro~il-
nico zdravnika. Ob tem naj bi se vlada zavedala, da je cena
uvo‘enega medicinskega blaga odvisna od gibanja te~aja
tujih valut, zato je v 4. ~lenu predvidela mo‘nost korekcije
veleprodajnih cen medicinskega blaga iz uvoza. Po vladinem
stali{~u gospodarskim subjektom ni okrnjena pravica do us-
tvarjanja dobi~ka, saj naj bi z ukrepom posegla le na cene
medicinskega blaga, ki se izdaja na recept in naro~ilnico
zdravnika, hkrati pa naj bi bila omogo~ila spremembo cen.

Vlada meni, da je v interesu narodnega gospodarstva in
makroekonomske politike pristojna omejiti raven dobi~ka
gospodarskih subjektov, ki ga ti ustvarijo na trgu, ~e se blago
financira s sredstvi prora~una.

B)
8. Po 24. ~lenu zakona o ustavnem sodi{~u (Uradni list

RS, {t. 15/95 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko vsakdo da
pisno pobudo za za~etek postopka, ~e izka‘e svoj pravni
interes. Ta je podan, ~e predpis, katerega oceno pobudnik
predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne in-
terese oziroma v njegov pravni polo‘aj. V skladu s citirano
dolo~bo ZustS mora biti za izkaz pravnega interesa pobud-
nikova pravica ogro‘ena, s pri~akovano meritorno odlo~bo
ustavnega sodi{~a pa naj bi se njegov pravni polo‘aj izbolj-
{al. Pri~akovana korist se mora v pobudnikovi pravni sferi
neposredno izkazati.

9. Na vi{ino prihodka trgovcev na debelo vpliva poleg
obsega prometa, predvsem vi{ina trgovske mar‘e oziroma
rabata. Dobi~ek gospodarske dru‘be ni odvisen le od njenega
prihodka, ampak tudi od notranje ekonomike poslovanja in
{tevilnih organizacijskih in drugih faktorjev, ki vplivajo na
zni‘evanje stro{kov dru‘be. Ne glede na to omejevanje mar-
‘e oziroma rabata vpliva na ekonomski polo‘aj in na pobud-
nikove interese do ustvarjanja dobi~ka, zato pobudnika za
vlo‘itev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe v
delu, ki se nana{a na dele‘ veleprodajne cene, namenjene za
pokrivanje stro{kov veletrgovine (rabat, ki ga lahko v struk-
turi cene trgovina na debelo dogovori s proizvajalcem), in pa
v delu, ki se nana{a na veleprodajne cene medicinskega
blaga, uvo‘enega iz drugih dr‘av, ter v tej zvezi dele‘a,
namenjenega pokrivanju stro{kov veletrgovine (mar‘a), iz-
kazujeta pravni interes.

10. Pobudnika pa ne izkazujeta pravnega interesa za
vlo‘itev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti tistega
dela uredbe, s katerim je dolo~ena raven cen zdravil za huma-
no rabo in pomo‘nih sredstev, ki jih uporabljajo pravne in
fizi~ne osebe pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in se
predpisujejo na recept ter so proizvedena v Sloveniji.

11. Z ustavo zagotovljena podjetni{ka svoboda gospo-
darskih subjektov (74. ~len) je omejena s socialnimi na~eli,
vgrajenimi v ustavo. Ustavno na~elo svobodne gospodarske
pobude zagotavlja gospodarskim subjektom veliko svobodo,
vendar pa hkrati dr‘avi nalaga skrb za spremljanje tr‘ne igre
in dol‘nost, da zagotavlja ravnovesje med ustavno zagotov-
ljeno svobodo gospodarske pobude in socialnimi na~eli. Za-
konodajalcu nalaga, da oblikuje gospodarsko politiko, in ga
poobla{~a za sprejem ukrepov, s katerimi bo lahko zagotovil
uresni~itev ciljev te politike.

12. S tem namenom je zakonodajalec oblikoval in spre-
jel ZC. Z na~elom prostega oblikovanja cen je gospodarskim
subjektom prepustil svobodno dolo~anje oziroma dogovarja-
nje cen, ob tem pa je predvidel mo‘nost, da v primeru, ko bi
zaradi podjetni{ke svobodne iniciative pri posameznih po-
membnej{ih proizvodih in storitvah nastopile hude motnje na
trgu oziroma monopolno oblikovanje cen, in v drugih prime-

rih oblikovanja skupnih cen pride do intervencije izvr{ilne
oblasti za odpravo in prepre~itev takih pojavov (5. ~len ZC).

13. Ustavno sodi{~e je pristojno za presojo skladnosti
izpodbijanega podzakonskega akta z zakonom in ustavnimi
na~eli, ni pa pristojno presojati usklajenosti teh aktov z go-
spodarsko politiko dr‘ave. Njegova pristojnost se nana{a na
oceno, ali so izpolnjene zakonske predpostavke za izdajo
ukrepov, uvedenih z izpodbijano uredbo, in na to, ali je vlada
pri sprejemu ukrepov ravnala v skladu z zakonskim poobla-
stilom.

14. Na podlagi podatkov, zbranih na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj, Zavodu za statistiko RS in Splo-
{nem zdru‘enju za trgovino Gospodarske zbornice Slovenije,
je ustavno sodi{~e ugotovilo, da so cene medicinskemu blagu
v Sloveniji od osamosvojitve, ko so se za~ele prosto obliko-
vati, pa do sprejema izpodbijane uredbe bolj porasle, kot so
porasle cene drugemu blagu. S porastom cen se je hkrati
pove~ala osnova za obra~un rabatov in mar‘ trgovcev na
debelo s tovrstnim blagom. Poslovni uspehi proizvajalcev
zdravil za humano rabo in pomo‘nih zdravilnih sredstev,
zlasti pa veletrgovcev s tem blagom, so postali izredno ugod-
ni in se iz leta v leto pove~ujejo. Povpre~ne mese~ne bruto
pla~e delavcev, zaposlenih pri veletrgovcih z medicinskim
blagom, so tako v obdobju od januarja 1995 pa do julija 1995
zna{ale 308.786 SIT (povpre~ne pla~e delavcev zaposlenih v
trgovini na debelo v Sloveniji v enakem obdobju, pa le
117.921 SIT; povpre~ne v Sloveniji 109.267 SIT, v negospo-
darstvu 130.376,00 SIT, v gospodarstvu 102.423 SIT). Pov-
pre~no so se cene v maloprodaji od aprila 1994 do aprila
1995 pove~ale za 5,9 %, cene zdravil pa za 10,2 %. Vsi
veletrgovci z zdravili so v poslovnem letu 1994 izkazali
dobi~ek. Po podatkih Zavoda za Statistiko RS je zna{ala
povpre~na splo{na maloprodajna mar‘a v Sloveniji v obdob-
ju od aprila 1994 pa do aprila 1995 17,9 %, maloprodajna
mar‘a v prodaji na drobno medicinskega blaga pa 15,3 %.
Gibanja veleprodajnih rabatov in mar‘ statistika ne zajema.
Iz zbranih podatkov Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj izhaja, da so v zadnjem obdobju zelo narasli stro{ki za
zdravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

15. Ustavno sodi{~e ocenjuje, da vlada zdravila za hu-
mano rabo in pomo‘na zdravilna sredstva, ki se izdajajo na
zdravni{ki recept, upravi~eno {teje za pomembnej{e proizvo-
de v smislu ZC.

16. Ne glede na to, ali gre za rabat ali mar‘o, ki pripade
veletrgovcem, je ta sestavni – kalkulativni del veleprodajne
cene. Rabat in mar‘a se v okviru veleprodajne cene pravilo-
ma dolo~ata v odstotku od dolo~ene osnove, zato je od vi{ine
odstotka rabata ali mar‘e odvisna tudi vi{ina veleprodajne
cene. Z zmanj{anjem odstotka rabata oziroma mar‘e se
zmanj{uje veleprodajna cena.

Izredno ugodni poslovni rezultati veletrgovine z medi-
cinskim blagom, zlasti pa dve sto odstotkov vi{je povpre~ne
bruto pla~e delavcev, zaposlenih pri veletrgovcih z medicin-
skim blagom, v primerjavi s povpre~nimi bruto pla~ami de-
lavcev v Sloveniji (v obdobju od januarja do julija 1995) na
eni strani in pa pove~anje stro{kov zdravljenja, ki se krijejo s
prispevno stopnjo zavarovancev na drugi strani, so po oceni
ustavnega sodi{~a ka‘ejo na nesorazmerja, ki v skladu s
predpostavkami 5. ~lena ZC opravi~ujejo vladno intervenci-
jo. Izpodbijani ukrep, ki se nana{a na veletrgovino oziroma
na dolo~itev vi{ine rabata in mar‘e, je selektiven in sprejet le
v obsegu, da se odpravi prekomerno pove~evanje stro{kov
zdravljenja in da se zavarovanci kot potro{niki zdravstvenih
storitev za{~itijo. Ukrep se namre~ nana{a le na medicinsko
blago, ki se izdaja na zdravni{ki recept, za vse druge vrste
blaga pa ostaja re‘im oblikovanja cen in veletrgovinskih
rabatov oziroma mar‘ nespremenjen. Posegel je le na tretjino
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rabata, ki so ga veletrgovci obi~ajno dosegali v pogodbenih
razmerjih z doma~imi proizvajalci. Pri tem ukrep ne razlikuje
medicinskega blaga, ki ga veletrgovci prodajajo iz svojih
skladi{~, od blaga, ki ga prodajajo v tranzitu in ki jim povzro-
~a bistveno ni‘je stro{ke kot prvo. Ukrep je za~asnega zna~a-
ja, namenjen odpravi prekomernih stro{kov zdravljenja, ki
nastajajo zaradi visoke cene medicinskega blaga.

17. Vlada s sprejemom ukrepa, ki se nana{a na zni‘anje
oziroma omejitev rabata in mar‘e veletrgovcev, ni presegla
pooblastila, ki ji ga daje 5. ~len ZC. Ustavno sodi{~e ne
sprejema navedb pobudnika, da so veletrgovci z medicin-
skim blagom postavljeni v neenakopraven polo‘aj nasproti
veletrgovcem z drugim blagom. Veletrgovci, ki trgujejo z
medicinskim blagom, so po oceni ustavnega sodi{~a ‘e glede
na naravo blaga, s katerim trgujejo, v dolo~eni prednosti pred
ve~ino drugih trgovcev. To potrjujejo tudi njihovi izjemno
ugodni poslovni rezultati in izjemno ugodna raven pla~ pri
njih zaposlenih delavcev. V opisanem obsegu je interventni
ukrep po oceni ustavnega sodi{~a zakonit in ni v nasprotju ne
s 74. ~lenom in ne s 14. ~lenom ustave, kot to navajata
pobudnika.

18. Po ustavi je Slovenija demokrati~na republika in
pravna dr‘ava, v kateri velja na~elo delitve oblasti na zako-
nodajno, izv{ilno in sodno (1., 2. in 3. ~len ustave). Upravni
organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podla-
gi ustave in zakonov (drugi odstavek 120. ~lena ustave).
Ustava tudi dolo~a, da morajo biti podzakonski predpisi in
drugi splo{ni akti v skladu z ustavo in zakoni (tretji odstavek
153. ~lena ustave). Na~elo delitve oblasti torej ve‘e upravne
organe pri izdaji predpisov na zakonsko pooblastilo. Pravic
in obveznosti pravnih subjektov upravni organi ne morejo
samostojno urejati, spreminjati ali ukinjati. Zakonsko normo
smejo dopolnjevati le tako, da prispevajo k udejanjenju z
zakonom dolo~enega cilja.

19. V 5. ~lenu ZC je zakonodajalec dal vladi pooblastilo
za sprejem ukrepov na podro~ju oblikovanja cen posameznih
pomembnih proizvodov in storitev, hkrati pa mu je dolo~il
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da vlada lahko ukrepa.

20. V 3. ~lenu izpodbijane uredbe je vlada, sklicujo~ se
na 5. ~len ZC, predpisala ukrep, po katerem je uvoznikom
medicinskega blaga predpisala, da se devizna protivrednost
uvo‘enega medicinskega blaga kot element neto veleprodaj-
ne cene obra~una po te~aju tuje valute, veljavnem na dan 20.
6. 1995. To zamrznitev (fiksiranje) te~aja je vlada uvedla, ne
da bi pri tem upo{tevala 11. ~len zakona o deviznem poslova-
nju (Uradni list RS, {t. 1/91-I in 71/93 – v nadaljevanju:
ZDP), po katerem se te~aji tujih valut oblikujejo prosto na
deviznem trgu, in 27. ~len istega zakona, po katerem so
uvozniki blaga dol‘ni vrednost uvo‘enega blaga, dolo~eno v
tuji valuti, banki, poobla{~eni za pla~ila do tujine, pla~ati v
tolarjih po te~aju, veljavnem na dan, ko so banki predlo‘ili
nalog za pla~ilo. Z uvedbo ukrepa, po katerem se uvoznikom
medicinskega blaga ne priznava dejanska cena, ki so jo dol‘-
ni v skladu z ZDP pla~ati za uvo‘eno blago, kot kalkulativni
element neto veleprodajne cene, je po oceni ustavnega sodi{-
~a vlada presegla pooblastilo iz 5. ~lena ZC. Posegla je v
pravico teh uvoznikov, ki jo imajo v skladu z veljavnimi
predpisi, kar pa ni v skladu z na~elom zakonitosti, izvedenim
iz na~ela delitve oblasti. Vlada v odgovoru na pobudnikove
navedbe zgolj zatrjuje, da je ravnala v skladu z zakonskim
pooblastilom, z ni~imer pa ni dokazala, kako naj bi dejanska
cena uvo‘enega medicinskega blaga, zaobse‘enega z vlad-
nim ukrepom, vplivala na zatrjevane hude motnje na trgu.
Prav tako vlada ni dokazala, kako naj bi sprejeti ukrep vpli-
val na odpravo domnevnega stanja.

21. Vlada za ukrep, uveden s 3. ~lenom uredbe, po
katerem je uvoznikom obra~unavanje devizne protivrednosti

medicinskega blaga kot kalkulativnega elementa neto veletr-
govske cene omejila na te~aje tujih valut, veljavne na dan 20.
6. 1995, po oceni ustavnega sodi{~a ni imela zakonskega
pooblastila, zato ga je ustavno sodi{~e razveljavilo.

22. Na podlagi gornjih ugotovitev je ustavno sodi{~e
uredbo v delu 3. ~lena, ki se nana{a na na zamrznitev te~ajev
tujih valut pri izra~unavanju tolarske vrednosti medicinskega
blaga iz uvoza, razveljavilo.

C)
23. To odlo~bo je ustavno sodi{~e sprejelo na podlagi

25. ~lena ter prvega odstavka 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. Janez [inkovec, dr. Lovro [turm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Bo{tjan M. Zupan~i~.
Izrek je sprejelo v 1. in 2. to~ki soglasno, v 3. to~ki pa s
{estimi glasovi proti trem (proti so glasovali sodniki Krivic,
Snoj in [turm, ki so glasovali za odpravo).

[t. U-I-145/95
Ljubljana, dne 9. novembra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

3099.

Na podlagi 42. ~lena zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, {t. 1/91-I in 71/93), drugega odstavka 20.
~lena in 44. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
{t. 1/91-I) in drugega odstavka 12. ~lena zakona o poravna-
vanju obveznosti iz neizpla~anih deviznih vlog (Uradni list
RS, {t. 7/93) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanj{em
znesku deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke

1. V prvem odstavku 1. to~ke sklepa o najmanj{em
znesku deviz, ki ga morajo imeti poobla{~ene banke (Uradni
list RS, {t. 80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95, 28/95, 37/95,
44/95, 50/95, 54/95 in 60/95) se zamenja tabela z novo tabe-
lo, in sicer:

mio ECU

1. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 385,5
2. Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor 217,1
3. Abanka d.d., Ljubljana 116,7
4. Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana 14,7
5. Hipotekarna banka d.d., Bre‘ice 2,5
6. Bank Austria d.d., Ljubljana 94,0
7. Probanka d.d., Maribor 9,8
8. Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana 9,5
9. SKB banka d.d., Ljubljana 158,9

10. UBK banka d.d., Ljubljana 5,8
11. Slovenska zadru‘na kmetijska banka d.d., Ljubljana 9,0
12. Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana 5,0
13. Banka Celje d.d., Celje 71,8
14. Splo{na banka Koper d.d., Koper 133,0
15. Gorenjska banka d.d., Kranj 81,7
16. Dolenjska banka d.d., Novo mesto 50,1
17. LB Banka Dom‘ale d.d., Dom‘ale 28,6
18. LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje 10,8
19. LB Posavska banka d.d., Kr{ko 6,7
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mio ECU

20. LB Splo{na banka Velenje d.d., Velenje 22,1
21. LB Koro{ka banka d.d., Slovenj Gradec 25,2
22. LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota 47,9
23. Banka Noricum d.d., Ljubljana 2,5
24. Ljudska banka d.d., Ljubljana 6,1
25. M banka d.d., Ljubljana 2,5
26. Banka Vipa d.d., Nova Gorica 30,1
27. Krekova banka d.d., Maribor 31,9
28. Factor banka d.d., Ljubljana 3,8
29. Banka Societe Generale d.d., Ljubljana 2,5
30. Po{tna banka Slovenije d.d 0,2

Skupaj 1.586,0

2. Spremeni se 6. to~ka tako, da glasi:
“Poobla{~ene banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa

ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanj{ega zneska
deviz oziroma neto devizne pozicije, morajo predpisana znes-
ka dose~i do 6. decembra 1995.”

3. Ta sklep za~ne veljati 1. decembra 1995 in se od tega
dne tudi uporablja.

Ljubljana, dne 21. novembra 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

3100.

Na podlagi drugega odstavka 21. ~lena zakona o Agen-
ciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
Agenciji RS za pla~ilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, {t. 48/94, 18/95, 58/95) v zvezi z drugim
odstavkom 20. ~lena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, {t. 1/91-I) predpisuje Svet Banke Slovenije

N A V O D I L O
o na~inu vnov~evanja ~ekov

1. ~len
To navodilo ureja postopek vnov~evanja ~ekov, posto-

pek in na~in pobotanja in popla~ila terjatev in obveznosti
med bankami ter pogoje in postopek zavrnitve ~eka s strani
trasata.

2. ~len
V tem navodilu imajo uporabljeni izrazi naslednji po-

men:
– trasat – tisti, ki naj pla~a
– trasant – tisti, ki je ~ek izdal
– remitent – tisti, kateremu je treba pla~ati
– inkasant – banka, ki je ~ek izpla~ala remitentu
– avtorizacija – postopek, v katerem banka na iniciativo

remitenta preveri stanje na ra~unu trasanta in jam~i za izpla-
~ilo ~eka.

3. ~len
Remitenti (v nadaljevanju: remitent) dnevno predlo‘ijo

prejete ~eke v izpla~ilo poslovni banki (v nadaljevanju: inka-
sant), pri kateri imajo ra~un ali poslovni banki, s katero imajo
sklenjen dogovor. Banka, ki je ~eke sprejela ugotovi, koliko

~ekov je trasiranih nanjo in koliko na ra~une drugih bank.
Transakcije po ~ekih drugih bank so predmet medban~nega
obra~una (v nadaljevanju: obra~unsko mesto).

4. ~len
Skupaj s ~eki iz tretjega ~lena tega navodila, prilo‘i

remitent inkasantu tudi specifikacijo ~ekov z naslednjimi
podatki:

1. ime remitenta
2. {tevilka ra~una remitenta
3. sklicevanje na {tevilko (remitent)
4. skupna vsota zneskov ~ekov
5. zaporedna {tevilka vpisa
6. ime inkasanta
7. {tevilka ra~una inkasanta
8. sklicevanje na {tevilko (inkasant)
9. serijska {tevilka ~eka
10. znesek ~eka
11. {tevilka ra~una trasata
12. datum predlo‘itve ~ekov in podpis poobla{~enih

oseb remitenta.
Inkasant potrdi kopijo specifikacije ~ekov in jo vrne

predlagatelju.

5. ~len
Vse specifikacije, prejete dolo~enega dne, inkasant {e

isti dan v skladu z veljavnim rokovnikom vklju~i v zbirno
specifikacijo, ki je osnova za poravnavo. Iz specifikacije
(zahteve) je razvidna skupna vsota zneskov ~ekov, ki se
prenese v breme ra~una inkasanta in v dobro ra~una remiten-
tov.

Dnevna zbirna specifikacija vsebuje: oznako posla (06),
datum obremenitve, ime inkasanta, {tevilko ra~una inkasan-
ta, sklicevanje na {tevilko inkasanta, skupni znesek obreme-
nitve, ime remitenta, {tevilko ra~una remitenta, sklicevanje
na {tevilko remitenta, vsoto specifikacije posameznega remi-
tenta.

6. ~len
Vse ~eke, ki jih prejmejo v vnov~enje, banke sortirajo

in ugotavljajo terjatve do posameznih bank, ter izdelajo novo
zbirno specifikacijo, ki predstavlja skupni znesek terjatev do
posameznih bank (in vseh bank skupaj) na osnovi izpla~anih
~ekov, sprejetih v vnov~enje.

Inkasant pri obdelavi v vnov~enje prejetih ~ekov zapi{e
vse potrebne podatke (serijska {tevilka ~eka, {ifra trasata,
znesek, {tevilka teko~ega ra~una) tudi za dokon~ni obra~un
pri trasatu. Podatke posreduje bankam, za katere je izpla~ala
~eke v skladu z 3. ~lenom tega navodila, s pomo~jo ra~unal-
ni{kih medijev (magnetni trak, disketa, elektronski prenos,
S.W.I.F.T.). Sortirane ~eke iz prvega odstavka tega ~lena,
tako inkasanti zadr‘ijo pri sebi in jih ustrezno arhivirajo, ter
jih bankam, za katere so ~eke izpla~ale, posredujejo samo v
primeru reklamacij.

7. ~len
Terjatve iz 6. ~lena sporo~ijo banke dnevno obra~un-

skemu mestu, ki na osnovi prejetih podatkov vseh bank po-
bota medsebojne terjatve in obveznosti (multilateralni pobot
in poravnava) in ugotovi banke neto pla~nike in banke neto
prejemnike ter posreduje pla~ilne naloge v poravnavo. ^e
saldo skupnega zneska vsakodnevnega pora~una ni enak 0, se
sredstva ~rpajo iz rizi~nega sklada.

Do za~etka delovanja obra~unskega mesta banke med-
sebojne obveznosti in terjatve poravnavajo bilateralno.
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8. ~len
Trasat preveri ~eke, ki jih je prevzel sam, kakor tudi

podatke o izpla~anih ~ekih pri drugi banki – inkasantu.
Trasat ~ek zavrne zlasti, ~e:
1. ~ek ni bil predlo‘en v skladu z zakonom o ~eku
1.1. na ra~unu trasanta ni sredstev
1.2. ~ek ne vsebuje vseh elementov
1.3. je bil ~ek zlorabljen
1.4. ~ek ni bil trasiran nanj
1.5. ~ek ni bil pravo~asno predlo‘en v vnov~enje
2. ~ek ni bil predlo‘en v izpla~ilo v skladu s pogodbo o

vodenju teko~ega ra~una.
Hkrati trasat zahteva delno ali celotno stornacijo za

izvr{ene odobritve (poravnava pred preverbo) remitentu. Sku-
paj z zahtevo po delni ali celotni stornaciji in s tem vra~ilu
sredstev, vrne trasat remitentu tudi ~eke, na osnovi katerih je
bil neupravi~eno popla~an. V primeru, da je ~ek – predmet
reklamacije sprejela druga banka, trasat zahteva ~ek od inka-
santa.

9. ~len
Trasat je odgovoren za izpla~ilo ~eka remitentu do zne-

ska, ki je predmet dogovora bank. ̂ e remitent naenkrat sprej-
me ve~ ~ekov istega trasanta, nosi tveganje morebitnega
nepla~ila ostalih ~ekov sam.

Trasant lahko izstavi ~ek, ki glasi na katerikoli vi{ji
znesek, vendar trasat odgovarja za izpla~ilo tak{nega ~eka le,
~e je bil predhodno opravljen postopek avtorizacije. Remi-
tent zapi{e {ifro avtorizacije na hrbtno stran ~eka.

Za izvajanje avtorizacije iz prej{njega odstavka, se ban-
ke zavezujejo zagotoviti ustrezen sistem avtorizacije.

10. ~len
Obra~unsko mesto po{lje posameznim bankam spisek

vseh izpla~anih ~ekov pri drugih bankah in za druge banke,
ki je osnova za operativno in knjigovodsko uskladitev posla.

11. ~len
Banke oblikujejo obra~unsko mesto, kjer se vodi pose-

ben ra~un (v nadaljevanju: obra~unski ra~un), v okviru kate-
rega se opravlja pobot in popla~ilo denarnih obveznosti, ki
izhajajo iz ~ekovnega poslovanja.

Pri obra~unskemu mestu se oblikuje rizi~ni sklad, s
katerega se po potrebi preknji‘ujejo sredstva na obra~unski
ra~un. Na~in dela z rizi~nim skladom dolo~a Poslovnik rizi~-
nega sklada, ki ga izdelajo in sprejmejo banke in ki podrobno
definira postopke v primeru nepla~ila.

Banke z obra~unskim mestom sklenejo “Pogodbo o ob-
likovanju rizi~nega sklada”.

12. ~len
Banke si za storitev v vnov~enje prevzetih ~ekov zara-

~unavajo stro{ke skladno z dolo~eno enotno medban~no tari-
fo, za storitev stranki pa se zara~unavajo stro{ki v skladu z
vsakokrat veljavno tarifo posamezne banke. V vsakem pri-
meru je osnova za izra~un opravljene storitve stro{ek tran-
sakcije.

13. ~len
Zdru‘enje bank Slovenije najkasneje do 31. 3. 1996 s

soglasjem Banke Slovenije sprejme dogovor o obliki obraz-
cev specifikacij ~ekov in o postopku o oblikovanju in delova-
nju obra~unskega mesta, kot tudi vse ostale obrazce in po-
stopke, ki so potrebni za izvajanje tega navodila.

14. ~len
To navodilo za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996, razen dolo~il 8.
in 9. ~lena za ~eke, ki so bili izdani pred tem datumom.

Ljubljana, dne 22. novembra 1995.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

Guverner

3101.

Na podlagi 61. ~lena zakona o svobodni menjavi dela na
podro~ju vzgoje in izobra‘evanja (Uradni list SRS, {t. 14/80
in Uradni list RS, {t. 12/91-I) in 43. ~lena zakona o usmerje-
nem izobra‘evanju (Uradni list SRS, {t. 11/80, 6/83, 25/89 in
35/89) je Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in
izobra‘evanje na 25. seji  dne 9. 11. 1995 sprejel

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

kadrovskih pogojev za u~itelje in sodelavce-laborante v
programih srednjih in osnovnih {ol

1
Sklep o dolo~itvi kadrovskih pogojev za u~itelje in so-

delavce-laborante v programih srednjih in osnovnih {ol (Urad-
ni list RS, {t. 42/95 – v nadaljnjem besedilu: sklep) se v to~ki
3. 1 dopolni tako, da se za zadnjo vrstico prvega odstavka
doda besedilo “kemije z biologijo”.

2
To~ka 19.1 sklepa se spremeni in dopolni tako, da se

drugi odstavek glasi:
19.1.1 Predmet umetnost – likovni del lahko u~i, kdor je

kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor umetnostne zgodovine in ...
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in)
– profesor likovne pedagogike
– akademski slikar
– akademski kipar
– diplomirani industrijski oblikovalec
– diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij.
^e u~iteljev z izobrazbo iz prej{njega odstavka ni, lah-

ko u~i predmet umetnost – likovni del tudi u~itelj, ki je
kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in si je
pridobil strokovni naslov diplomirani in‘enir arhitekture.

19.1.2 Predmet umetnost – glasbeni del lahko u~i, kdor
je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in si
je pridobil katerega od strokovnih naslovov :

– profesor glasbe
– diplomirani muzikolog (in).
19.1.3 Predmet umetnost – filmski del lahko u~i, kdor je

kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in si je
pridobil katerega od strokovnih naslovov:

– profesor umetnostne zgodovine in ...
– diplomirani umetnostni zgodovinar (in)
– diplomirani igralec
– diplomirani gledali{ki in radijski re‘iser
– diplomirani filmski in televizijski re‘iser
– diplomirani dramaturg
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– profesor sloven{~ine (in)
– diplomirani slovenist (in)
– diplomirani literarni komparativist (in).
19.1.4 Predmet umetnost – gledali{ki del lahko u~i,

kdor izpolnjuje pogoje za pou~evanje predmeta umetnost –
filmski del.

19.1.5 Predmet umetnost – plesni del  lahko u~i, kdor je
kon~al katerikoli program za pridobitev visoko{olske izo-
brazbe in ima ustrezno poklicno znanje. Ustrezno poklicno
znanje ima, kdor je kon~al {tiriletni program srednje {ole za
ples in  se  je usposobil za poklic plesalec ali kdor je opravil
izobra‘evanje na zavodu, specializiranem za pou~evanje
plesa.

^e u~itelja z izobrazbo iz prej{njega odstavka ni, lahko
u~i predmet umetnost – plesni del, kdor ima ustrezno poklic-
no znanje.

3
To~ka 21.3.1 sklepa se spremeni in dopolni tako, da se

glasi:
V osnovni {oli lahko u~i predmet tehni~na vzgoja, kdor

je kon~al program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in je
pridobil katerega izmed strokovnih naslovov:

– profesor tehnike in ...

– profesor proizvodno-tehni~ne vzgoje in ...
^e u~iteljev z izobrazbo iz prej{njega odstavka ni, lah-

ko u~i predmet tehni~na vzgoja tudi u~itelj, ki je kon~al
program za pridobitev visoko{olske izobrazbe in si je prido-
bil strokovni naslov diplomirani in‘enir strojni{tva ali diplo-
mirani in‘enir elektrotehnike.

4
To~ka 23.3 sklepa se spremeni tako, da se v drugi vrstici

besedilo “profesor glasbene pedagogike” nadomesti z bese-
dilom “profesor glasbe”.

5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in za~ne veljati  1. 9. 1995.

Št. 603-12/95
Ljubljana, dne 9. novembra 1995.

Predsednik
Strokovnega sveta

Republike Slovenije
za vzgojo in izobra‘evanje

izred. prof. dr. Veljko Troha l. r.

BRE@ICE

3102.

Na podlagi 65. ~lena ter v zvezi z 49. ~lenom zakona o
lokalni samoupravi RS (Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 –
odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS {t. U-I-13/94-65, 45/94 –
odlo~ba Ustavnega sodi{~a RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni
list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95 – odlo~ba Ustavnega sodi{-
~a RS, {t. U-I-285/94-105) in drugega odstavka 51. ~lena
statuta Ob~ine Bre‘ice, je ob~inski svet na 11. seji dne 24.
10. 1995 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnih podro~jih Ob~inske uprave

ob~ine Bre‘ice

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se podrobneje uredi organizacija in de-

lovna podro~ja Ob~inske uprave ob~ine Bre‘ice (v nadalje-
vanju: ob~inska uprava).

Ob~inska uprava je organizirana v upravnih organih,
upravni organizaciji in uradu ter v okviru pravic in dol‘nosti
ob~ine, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in statutom Ob~i-
ne Bre‘ice, samostojno opravlja upravne, strokovno-tehni~-
ne, organizacijske, razvojne, svetovalne, nadzorne, izvajal-
ske in ostale naloge na podro~jih za katere je ustanovljena.

2. ~len

Ob~inska uprava izvaja kratkoro~ne, srednjero~ne in
dolgoro~ne programe ob~ine in izvr{uje zakone, odloke in
druge predpise ter splo{ne akte ob~inskega sveta in ‘upana,
izvaja razvojne smernice ob~inskega sveta, spremlja stanje
na podro~jih, za katera je ustanovljena, daje pobude in pred-
loge za re{evanje problematike na teh podro~jih, izdaja izvr-
{ilne predpise, odlo~a o upravnih zadevah iz izvirne in prene-
sene pristojnosti ob~ine, pripravlja osnutke predpisov in
drugih splo{nih aktov iz pristojnosti ob~inskega sveta in
‘upana ter opravlja druga strokovna in servisna dela za ob-
~inski svet in ‘upana.

Ob~inska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena
s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi jav-
nimi slu‘bami in drugimi organizacijami ter zagotavlja vse-
stransko uresni~evanje pravic, potreb in interesov ob~anov.

Ob~inska uprava pri izvajanju svojih nalog in aktivnosti
sodeluje s sosednjimi ob~inami, regijami, dr‘avnimi organi,
organizacijami in institucijami, organi in predstavniki sosed-
njih dr‘av in mest v drugih dr‘avah.

3. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan.

Za vodenje uprave lahko pooblasti ‘upan tajnika, ki ga
na njegov predlog imenuje ob~inski svet za mandatno dobo 4
let.

Tajnik ob~inske uprave je za svoje delo in izvajanje
nalog ob~inske uprave neposredno odgovoren ‘upanu.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI
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II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODRO^JA
OB^INSKE UPRAVE

1. Organizacija ob~inske uprave

4. ~len
V ob~inski upravi ob~ine Bre‘ice so ustanovljeni trije

upravni organi, upravna organizacija ter urad.

5. ~len
Upravni organi v ob~inski upravi so:
– Oddelek za splo{no-pravne zadeve in dru‘bene dejav-

nosti,
– Oddelek za gospodarske javne slu‘be in gospodarske

zadeve
– Oddelek za prora~un in finance.
Upravna organizacija v ob~inski upravi je:
– Zavod za prostorsko na~rtovanje in razvoj.
V sestavi ob~inske uprave je tudi urad ‘upana, ki ga

vodi tajnik ob~inske uprave.
Ob~inske upravne organe in organizacijo vodijo pred-

stojniki, ki jih imenuje ob~inski svet na predlog ‘upana, in
sicer:

– oddelke – vodje oddelkov
– zavod – direktor zavoda.

6. ~len
V upravnih organih oziroma organizaciji se lahko obli-

kujejo organizacijske enote, ki se natan~no opredelijo v aktu
o sistemizaciji.

7. ~len
Sekretar ob~inskega sveta sklene delovno razmerje v

ob~inski upravi in je v pravicah in obveznostih iz delovnega
razmerja izena~en s predstojniki uprave Ob~ine Bre‘ice.

Naloge sekretarja opredeljuje statut in poslovnik ob~in-
skega sveta.

2. Delovna podro~ja ob~inske uprave

8. ~len
Urad ‘upana opravlja:
– protokolarne, koordinacijske in organizacijske naloge

za ‘upana in ob~inski svet
– naloge v zvezi s sistemom pla~ zaposlenih v ob~inski

upravi in organizacijo dela
– naloge v zvezi z upravnim nadzorom nad izvajanjem

ob~inskih predpisov ter zakonitostjo splo{nih aktov javnih
zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje
ali daje soglasje k njim ob~inski svet

– strokovno-tehni~na opravila potrebna za izvajanje na-
log civilne za{~ite ob sodelovanju predstavnikov krajevnih
skupnosti

– naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji
za vso ob~ino

– naloge v zvezi z nadzorom poslovanja porabnikov
sredstev prora~una ob~ine.

9. ~len
Oddelek za splo{no-pravne zadeve in dru‘bene dejav-

nosti opravlja zlasti:
– vse splo{no-kadrovske in pravne ter organizacijsko-

tehni~ne naloge za ob~ino,
– pripravo delovnih gradiv oziroma osnutkov odlokov

in drugih ob~inskih aktov, ki jih sprejema ali predlaga v
sprejem ‘upan oziroma ob~inski svet

– naloge v zvezi z upravnim nadzorom izvajanja ob~in-
skih predpisov ter zakonitostjo splo{nih aktov, ki jih potrjuje
ali daje mnenje k njim ob~inski svet

– nudenje pravne pomo~i ob~anom, krajevnim skupno-
stim, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim pri
uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnem in
drugih pravnih postopkih

– pripravlja in uresni~uje akte ob~ine, ki se nana{ajo na
ustanovitev in delovanje javnih zavodov na podro~ju kulture,
otro{kega varstva, raziskovalne dejavnosti, socialnega skrbs-
tva, {olstva, {porta, zdravstva, ki so v pristojnosti ob~ine

– skrbi za pospe{evanje in financiranje vseh dejavnosti
iz svojega delokroga ter planira in nadzoruje porabo sredstev
prora~una ob~ine za te dejavnosti

– upravlja, vzdr‘uje, nadzoruje in izvaja operativne na-
loge v zvezi z ob~inskim premo‘enjem s podro~ja dru‘benih
dejavnosti

– opravlja vse naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij
iz svojega delokroga

– opravlja vse upravne naloge s podro~ja dru‘benih de-
javnosti

– opravlja vse druge naloge in posle po nalogu ‘upana
ter posle, ki po svoji vsebini ne sodijo v delokrog drugega
organa, organizacije ali urada.

10. ~len
Oddelek za gospodarske javne slu‘be in gospodarske

zadeve, opravlja zlasti:
– opravila in naloge v zvezi z na~rtovanjem razvoja

ob~ine
– naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj

gospodarstva, pospe{evanjem malega gospodarstva, obrti, tu-
rizma, trgovine, podjetni{tva in ostalih gospodarskih dejav-
nosti

– naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in
pospe{evanje kmetijstva ter gospodarno rabo, upravljanje in
razpolaganje s kmetijskimi zemlji{~i

– pripravlja strokovne podlage za vodenje upravnega
postopka iz svojega delokroga

– pripravlja strokovne podlage in daje pobude za spreje-
manje ob~inskih odlokov, drugih predpisov in aktov iz svoje-
ga delokroga

– izvaja operativne naloge v zvezi z razpolaganjem,
upravljanjem in gospodarjenjem z ob~inskim premo‘enjem,
vodenjem evidenc ter kontrolo nad izvajanjem teh nalog in
obveznosti uporabnikov

– predlaga na~in opravljanja gospodarskih javnih slu‘b,
pripravlja njihove razvojne programe, standarde in normative
ter izvaja nadzor nad delom le-teh

– pripravlja in vodi investicije, upravlja in gospodari s
prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi ob-
jekti, napravami in opremo ter izvaja komunalno nadzorstvo

– planira in nadzoruje porabo sredstev prora~una po-
trebnih za izvajanje nalog iz svojega delokroga

– opravlja vse naloge v zvezi s pridobivanjem, ureja-
njem, vrednotenjem in razpolaganjem s stavbnimi in kmetij-
skimi zemlji{~i, poslovnimi prostori in stanovanji v lasti
ob~ine

– pripravlja in usklajuje stanovanjski program ob~ine,
vodi register stanovanj ter opravlja vsa ostala dela in naloge v
zvezi s stanovanjsko problematiko

– skrbi za u~inkovito in sodobno ra~unalni{ko obdelavo
podatkov za vso ob~ino in ob~insko upravo.

11. ~len
Oddelek za prora~un in finance opravlja naloge pred-

vsem na naslednjih podro~jih:
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– spremlja predpise s podro~ja javnih in drugih financ
– pripravlja predlog prora~unskega memoranduma, pro-

ra~una ob~ine, rebalansa prora~una, zaklju~nega ra~una pro-
ra~una in predloge drugih aktov s podro~ja financ

– opravlja strokovne naloge za izvr{evanje prora~una
ter izdeluje finan~no-ra~unovodske evidence, analize in po-
ro~ila

– vodi ra~unovodstvo in knjigovodstvo v skladu z zako-
ni in ob~inskimi predpisi ter akti, za ob~ino, krajevne skup-
nosti in ostale organizacije, zavode in slu‘be katerih ustano-
vitelj je ob~ina

– izdeluje premo‘enjsko bilanco prora~un
– sodeluje pri nadzoru uporabnikov prora~unskih sred-

stev
– opravlja druge naloge v zvezi s finan~nimi opravili
– opravlja plansko-analitsko dejavnost za potrebe ob-

~ine.

12. ~len
Zavod za prostorsko na~rtovanje in razvoj Ob~ine Bre-

‘ice je poobla{~ena ob~inska upravna organizacija za nude-
nje strokovnih informacij iz podro~ja planskih dokumentov
in PIA.

Zavod v okviru svojih pristojnosti opravlja predvsem
naslednje naloge:

– pripravlja, organizira in izdeluje prostorski plan in
na~rt ter posamezne samostojne sestavine plana potrebne pri
spremembah in dopolnitvah ter zagotavlja tolma~enje le teh

– pripravlja, izdeluje in pridobiva strokovne podlage za
usklajevanje ob~inskih planov in predloge k spremembam
republi{ke in regionalne prostorske dokumentacije na ob-
mo~ju ob~ine oziroma regije

– zbira in vodi seznam parcel za potrebe prekategoriza-
cije kmetijskih zemlji{~ ter izdeluje in pridobiva strokovne
utemeljitve za izjemne posege na kmetijskih zemlji{~ih

– skrbi za vzpostavitev geoinformacijskega sistema v
ob~ini (GIS) na osnovi prostorskega plana in vzdr‘uje baze
podatkov

– pripravlja program, programske in projektne naloge
za izdelavo PIA

– nadzoruje kakovost, roke za izdelavo PIA, izvaja re-
cenzije in podaja strokovna tolma~enja sprejetih odlokov
PIA in njegovih sestavin

– pripravlja in izdeluje ter vr{i nadzor nad PIA in loka-
cijsko ter priglasitveno dokumentacijo oziroma izdaja pisne
lokacijske informacije s pogoji za izdelavo lokacijskih doku-
mentacij in prostorsko informacijo za potrebe ob~ine in zuna-
njih uporabnikov

– izdeluje oziroma organizira izdelavo lokacijskih do-
kumentacij, lokacijskih presoj ter dolo~itev funkcionalnih
zemlji{~

– planira in nadzoruje porabo sredstev prora~una po-
trebnih za izvajanje nalog iz svojega delokroga

– daje strokovne informacije ob~anom predvsem o mo‘-
nostih gradnje, vsebini dejavnosti, ekolo{kega in energetske-
ga zna~aja v kontekstu prostorskega urejanja

– pripravlja strokovne podlage in presoje za raziskavo
lokacij za zahtevnej{e ob~inske programe in za razpis urbani-
sti~nih in arhitektonskih nate~ajev ter za potrebe ob~inskih
skladov

– na~rtuje ob~inske projekte posebnega pomena, vodi
in‘eniring in jih promovira javnosti ter opravlja nadzore nad
izvajanjem investicij

– opravlja upravne naloge s podro~ja urejanja prostora
in varovanja okolja, ki so v pristojnosti ob~ine

– izdeluje razne analize in presoje stanja ter evidentira
in analizira podatke o predvideni rabi prostora in posegih v
prostor

– skrbi za digitalizacijo podatkov, nalog in dokumentov
iz prostora ob~ine zlasti {e za potrebe planskih dokumentov
in infrastrukturnih objektov ob~ine

– pripravlja strokovne podlage za predloge ob~inskih
predpisov iz svojega delokroga

– sodeluje z ostalimi institucijami v ob~ini, Posavju in v
ostalih ob~inah in na dr‘avni ravni ter ustreznimi slu‘bami
ministrstev, ki se ukvarjajo s problemi prostora.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI DELAVCEV OB^INSKE
UPRAVE

13. ~len
Predstojniki upravnih organov oziroma upravne organi-

zacije ter urada organizirajo delo, skrbijo za zakonitost dela
in opravljajo druge naloge v okviru pravic in dol‘nosti, ki jih
dolo~ajo zakon, statut ob~ine in drugi predpisi ter akti ob~i-
ne.

Predstojniki so za svoje delo odgovorni ‘upanu.

14. ~len
Vi{ji upravni delavci v ob~inski upravi so pomo~nik

predstojnika, svetovalec predstojnika ali vi{ji svetovalec.
Vi{je upravne delavce imenuje ‘upan na predlog pred-

stojnika.

15. ~len
Delavce ob~inske uprave sprejema v delovno razmerje

‘upan na podlagi akta o sistemizaciji.
Za sklenitev delovnega razmerja delavcev ob~inske

uprave lahko ‘upan pooblasti tajnika.

16. ~len
Za delavce v upravi se smiselno uporabljajo dolo~be

zakona o delavcih v dr‘avni upravi, zakona o razmerjih pla~
v javnih zavodih, dr‘avnih organih in organih lokalnih skup-
nosti, zakona o funkcionarjih v dr‘avnih organih, pravilnika
o napredovanju zaposlenih v dr‘avni upravi ter uredbe o
skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v upravnih organih.

O disciplinski odgovornosti delavcev v upravi odlo~a
‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.

17. ~len
Delo ob~inske uprave je javno.
O delu ob~inske uprave obve{~ata javnost ‘upan in

tajnik ob~ine.
Delavci ob~inske uprave morajo varovati tajnost podat-

kov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi dolo~eni, kot
osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

IV. ODLO^ANJE O UPRAVNIH STVAREH

18. ~len
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz lastne in

prenesene pristojnosti odlo~a ‘upan, tajnik, ali predstojnik
upravnega organa v skladu z zakoni in ob~inskim statutom.

Predstojnik upravnega organa odlo~a o upravnih stva-
reh iz ob~inske pristojnosti na prvi stopnji, in sicer v okviru
delovnega podro~ja organa.
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Tajnik odlo~a o upravnih stvareh iz ob~inske pristojno-
sti na prvi stopnji o posameznih vpra{anjih iz delokroga
upravnih organov, za katera ga posebej pooblasti ‘upan.

19. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz izvirne pristojnosti

odlo~a ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte iz prenesene dr‘avne

pristojnosti, ki so jih na prvi stopnji izdali ob~inski organi, na
drugi stopnji odlo~a pristojno ministrstvo.

20. ~len
O izlo~itvi delavca, predstojnika upravnega organa ali

tajnika odlo~a ‘upan, o izlo~itvi ‘upana pa Komisija za man-
datna vpra{anja, volitve in imenovanja.

21. ~len
@upan lahko pooblasti delavce ob~inske uprave, ki iz-

polnjujejo zakonske pogoje za odlo~anje o upravnih stvareh,
za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega
postopka.

V. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

22. ~len
Ob~inska uprava, na podlagi tega odloka in akta o siste-

mizaciji delovnih mest prevzame v delovno razmerje delavce
od biv{e Ob~ine Bre‘ice, ki so v rednem delovnem razmerju
za nedolo~en ~as in, ki opravljajo naloge iz delovnega po-
dro~ja ob~inske uprave.

Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi sprejme
‘upan v roku 30 dni od sprejema tega odloka in jo predhodno
predlo‘i ob~inskemu svetu, ki poda svoje mnenje.

23. ~len
Ob~inska uprava mora svojo organizacijo in delo uskla-

diti s tem odlokom v roku treh mesecev po njegovem spreje-
mu.

Po uskladitvi organizacije ob~inske uprave preneha ve-
ljati sklep o za~asni organiziranosti Ob~inske uprave ob~ine
Bre‘ice, {t. 125-1/95, z dne 6. 1. 1995.

24. ~len
O morebitni koliziji pristojnosti ali druga~ni razporedi-

tvi nalog med upravnimi organi, upravno organizacijo in
uradom, odlo~a ‘upan.

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

listu.

[t. 014-27/95-2/7
Bre‘ice, dne 24. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

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

DOL PRI LJUBLJANI

3103.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94) in 20. in 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {tevilka
U-I-13/94, 45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94 in Uradni
list RS, {t. 57/94, 14/95; 20/95 – odlo~ba US RS, {tevilka
U-I-285/94) ter 16. ~lena statuta Ob~ine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, {t. 43/95) je Ob~inski svet ob~ine Dol pri
Ljubljani na 10. seji dne 26. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prora~unu

Ob~ine Dol pri Ljubljani za leto 1995

1. ~len
Spremeni se 3. ~len navedenega odloka, ki po novem

glasi:
Skupni prihodki prora~una za leto 1995 zna{ajo

180,502.000 SIT in se razporedijo za:
– financiranje zagotovljene porabe 172,502.000 SIT
– financiranje drugih dogovorjenih nalog 8,000.000 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 294/95
Dol pri Ljubljani, dne 26. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

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

JUR[INCI

3104.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t.72/93) in 12. ~lena statuta Ob~ine Jur{inci
(Uradni Vestnik Ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 12/95) je Ob~inski
svet ob~ine Jur{inci na seji dne 9. 11. 1995 sprejel

P R A V I L N I K
o pogojih, na~inu in kriterijih za pridobitev sredstev za

pospe{evanje in razvoj drobnega gospodarstva in
podjetni{tva v Ob~ini Jur{inci

1. ~len
S tem pravilnikom se dolo~ajo pogoji in postopek za

pridobitev sredstev za pospe{evanje razvoja drobnega gospo-
darstva in podjetni{tva v Ob~ini Jur{inci.

2. ~len
Sredstva za pospe{evanje drobnega gospodarstva in pod-

jetni{tva se zagotavljajo iz ob~inskega prora~una in drugih
virov, njihovo vi{ino pa dolo~a ob~inski svet z odlokom o
prora~unu za teko~e leto in se dodeljujejo kot subvencije ali
krediti.
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3. ~len
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– pove~anje zaposlovanja oziroma pridobitev novih de-

lovnih mest za delavce iz podro~ja Ob~ine Jur{inci.
– posodobitev obstoje~e proizvodnje in storitev,
– nakup opreme in zagonske stro{ke,
– nove proizvodne in storitvene programe,
– nakup, graditev in adaptacija poslovnih prostorov.

4. ~len
Za dodelitev sredstev lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetja v zasebni in me{ani lasti z najmanj enim

zaposlenim delavcem.
– samostojni podjetniki,
– ob~ani, ki so pri pristojnem upravnem organu vlo‘ili

zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja, oziroma na pristoj-
nem sodi{~u priglasitev za vpis v sodni register in predlo‘ili
vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice ozi-
roma podjetja,

– sede‘ obratovalnice oziroma podjetja mora biti na
obmo~ju Ob~ine Jur{inci.

5. ~len
Sklep o razpisu nate~aja in razpisnih pogojih za dodeli-

tev sredstev za razvoj drobnega gospodarstva in podjetni{tva
sprejme ob~inski svet na predlog odbora za podjetni{tvo,
obrtni{tvo, gostinstvo in turizem.

6. ~len
Sklep o razpisu nate~aja se objavi v uradnem glasilu in

mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva po nate~aju,
– navedbo, kaj mora pro{nja vsebovati in kdo lahko v

nate~aju sodeluje,
– vi{ino razpisanih sredstev,
– rok za vlo‘itev zahtev, ki pa ne sme biti kraj{i od 30

dni od dneva objave razpisa,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predlo‘iti:
a) investicijski program
b) druge listine, ki jih dolo~i odbor za podjetni{tvo,

obrtni{tvo, gostinstvo in turizem,
– vire financiranja projekta,
– predvidene rezultate programa oziroma investicije.

7. ~len
Pro{nje za razpisana sredstva prou~i odbor za podjetni{-

tvo, obrtni{tvo, gostinstvo in turizem, ter pripravi predlog za
dodelitev sredstev ob~inskemu svetu.

8. ~len
Ob~inski svet sprejme sklep o dodelitvi sredstev ter o

svoji odlo~itvi v roku 8 dni od dneva odlo~itve obvesti vse
prijavljene na nate~aj.

9. ~len
Po kon~anem investiranju sredstev, najkasneje pa v ro-

ku enega leta od dodelitve sredstev, mora prejemnik sredstev
podati poro~ilo o namenski porabi sredstev odboru za podjet-
ni{tvo, obrtni{tvo, gostinstvo in turizem, kateri poro~ilo pre-
gleda in o upravi~enosti porabe dodeljenih sredstev poro~a
ob~inskemu svetu.

10. ~len
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je

prejemnik sredstev dol‘an takoj vrniti dodeljena sredstva
skupaj z obrestmi po najvi{ji ban~ni obrestni stopnji.

11. ~len
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije in za~ne veljati z dnem objave.

[t. 313-1/95
Jur{inci, dne 9. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Jur{inci
Simon Toplak l. r.

LENDAVA

3105.

Na podlagi 16. ~lena zakona o razvoju malega gospo-
darstva (Uradni list RS, {t. 18/91) in 21. ~lena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95)
ter v skladu z dolo~ili ob~inskih statutov so ob~inski sveti:

1. Ob~ine Lendava (na seji dne 30. 10. 1995)
2. Ob~ine ̂ ren{ovci (na seji dne 30. 10. 1995)
3. Ob~ine Kobilje (na seji dne 11. 9. 1995)
4. Ob~ine Odranci (na seji dne 18. 10. 1995)
5. Ob~ine Turni{~e (na seji dne 18. 10. 1995)
sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sklada Ob~in: Lendava,

^ren{ovci, Kobilje, Odranci in Turni{~e

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. ~len
Skup{~ina ob~ine Lendava je dne 18. 2. 1994 z odlokom

o ustanovitvi Razvojnega sklada Ob~ine Lendava {t. 01200-
0001/94 (Uradni list RS, {t. 12/94) ustanovila Razvojni sklad
Ob~ine Lendava.

Razvojni sklad Ob~ine Lendava je registriran v sodnem
registru Okro‘nega sodi{~a v Murski Soboti pod {tevilko
registrskega vlo‘ka 1/2070/00 v pravno-organizacijski obliki
sklada.

2. ~len
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list

RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in zakona o ustanovitvi ob~in
ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94,
69/94 in 73/94) je na obmo~ju biv{e ob~ine Lendava nastalo
pet novih ob~in, in sicer:

1. Ob~ina Lendava
2. Ob~ina ̂ ren{ovci
3. Ob~ina Kobilje
4. Ob~ina Odranci
5. Ob~ina Turni{~e.
Ob~ine iz prej{njega odstavka (v nadaljnjem besedilu:

ustanoviteljice) prevzemajo ustanoviteljske pravice biv{e
Skup{~ine ob~ine Lendava v Razvojnem skladu Ob~ine Len-
dava (v nadaljnjem besedilu: sklad) v naslednjem razmerju:
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1. Ob~ina Lendava 52,89%
2. Ob~ina ̂ ren{ovci 23,58%
3. Ob~ina Kobilje 2,47%
4. Ob~ina Odranci 6,94%
5. Ob~ina Turni{~e 14,12%
in z dolo~ili tega odloka nadomestijo dolo~ila odloka o

ustanovitvi Razvojnega sklada Ob~ine Lendava {tevilka
352-10/93.

II. STATUSNE DOLO^BE

3. ~len
Sklad je pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za

svoj ra~un.
Ime sklada je: RAZVOJNI SKLAD OB^IN: LENDA-

VA, ̂ REN[OVCI, KOBILJE, ODRANCI IN TURNI[^E.
Skraj{ano ime sklada glasi: RAZVOJNI SKLAD.
Poleg imena iz prej{njih odstavkov se pri poslovanju na

dvojezi~nem obmo~ju uporablja {e ime sklada v mad‘arskem
jeziku, ki glasi: Lendva, ̂ ren{ovci, Kobilje, Odranci ez Tur-
ni{~e Fejlesztesi Alapja oziroma skraj{ano: Fejlesztesi Alap.

Sede‘ sklada je v Lendavi, Partizanska 46.

III. DEJAVNOST SKLADA

4. ~len
Dejavnost sklada je:

L/75.11 Dejavnost javne uprave
L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospe{evanje po-

slovne dejavnosti
J/65.21 Finan~ni zakup (leasing)
J/65.23 Drugo finan~no posredni{tvo, d. n.
J/67.12 Posredni{tvo z vrednostnimi papirji
J/67.13 Druge pomo‘ne dejavnosti, povezane s finan~-

nim posredni{tvom
K/70.20 Dajanje lastnih nepremi~nin v najem
K/70.31 Dejavnost agencij za posredni{tvo v prometu z

nepremi~ninami
K/70.32 Upravljanje z nepremi~ninami za pla~ilo ali po

pogodbi
K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/74.14 Podjetni{ko in poslovno svetovanje
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti.

IV. OSNOVNI KAPITAL SKLADA IN DELE@I
USTANOVITELJIC

5. ~len
V osnovnem kapitalu sklada, ki zna{a 21,303.527 SIT,

participirajo ustanoviteljice z naslednjimi dele`i:
1. Ob~ina Lendava 11,267.435 SIT
2. Ob~ina ̂ ren{ovci 5,023.372 SIT
3. Ob~ina Kobilje 526.197 SIT
4. Ob~ina Odranci 1,478.465 SIT
5. Ob~ina Turni{~e 3,008.058 SIT.

V. ORGANI SKLADA

6. ~len
Organa sklada sta:
– upravni odbor,
– direktor.

7. ~len
Organ upravljanja sklada je pet~lanski upravni odbor, v

katerega vsaka od ustanoviteljic imenuje enega predstavnika.
^lani upravnega odbora sklada se imenujejo za mandat-

no dobo {tirih let z mo‘nostjo ponovnega imenovanja.

8. ~len
Upravni odbor:
1. sprejema:
– statut sklada;
– pravilnik o poslovanju in plasmaju sredstev sklada in

druge splo{ne akte sklada;
– dolgoro~ne in srednjero~ne projekcije gibanja sred-

stev in nalo‘b;
– letne poslovne na~rte in obra~une poslovanja;
2. odlo~a o imenovanju in razre{itvi direktorja sklada;
3. najmanj enkrat letno poro~a ustanoviteljicam o po-

slovanju sklada;
4. opravlja druge naloge, za katere je poobla{~en s

predpisi, statutom in drugimi akti sklada.

9. ~len
[tevilo glasov posameznega ~lana upravnega odbora je

sorazmerno odstotni vi{ini dele‘a ustanoviteljice (katere pred-
stavnik je) v osnovnem kapitalu sklada.

Odlo~itve iz svoje pristojnosti sprejema upravni odbor z
dvetretjinsko ve~ino glasov vseh ~lanov.

10. ~len
Delo in poslovanje sklada vodi direktor, ki tudi zastopa

in predstavlja sklad.
Direktorja v skladu s pogoji, dolo~enimi v statutu skla-

da, imenuje za mandatno obdobje {tirih let upravni odbor.

VI. SREDSTVA SKLADA

11. ~len
Sklad pridobiva sredstva za delo:
– iz prora~unov ustanoviteljic;
– iz drugih virov.

VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

12. ~len
Sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premo‘enjem.
Ustanoviteljice za obveznosti sklada ne odgovarjajo.

VII. AKTI SKLADA

13. ~len
Sklad ima statut in pravilnik o poslovanju in plasmaju

sredstev sklada ter druge splo{ne akte, katerih sprejem je v
pristojnosti upravnega odbora.

VIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

14. ~len
Z dolo~ili tega odloka se nadomestijo dolo~ila odloka o

ustanovitvi Razvojnega sklada Ob~ine Lendava (Uradni list
RS, {t. 12/94).
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15. ~len
Razvojni sklad ob~in: Lendava, ^ren{ovci, Kobilje,

Odranci in Turni{~e je pravni naslednik Razvojnega sklada
Ob~ine Lendava z vsemi pravicami in obveznostmi.

Medsebojne pravice in obveznosti uredijo ustanovitelji-
ce v skladu z dolo~ili tega odloka s pogodbo, katero v njiho-
vem imenu sklenejo ‘upani.

16. ~len
Do sprejema novih aktov sklada se uporabljajo akti

Razvojnega sklada Ob~ine Lendava, kolikor niso v nasprotju
z dolo~ili tega odloka.

17. ~len
Upravni odbor sklada se mora konstituirati v skladu z

dolo~ili tega odloka v 45 dneh po njegovi uveljavitvi.
Prvo sejo upravnega odbora sklada skli~e dosedanji di-

rektor sklada v 15 dneh po prejemu sklepov pristojnih orga-
nov o imenovanju ~lanov upravnega odbora.

Do konstituiranja upravnega odbora opravlja njegove
naloge dosedanji upravni odbor Razvojnega sklada Ob~ine
Lendava.

18. ~len
V 60 dneh po konstituiranju upravnega odbora je le-ta

dol‘an sprejeti nov statut sklada.

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

listu Republike Slovenije.

Lendava, dne 30. oktobra 1995.
^ren{ovci, dne 30. oktobra 1995.
Kobilje, dne 11. septembra 1995.
Odranci, dne 18. oktobra 1995.
Turni{~e, dne 18. oktobra 1995.

Predsedniki:

Ob~inskega sveta
ob~ine Lendava

Anton Bala‘ek, l. r.

Ob~inskega sveta
ob~ine ^ren{ovci

Daniel Kolenko, l. r.

Ob~inskega sveta
ob~ine Kobilje

Avgust Gjerek, l. r.

Ob~inskega sveta
ob~ine Odranci

Jo‘e Mau~ec, l. r.

Ob~inskega sveta
ob~ine Turni{~e

Edvard [pilak, l. r.

1. Ob~ine Lendava (na seji dne 30. 10. 1995)
2. Ob~ine ̂ ren{ovci (na seji dne 30. 10. 1995)
3. Ob~ine Kobilje (na seji dne 11. 9. 1995)
4. Ob~ine Odranci (na seji dne 18. 10. 1995)
5. Ob~ine Turni{~e (na seji dne 18.10.1995)
sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega centra Ob~in: Lendava,

^ren{ovci, Kobilje, Odranci in Turni{~e

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. ~len
Skup{~ina ob~ine Lendava je z odlokom o ustanovitvi

Centra za pospe{evanje malega gospodarstva v ob~ini Lenda-
va {t. 012-2-93 (Uradni list RS, {t. 25/93) dne 10. 5. 1993
ustanovila Center za razvoj malega gospodarstva - Kisipar -
fejlestesi Kozpont s sede‘em v Lendavi, Partizanska 46, ki se
je na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah prej citi-
ranega odloka {t. 012-2/93-3 z dne 21. 10. 1993 (Uradni list
RS, {t. 61/93) preimenoval v Center za razvoj podjetni{tva
ob~ine Lendava - Lendva kozseg Vallalkozas - fejlesztesi
Kozpontja.

Center za razvoj podjetni{tva ob~ine Lendava je javni
zavod, registriran v sodnem registru Okro‘nega sodi{~a v
Murski Soboti pod {tevilko registrskega vlo‘ka 1/1974-00.

2. ~len
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list

RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in zakona o ustanovitvi ob~in
ter o dolo~itvi njihovih obmo~ij (Uradni list RS, {t. 60/94,
69/94 in 73/94) je na obmo~ju biv{e ob~ine Lendava nastalo
pet novih ob~in, in sicer:

1. Ob~ina Lendava
2. Ob~ina ̂ ren{ovci
3. Ob~ina Kobilje
4. Ob~ina Odranci
5. Ob~ina Turni{~e.

3. ~len
Ob~ine iz prej{njega ~lena (v nadaljnjem besedilu: usta-

noviteljice) prevzemajo ustanoviteljske pravice biv{e Skup{-
~ine ob~ine Lendava v Centru za razvoj podjetni{tva ob~ine
Lendava (v nadaljnjem besedilu: zavod) v naslednjem raz-
merju:

1. Ob~ina Lendava 52,89%
2. Ob~ina ̂ ren{ovci 23,58%
3. Ob~ina Kobilje  2,47%
4. Ob~ina Odranci  6,94%
5. Ob~ina Turni{~e 14,12%
in z dolo~ili tega odloka nadomestijo dolo~ila odlokov,

citiranih v 1. ~lenu.

II. STATUSNE DOLO^BE

4. ~len
Ime zavoda je: RAZVOJNI CENTER OB^IN: LEN-

DAVA, ^REN[OVCI, KOBILJE, ODRANCI IN TURNI-
[^E.

Skraj{ano ime zavoda je: RAZVOJNI CENTER.
Poleg imena iz prej{njih odstavkov se pri poslovanju na

dvojezi~nem obmo~ju uporablja {e ime zavoda v mad‘ar-
skem jeziku, ki glasi: LENDVA, ^REN[OVCI, KOBILJE,

3106.

V skladu z dolo~ili zakona o zavodih (Uradni list RS, {t.
12/91), 21. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, {t. 72/93, 57/94 9n 14/95) in v skladu z dolo~ili ob~in-
skih statutov so ob~inski sveti
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ODRANCI ES TURNI[^E FEJLESZTESI KOZPONTJA
oziroma skraj{ano: FEJLESZTESI KOZPONT.

Sede‘ zavoda je v Lendavi, Partizanska 46.

III. DEJAVNOST ZAVODA

5. ~len
Dejavnost zavoda je:

* L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospe{evanje
poslovne dejavnosti

* K/74.14 Podjetni{ko in poslovno svetovanje
* K/74.11 Pravno svetovanje
* K/74.12 Ra~unovodske, knjigovodske in revizijske de-

javnosti, dav~no svetovanje
* K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
* K/74.40 Ekonomska propaganda
* K/74.831 Prevajanje
* K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmno‘evanje
* K/74.833 Druga splo{na tajni{ka dela
* K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
* K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
* K/72.30 Obdelovanje podatkov
* K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami
* K/72.60 Druge ra~unalni{ke dejavnosti
* K/70.20 Dajanje lastnih nepremi~nin v najem
* K/71.33 Dajanje pisarni{ke in ra~unalni{ke opreme v na-

jem
* 0/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru‘enj
* 0/91.12 Dejavnost strokovnih zdru‘enj.

IV. PREMO@ENJSKO-PRAVNA RAZMERJA

6. ~len
Po bilanci stanja per 31. 12. 1994 zna{a trajni kapital

Centra za razvoj podjetni{tva ob~ine Lendava 6,660.051 SIT.
Ustanoviteljice participirajo v kapitalu iz prej{njega od-

stavka naslednjimi dele‘i:
1. Ob~ina Lendava 3,522.501 SIT
2. Ob~ina ̂ ren{ovci 1,570.440 SIT
3. Ob~ina Kobilje  164.503 SIT
4. Ob~ina Odranci  462.208 SIT
5. Ob~ina Turni{~e  940.399 SIT.

V. ORGANI ZAVODA

7. ~len
Organi zavoda so:
– upravni odbor;
– direktor;
– strokovni svet.

8. ~len
Zavod upravlja sedem~lanski upravni odbor s pristoj-

nostmi, dolo~enimi z zakonom in statutom zavoda.
Upravni odbor je sestavljen iz:
– petih predstavnikov ustanoviteljic;
– predstavnika delavcev zavoda;
– predstavnika uporabnikov.

Ob~ina Lendava imenuje v upravni odbor dva ~lana,
ostale ob~ine pa skupaj tri ~lane.

Delavci zavoda izvolijo svojega predstavnika v upravni
odbor z javnim glasovanjem na zboru delavcev. Direktor
zavoda ne more biti ~lan upravnega odbora.

Uporabniki storitev zavoda imenujejo v upravni odbor
enega ~lana.

Mandat ~lanov upravnega odbora traja {tiri leta z mo‘-
nostjo ponovnega imenovanja.

9. ~len
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje ter zasto-

pa in predstavlja zavod.
Direktorja imenuje in razre{uje v skladu z dolo~ili statu-

ta upravni odbor s soglasjem ustanoviteljice, ki izvr{uje usta-
noviteljske pravice do zavoda, na podlagi javnega razpisa.

Mandat direktorja traja {tiri leta z mo‘nostjo ponovnega
imenovanja.

10. ~len
Strokovni svet je strokovni organ zavoda s pristojnost-

mi, dolo~enimi z zakonom in statutom zavoda.

VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

11. ~len
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz prora~unov ustanoviteljic na podlagi letnega pro-

grama dela;
– s prodajo storitev na trgu;
– iz drugih, zakonsko dopustnih, virov.

12. ~len
Prese‘ek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le

za opravljanje in razvoj dejavnosti.
O na~inu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni

mogo~e pokriti iz sredstev zavoda, odlo~ajo na osnovi pred-
loga upravnega odbora ustanoviteljice.

13. ~len
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s

katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda sub-

sidiarno z vsem svojim premo‘enjem.

VII. AKTI ZAVODA

14. ~len
Zavod ima statut, ki ga sprejema upravni odbor s so-

glasjem ustanoviteljice, ki izvr{uje ustanoviteljske pravice,
in druge splo{ne akte, katerih sprejem je v pristojnosti uprav-
nega odbora oziroma direktorja zavoda.

VIII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

15. ~len
Z dolo~ili tega odloka se nadomestijo dolo~ila odloka o

ustanovitvi Centra za pospe{evanje malega gospodarstva v
ob~ini Lendava {t. 012-2-93 (Uradni list RS, {t. 25/93) ter
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dolo~ila odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o usta-
novitvi Centra za pospe{evanje malega gospodarstva v Ob~i-
ni Lendava {t. 012-2/93-3 (Uradni list RS, {t. 61/93) in pre-
nese izvr{evanje ustanoviteljskih pravic do zavoda na Ob~ino
Lendava, razen ~e s tem odlokom ni druga~e dolo~eno.

16. ~len
Razvojni center ob~in: Lendava, ^ren{ovci, Kobilje,

Odranci in Turni{~e je pravni naslednik Centra za razvoj
podjetni{va ob~ine Lendava z vsemi pravicami in obveznost-
mi.

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredi-
jo ustanoviteljice v skladu z dolo~ili tega odloka s pogodbo,
za podpis katere so poobla{~eni ‘upani.

17. ~len

Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se
neposredno uporabljajo dolo~ila zakona o zavodih (Uradni
list RS, {t. 12/91).

Do sprejema aktov zavoda se uporabljajo akti Centra za
razvoj podjetni{tva Ob~ine Lendava, kolikor niso v nasprotju
s tem odlokom.

18. ~len

Upravni odbor zavoda se mora konstituirati v skladu z
dolo~ili tega odloka v 45 dneh po njegovi uveljavitvi.

Prvo sejo upravnega odbora skli~e direktor v 15 dneh po
prejemu sklepov pristojnih organov o imenovanju oziroma o
izvolitvi ~lanov.

Do konstituiranja upravnega odbora opravlja njegove
naloge dosedanji upravni odbor Centra za razvoj podjetni{tva
Ob~ine Lendava.

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

listu Republike Slovenije.

Lendava, dne 30. oktobra 1995.
^ren{ovci, dne 30. oktobra 1995.
Kobilje, dne 11. septembra 1995.
Odranci, dne 18. oktobra 1995.
Turni{~e, dne 18. oktobra 1995.

Predsedniki:

Ob~inskega sveta
ob~ine Lendava

Anton Bala‘ek l. r.

Ob~inskega sveta
ob~ine ^ren{ovci

Daniel Kolenko l.r.

Ob~inskega sveta
ob~ine Kobilje

Avgust Gjerek l. r.

Ob~inskega sveta
ob~ine Odranci

Jo‘e Mau~ec l. r.

Ob~inskega sveta
ob~ine Turni{~e

Edvard [pilak l. r.

LJUTOMER

3107.

Na podlagi 3. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, {t. 35/85) in 56. ~lena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) in v skladu s 6.
~lenom statuta Krajevne skupnosti Cven, je svet Krajevne
skupnosti Cven dne 17. 11. 1995 sprejel sklep o predhodni
obravnavi na zboru krajanov celotne Krajevne skupnosti Cven
dne 16. 11. 1995

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka za celotno obmo~je Krajevne skupnosti
Cven za naselja Cven, Moto, Spodnje Krapje in Zgornje

Krapje

1. ~len
Razpi{e se referendum za uvedbo krajevnega samopris-

pevka za obmo~je celotne Krajevne skupnosti Cven, ki zaje-
ma naselja Cven, Moto, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje.
Referendum bo v nedeljo, 24. 12. 1995, na obi~ajnih glaso-
valnih mestih v vsakem naselju, od 7. do 19. ure.

2. ~len
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za

naslednje namene:

– sofinanciranje izgradnje vrtca z ve~namenskim pro-
storom na Cvenu,

– sofinanciranje posodobitve – asfaltiranja cest,

– sofinanciranje izgradnje uli~ne razsvetljave,

– sofinanciranje komunalnih potreb in dejavnosti KS
Cven.

3. ~len
Za izvr{itev programov bo potrebno 40,000.000 SIT,

vi{ina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, zna{a
40,000.000 SIT.

4. ~len
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, od 1. 1. 1996

do 31. 12. 2000.

5. ~len
Samoprispevek bodo pla~evali delovni ljudje in ob~ani,

ki imajo stalno prebivali{~e na obmo~ju KS Cven, v naseljih
Cven, Mota, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje, v denarju:

– 2% od neto pla~e zaposlenih oziroma nadomestil pla-
~e in pla~il po pogodbah o delu,

– 2% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povpre~ne pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimese~je,

– 5% iz katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,

– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodat-
kom,

– 2% od povpre~nega OD v Republiki Sloveniji v prete-
klem letu za delavce, ki so na za~asnem delu v tujini in imajo
stalno prebivali{~e v KS Cven.
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6. ~len
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so

za~asno prosta, vro~i pri banki za dolo~en ~as.

7. ~len
Svet krajevne skupnosti je pristojen, da v primeru bi-

stvene spremembe osnove, od katere se pla~uje samoprispe-
vek iz kmetijstva, lahko obstoje~o prispevno stopnjo korigi-
ra, da se ohrani razmerje pla~il od osebnih dohodkov in pla~il
iz kmetijske dejavnosti.

8. ~len
Glede oprostitve pla~ila samoprispevka se uporabljajo

dolo~ila 12. ~lena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
{t. 35/85).

9. ~len
Pravico glasovanja na referendumu imajo ob~ani, ki so

vpisani v splo{ni volilni imenik in krajani, ki {e nimajo
volilne pravice, pa so v delovnem razmerju, vsi pa imajo
stalno prebivali{~e v KS Cven.

10. ~len
Volivci glasujejo posredno in tajno z glasovnico, na

kateri je referendumski program iz 2. ~lena tega sklepa.

GLASOVNICA

KRAJEVNE SKUPNOSTI CVEN

za referendum v nedeljo, dne 24. 12. 1995, za uvedbo
krajevnega samoprispevka na obmo~ju KS Cven, ki zajema
naselja Cven, Moto, Spodnje Krapje in Zgornje Krapje, za
uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1.
1. 1996 do 31. 12. 2000

za sofinanciranje:

– izgradnje vrtca z ve~namenskim prostorom na Cvenu,
– posodobitve – asfaltiranja cest v Krajevni skupnosti

Cven,

– izvedbe uli~ne razsvetljave,
– komunalne dejavnosti in dejavnosti KS Cven,

– 2% od neto pla~e zaposlenih oziroma nadomestil pla-
~e in pla~il po pogodbah o delu,

– 2% mese~no obrtniki oziroma samostojni podjetniki
od povpre~ne pla~e v gospodarstvu Republike Slovenije za
preteklo trimese~je,

– 5% iz katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,

– 1% od pokojnin, razen pokojnin z varstvenim dodat-
kom,

– 2% od povpre~nega OD v Republiki Sloveniji v prete-
klem letu za delavce, ki so na za~asnem delu v tujini in imajo
stalno bivali{~e v KS Cven.

ZA                                                          PROTI

@IG

Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkro‘i besedo
“ZA”, ~e se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI”, ~e se ne strinja z uvedbo samoprispevka.

11. ~len
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti

Cven. Volilna komisija ugotovi rezultate referenduma in izda
zaklju~no poro~ilo o referendumu na obmo~ju Krajevne skup-
nosti Cven. Glasovanja na referendumu na obi~ajnih glaso-
valnih mestih po Krajevni skupnosti Cven vodijo volilni
odbori, ki jih imenuje volilna komisija Krajevne skupnosti
Cven.

12. ~len
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna

skupnosti Cven.

13. ~len
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS, ter na

krajevno obi~ajen na~in.

14. ~len
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbra-

nih sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti in bo o tem
poro~al letno na zboru ob~anov.

15. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v

Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati za~ne z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Cven, dne 17. novembra 1995.

Predsednik
Sveta KS Cven

Janko Horvat l. r.

LO[KA DOLINA

3108.

Svet Ob~ine Lo{ka dolina je na 7. redni seji dne 26. 10.
1995 pod 3. to~ko dnevnega reda obravnaval sprejem ugoto-
vitvenega sklepa o imenovanju novega ~lana sveta in sprejel

S K L E P
{t. 127

Za novega ~lana Sveta Ob~ine Lo{ka dolina se imenuje
Pavla Lavri~, roj. 31. 10. 1941, stanujo~a Lo‘, Smelijevo
naselje 27, z liste Slovenski kr{~anski demokrati – SKD, v
volilni enoti 1 – Lo{ka dolina.

Sklep za~ne veljati z dnem sprejema.

Stari trg, dne 27. oktobra 1995.

Predsednik
Sveta Ob~ine Lo{ka dolina

Stane Korenjak l. r.
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ODRANCI

3109.

Na podlagi prvega odstavka 32. ~lena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93, 7/94 in 33/94) volilna
komisija Ob~ine Odranci

R A Z P I S U J E
nadomestne volitve v Ob~inski svet ob~ine Odranci

1. Nadomestne volitve se izvedejo:
– v volilni enoti 2, ki obsega obmo~je ulic: Ravenska,

Vezna, Vrtna, Cvetna, Ribi{ka, Ob ̂ rncu in Mladinska;
– v volilni enoti 3, ki obsega obmo~je ulic: [tefana

Kova~a, Gasilska, Jugovska, Gajska, Mlinska, naselje Gredi-
ce in ulica Na  Kamni.

2. V vsaki volilni enoti se voli en ~lan sveta.
3. Nadomestne volitve v ob~inski svet bodo v nedeljo,

28. 1. 1996.
4. Za dan razpisa volitev, s katerim za~nejo te~i roki za

volilna opravila, se {teje dan objave v Uradnem listu RS.
5. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi ob~inska volil-

na komisija.

Predsednik
ob~inske volilne komisije

Mirko Vrbnjak l. r.

Krajevna skupnost Sredi{~e ob Dravi
Glasovanje za posvetovalni referendum dne 17. 12. 1995

glasujem
ZA PROTI

ustanovitev samostojne Ob~ine Sredi{~e ob Dravi.
Glasovalec-ka izpolni glasovnico tako, da obkro‘i “ZA”,

~e se strinja s predlogom za ustanovitev samostojne Ob~ine
Sredi{~e ob Dravi, “PROTI”, ~e se s predlogom ne strinja.

Vse glasovnice so overjene s {tampiljko KS Sredi{~e ob
Dravi.

VI
Referendum vodi volilna komisija KS Sredi{~e ob Dra-

vi, pri ~emer smiselno uporablja dolo~ila zakona o volitvah
in dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

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

Republike Slovenije.

[t. 219/95
Ormo‘, dne 17. novembra 1995.

Predsednik sveta
KS Sredi{~e ob Dravi
Franc [korjanc l. r.

ORMO@

3110.

Svet Krajevne skupnosti Sredi{~e ob Dravi je na podla-
gi 56. ~lena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, {t. 15/94) in na podlagi odlo~itev zborov
ob~anov, ki so bili od 13. do 17. 11. 1995 sprejel

S K L E P
o razpisu posvetovalnega referenduma

I
Razpi{e se posvetovalni referendum za ugotovitev volje

ob~anov o oblikovanju Ob~ine Sredi{~e ob Dravi.

II
Na referendumu imajo pravico glasovati ob~anke in

ob~ani, ki so vpisani v volilnem imeniku za obmo~je Krajev-
ne skupnosti Sredi{~e ob Dravi.

III
Referendum bo v nedeljo, 17. 12. 1995, od 7. do 19. ure,

na glasovalnih mestih, ki jih dolo~i volilna komisija krajevne
skupnosti, imenovana pri Svetu KS Sredi{~e ob Dravi.

IV
Za dan razpisa, s katerim za~nejo te~i roki za opravila,

ki so potrebna za izvedbo referenduma, se {teje 17. 11. 1995.

V
Glasovanje na referendumu je tajno. Glasuje se osebno

z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

PIVKA

3111.

Na podlagi 33. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 57/94, 14/95), 44. in 45. ~lena statuta
Ob~ine Pivka (Uradni list RS, {t. 44/95) in 37. ~lena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
{t. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93 in 71/93)
izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

ureditvenega na~rta Pokopali{~e Pivka

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ure-

ditvenega na~rta Pokopali{~e Pivka, ki ga je izdelala AREA
– Line d.o.o. Cerknica, oktobra 1995.

2
Osnutek iz 1. to~ke tega sklepa se javno razgrne v sejni

sobi Ob~ine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, za ~as 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

V ~asu javne razgrnitve bo organizirana javna razprava
osnutka.

Javnost bo o tem pravo~asno obve{~ena na krajevno
obi~ajen na~in.

3
Ob~ani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih po{-
ljejo Zavodu za urbanisti~no na~rtovanje, Ljubljanska 4, Po-
stojna.
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4
Ta sklep za~ne veljati takoj.

@upan
Ob~ine Pivka

Branko Posega, dipl. in‘. l. r.

skimi javnimi slu‘bami in drugimi organizacijami v zadevah
lokalnega pomena.

5. ~len
Ob~inska uprava lahko na podlagi predhodno sklenjene

pogodbe ali ob~inskega predpisa opravlja dolo~ene strokov-
ne naloge za javne zavode, agencije, sklade, zveze, dru{tva in
druge organizacije.

6. ~len
Ob~inska uprava lahko na podlagi ustreznih aktov ob-

~inskega sveta oziroma v soglasju z ‘upanom naro~i izvaja-
nje dolo~enih strokovnih nalog pri zunanjih izvajalcih.

7. ~len
Notranje organizacijske enote uporabljajo pe~at okrogle

oblike z napisom Ob~ina Se‘ana. Upravna organizacija ima
pe~at z napisom OB^INA SE@ANA – URAD ZA URBA-
NISTI^NO NA^RTOVANJE.

8. ~len
Ob~inska uprava mora organizirati opravljanje svojega

dela tako, da je ob~anom omogo~eno, da v ~imkraj{em ~asu
in na najbolj kakovosten na~in uveljavijo svoje pravice in
potrebe. Zato se tudi razporeditev, za~etek in konec delovne-
ga ~asa ob~inske uprave dolo~i v skladu z njenim zna~ajem
ter upo{tevaje potrebe ljudi.

9. ~len
Delo ob~inske uprave je javno.
O delu ob~inske uprave obve{~a javnost ‘upan, tajnik

ali za stike z javnostjo poobla{~ena oseba.
Ob~inska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati

tajnost podatkov, ki so z zakonom in drugimi predpisi dolo-
~eni kot osebna, dr‘avna ali uradna tajnost.

II. ORGANIZACIJA OB^INSKE UPRAVE

10. ~len
Naloge ob~inske uprave opravljajo notranje organiza-

cijske enote in upravna organizacija. Ob~inska uprava ima
naslednje notranje organizacijske enote:

– referat za gospodarstvo,
– referat za dru‘bene dejavnosti,
– referat za finance,
– oddelek za okolje in prostor,
– urad ‘upana.
V okviru oddelka se lahko ustanovijo referati. Kot uprav-

na organizacija se ustanovi urad za urbanisti~no na~rtovanje.

11. ~len
Oddelek vodi na~elnik, referat pa vodja referata, ki ju

imenuje in razre{uje ‘upan, urad ‘upana pa vodi ‘upan.
Urad za urbanisti~no na~rtovanje vodi vodja urada, ki

ga imenuje ‘upan. Notranjo organizacijo uprave predpi{e
‘upan.

12. ~len
Za neposredno izvajanje nalog in organizacije ob~inske

uprave skrbi tajnik ob~ine. Tajnik organizira in koordinira
delo med posameznimi notranje organizacijskimi enotami v
ob~inski upravi ter ostalimi organi ob~ine.

@upan lahko pooblasti tajnika ob~ine za podpisovanje
dolo~enih aktov poslovanja. Tajnik ob~ine je za delovanje
organov ob~inske uprave odgovoren ‘upanu.

SE@ANA

3112.

Na podlagi 49. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-13/94-95,
45/94 – odlo~ba US RS, {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94 in 14/95) ter 16. in 57. ~lena statuta Ob~ine Se‘ana
(Uradni list RS, {t. 28/95 in 35/95) je Ob~inski svet ob~ine
Se‘ana na seji dne 18. 10. 1995 sprejel

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

ob~ine Se‘ana

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok ureja organizacijo in delovno podro~je Ob~in-

ske uprave ob~ine Se‘ana (v nadaljevanju: ob~inska uprava)
ter vpra{anja v zvezi z njenim delovanjem.

2. ~len
Ob~insko upravo vodi ‘upan. @upan je za izvajanje

ob~inskih predpisov in odlo~itev ob~inskega sveta odgovo-
ren svetu.

3. ~len
Ob~inska uprava opravlja na delovnih podro~jih dolo-

~enih s tem odlokom upravne, strokovne in druge naloge v
okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.

Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene dr‘avne
pristojnosti opravlja ob~inska uprava pod pogoji in na na~in,
ki je dolo~en z zakonom, s statutom ob~ine in s tem odlokom.

Ob~inska uprava je glede izvr{evanja odlo~itev ob~in-
skega sveta odgovorna ob~inskemu svetu, v zadevah ki jih
nanje prenese dr‘ava pa pristojnemu ministrstvu.

4. ~len
Ob~inska uprava:
– izvaja sprejeto politiko in izvr{uje zakone, odloke in

druge predpise ter splo{ne akte ob~inskega sveta in ‘upana,
– spremlja stanje na podro~jih za katere je ustanovljena,

daje pobude in predloge za re{evanje problematike na teh
podro~jih,

– izdaja izvr{ilne predpise, odlo~be o upravnih zadevah,
– pripravlja predloge predpisov in drugih splo{nih ak-

tov iz pristojnosti ob~inskega sveta in ‘upana,
– opravlja druga strokovna opravila in servisno delo za

ob~inski svet, ‘upana, delovna telesa ob~inskega sveta in
nadzornega odbora.

Ob~inska uprava sodeluje z organi uprave ob~ine in
dr‘ave, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodar-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5268 [t. 68 – 24. XI. 1995

Na~elnik oddelka oziroma vodja referata oziroma urada
organizira delo, skrbi za zakonitost dela in opravlja druge
naloge v okviru svojih pravic, pooblastil, dol‘nosti in odgo-
vornosti.

13. ~len
Sistemizacijo delovnih mest v ob~inski upravi dolo~i

‘upan z aktom o sistemizaciji. Naloge ob~inske uprave oprav-
ljajo tajnik ob~ine, na~elnik oddelka, vodje referatov in ura-
da, vi{ji upravni, upravni, strokovno tehni~ni in administra-
tivni delavci.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja
zaposlenih v ob~inski upravi odlo~a ‘upan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik ob~ine.

14. ~len
Zaposleni v ob~inski upravi so upravi~eni do pla~e, ki

jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemi-
zaciji delovnih mest v ob~inski upravi, dolo~i ‘upan.

O disciplinski odgovornosti delavcev v ob~inski upravi
odlo~a ‘upan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo
dolo~i ob~inski svet.

15. ~len
O upravnih stvareh iz ob~inske pristojnosti odlo~a na

prvi stopnji ob~inska uprava.

16. ~len
Posami~ne akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti

ob~ine izdaja tajnik ob~ine, ki lahko za to pooblasti delavce
uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, za odlo~anje v uprav-
nih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali
za vodenje celotnega postopka in za odlo~anje v upravnih
stvareh.

Osebe iz prej{njega odstavka odlo~ajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene dr‘avne pristojnosti, ~e ni z zakonom
druga~e dolo~eno.

V upravnem postopku o upravnih stvareh iz ob~inske
pristojnosti in prenesene dr‘avne pristojnosti odlo~ajo urad-
ne osebe po zakonu o splo{nem upravnem postopku in po
posebnih postopkih dolo~enih z zakonom.

Tajnik ob~ine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-
nje zakona o splo{nem upravnem postopku in drugih predpi-
sov v upravnem postopku, ‘upan pa je odgovoren za vodenje
evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.

17. ~len
O prito‘bah zoper posami~ne akte v upravnih stvareh iz

ob~inske pristojnosti odlo~a ‘upan.
O prito‘bah zoper posami~ne akte, ki jih v zadevah iz

dr‘avne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja ob~inska uprava, odlo~a ministrstvo pristojno
za ustrezno podro~je oziroma njegov organ v sestavi.

18. ~len
O izlo~itvi ‘upana v upravnem postopku odlo~a ob~in-

ski svet.
O izlo~itvi tajnika oziroma uradne osebe odlo~a ‘upan.

III. DELOVNO PODRO^JE OB^INSKE UPRAVE

19. ~len
Referat za gospodarstvo opravlja naloge na naslednjih

podro~jih:
– na~rtovanja razvoja ob~ine,

– zagotavljanja pogojev za razvoj gospodarstva; pospe-
{evanja malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, go-
stinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,

– zagotavljanja pogojev za razvoj in pospe{evanje kme-
tijstva, skrbi in ukrepanja za gospodarno rabo ob~inskih kme-
tijskih zemlji{~, promet s kmetijskimi zemlji{~i, agromelio-
racijski ukrepi na podro~ju kmetijskih zemlji{~, pa{ni red
~ebelarstva,

– spremljanja gospodarskih gibanj,
– analiti~ne in statisti~ne dejavnosti,
– podeljevanja koncesij v skladu z zakoni,
– pripravljanja osnov in strokovnih podlag ter razvojnih

dokumentov in skrbi za prijavo na nate~aje za skladnej{i
regionalni razvoj (demografsko ogro‘ena obmo~ja),

– predpisovanja lokalnih davkov,
– sodelovanja z delovnimi telesi ob~inskega sveta s svo-

jega delovnega podro~ja
– pripravljanja predpisov iz svojega delovnega podro~-

ja,
– dolo~anja prekr{kov in denarnih kazni za prekr{ke, s

katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine, s svojega delovnega po-
dro~ja,

– spremljanja uradnih objav, razpisov in nate~ajev za
pridobitev sredstev s podro~ja gospodarstva in dru‘benih
dejavnosti,

– planiranja in nadziranja porabe sredstev prora~una,
potrebnih za izvajanje nalog s podro~ja gospodarstva in dru‘-
benih dejavnosti,

– opravlja druge naloge s podro~ja gospodarstva, ki so-
dijo v pristojnost ob~inske uprave.

20. ~len
Referat za dru‘bene dejavnosti opravlja naloge na na-

slednjih podro~jih:
– pripravljanja in uresni~evanja aktov ob~ine v zvezi z

ustanoviteljstvom javnih zavodov na podro~ju zdravstva, {ols-
tva, otro{kega varstva, varstva kulture, naravne dedi{~ine in
socialnega skrbstva,

– pripravljanja in uresni~evanja programov otro{kega
varstva, varstva pred{olskih otrok, osnovnega {olstva, kultu-
re, zdravstva, {porta in socialnega skrbstva,

– materialne skrbi za vzgojnovarstvene ustanove, kritja
materialnih stro{kov za osnovno {olstvo,

– organiziranja mre‘e zdravstvene slu‘be na primarni
ravni, lekarni{ke dejavnosti, mrli{ke ogledne slu‘be,

– podeljevanja koncesij v skladu z zakoni,
– svetovanja ob~anom glede osebne pomo~i, pomo~i

dru‘inam na domu, subvencioniranja najemnin,
– skrbi in nadzora nad vzdr‘evanjem objektov in osnov-

nih sredstev vseh dru‘benih dejavnosti neposredno s strani
ob~ine ali prek javnih zavodov na tem podro~ju,

– skrbi za pospe{evanje in financiranje kulturnih dejav-
nosti in ustanov,

– skrbi za programsko usklajevanje in financiranje va-
rovanja naravne in kulturne dedi{~ine,

– skrbi za pospe{evanje {porta in rekreacije,
– ustvarjanja pogojev za delovanje institucij civilne

dru‘be,
– sodelovanja z delovnimi telesi ob~inskega sveta s svo-

jega delovnega podro~ja,
– informacijske dejavnosti,
– priprave predpisov iz svojega delovnega podro~ja,
– spremljanja uradnih objav, razpisov in nate~ajev za

pridobitev sredstev s podro~ja dru‘benih dejavnosti,
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– planiranja in nadzora nad porabo sredstev prora~una,
potrebnih za izvajanje nalog dru‘benih dejavnosti,

– opravljanja drugih nalog s podro~ja dru‘benih dejav-
nosti, ki sodijo v pristojnost ob~inske uprave.

21. ~len
Referat za finance opravlja naloge na naslednjih po-

dro~jih:
– priprave in razlage ob~inskega prora~una in zaklju~-

nega ra~una,
– finan~nega poslovanja,
– blagajni{kega poslovanja,
– ra~unovodstva in knjigovodstva,
– sodelovanja z nadzornim odborom in delovnimi telesi

ob~inskega sveta s svojega delovnega podro~ja,
– opravljanja drugih nalog s podro~ja financ, ki sodijo v

pristojnost ob~inske uprave.

22. ~len
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na nasled-

njih podro~jih:
– skrbi za razvoj in delovanja lokalnih javnih slu‘b;

oskrbe s pitno vodo, oskrbe s plinom, odvajanja in ~i{~enja
odpadnih in padavinskih voda, zbiranja in odlaganja komu-
nalnih odpadkov, urejanja in vzdr‘evanja javnih zelenih po-
vr{in, javne snage in ~i{~enje javnih povr{in, urejanje javnih
poti in poti za pe{ce, urejanja javnega prevoza, urejanja
javnih parkiri{~, urejanja trgov in ulic, dimnikarske slu‘be,
pokopali{ke in pogrebne slu‘be,

– gradnje, vzdr‘evanja in urejanja lokalnih javnih cest,
rekreacijskih in drugih javnih povr{in,

– pripravljanja strokovnih podlag za organizirano sta-
novanjsko gradnjo in re{evanja stanovanjskih problemov,
zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrbi za pripravo,
komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemlji{~,

– skrbi za splo{ne stanovanjske zadeve in upravljanja s
stanovanjskim fondom ter poslovnimi prostori,

– pripravljanja strokovnih podlag in sprejemanja pro-
storskega plana ob~ine in prostorskih izvedbenih aktov,

– pripravljanja in izvajanja ukrepov s podro~ja varstva
okolja oziroma ekologije iz pristojnosti ob~ine,

– skrbi za vzdr‘evanje, popravila in obnovo nepremi~-
nega premo‘enja ob~ine,

– skrbi za javne prireditve,
– podeljevanja koncesij v skladu z zakoni,
– organiziranja komunalno-redarstvene slu‘be in skrbi

za javni red in mir v ob~ini,
– ugotavljanja javnega interesa za pridobitev zemlji{~

za potrebe ob~ine,
– dolo~anja pogojev za uporabo stavbnih zemlji{~ in

upravljanja s skladom stavbnih zemlji{~,
– pripravljanja predpisov iz svojega delovnega podro~-

ja,
– dolo~anja prekr{kov in denarnih kazni za prekr{ke, s

katerimi se kr{ijo predpisi ob~ine s svojega delovnega po-
dro~ja,

– spremljanja uradnih objav, razpisov in nate~ajev za
pridobitev sredstev za sodelovanje in razvoj ob~ine s svojega
delovnega podro~ja,

– planiranja in nadzora nad porabo prora~unskih sred-
stev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,

– opravljanja drugih nalog iz ob~inske pristojnosti na
podro~ju okolja in prostora.

23. ~len

Urad ‘upana opravlja naloge na naslednjih podro~jih:
– organiziranja ob~inske uprave,
– pridobivanja sredstev za delovanje in razvoj ob~ine,
– upravljanja ob~inskega premo‘enja,
– opravljanja upravnega nadzorstva,
– pripravljanja splo{nih aktov za ob~inski svet in ‘upa-

na,
– opravljanja kadrovskih zadev za ob~insko upravo in

funkcioniranje ob~ine,
– sklepanja pogodb o odtujitvi premi~nin in nepremi~-

nin in drugih razmerjih in spremljanja njihovih izvajanj,
– skrbi za po‘arno varnost,
– organiziranja pomo~i in re{evanja za primere elemen-

tarnih in drugih nesre~,
– izvajanja opravil povezanih z volitvami in referendu-

mi,
– ustvarjanje pogojev za delo politi~nih strank,
– sodelovanja s pristojnimi delovnimi telesi ob~inskega

sveta,
– opravljanja strokovnih, organizacijskih in admini-

stratvnih nalog za ob~inski svet, nadzorni odbor in delovna
telesa ob~inskega sveta,

– opravljanja tehni~nih, organizacijskih in drugih nalog
za delovanje ob~inske uprave,

– opravljanja protokolarnih zadev,
– skrbi za zavarovanje in vzdr‘evanje premi~nega in

nepremi~nega premo‘enja ob~ine,
– sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi,

gospodarskimi javnimi slu‘bami podjetij in drugimi organi-
zacijami,

– spremljanja uradnih objav, razpisov in nate~ajev za
pridobitev sredstev za delovanje in razvoj ob~ine, s svojega
delovnega podro~ja,

– planiranja in nadziranja porabe prora~unskih sredstev,
potrebnih za izvajanje nalog slu‘be,

– opravljanja drugih zadev strokovnega in organizacij-
skega zna~aja, pomembnih za delo ob~inske uprave.

Kolikor ni to~no dolo~eno, v ~igavo pristojnost spada
re{evanje posamezne zadeve, je za njeno re{itev pristojen
urad ‘upana.

24. ~len

Urad za urbanisti~no na~rtovanje opravlja naloge na
naslednjih podro~jih:

– sodelovanja pri pripravi prostorskih sestavin dolgo-
ro~nega in srednjero~nega plana, spremljanja izvajanja in
sprejemanja ustreznih ukrepov,

– skrbi za izdelavo in sprejem prostorskih izvedbenih
aktov,

– izdelovanja lokacijske dokumentacije ter zanjo prido-
bivanje soglasij ustreznih organov in organizacij,

– dajanja informacij o mo‘nih lokacijah za graditev in
drugih posegov v prostor ter drugih informacij v zvezi z
urejanjem prostora,

– zbiranja, evidentiranja ter analiziranja podatkov o
predvideni rabi prostora in o posegih v prostor ter vodenja
evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov, s kate-
rimi se ureja prostor,

– opravljanja drugih zadev v zvezi z urbanisti~nim na~r-
tovanjem.
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IV. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

25. ~len
@upan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v ob~inski

upravi v 30 dneh po sprejemu tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 012-1/95
Se‘ana, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Se‘ana
Marko Kosma~, dipl. prav. l. r.

3113.

Na podlagi 31. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS, 45/94 - odlo~ba
US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95 - odlo~ba
US RS) in 16. ter 39. ~lena statuta Ob~ine Se‘ana (Uradni list
RS, {t. 28/95 in 35/95) je Ob~inski svet ob~ine Se‘ana na seji
dne 18. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o delovnem podro~ju in pristojnostih delovnih teles

Ob~inskega sveta ob~ine Se‘ana

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a delovno podro~je in pristojno-

sti delovnih teles (v nadaljevanju: odborov in komisij) Ob-
~inskega sveta ob~ine Se‘ana, in sicer:

– odbor za prora~un in finance
– odbor za varstvo okolja prostorsko na~rtovanje, ko-

munalo in infrastrukturo
– odbor za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospo-

darstvo
– odbor za kmetijstvo
– odbor za turizem
– odbor za kulturo
– odbor za zdravstvo in socialno varstvo
– odbor za {olstvo in {port
– odbor za povezovanje v regijo in v {ir{e lokalne sa-

moupravne skupnosti ter za obmejno sodelovanje in medna-
rodne odnose

– odbor za premo‘enje, stanovanjske in splo{ne zadeve
– komisija za statut, vloge in prito‘be
– komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja.

2. ~len
Delovna telesa dajejo ob~inskemu svetu mnenja in pred-

loge v zadevah s svojega delovnega podro~ja, za katere tako
odlo~i ob~inski svet.

3. ~len
Pristojnosti delovnih teles ob~inskega sveta so:
1. odbor za prora~un in finance

– obravnava prora~un in zaklju~ni ra~un ob~ine,
– spremlja in po potrebi daje mnenje k izvr{evanju pro-

ra~una;
2. odbor za varstvo okolja, prostorsko na~rtovanje, ko-

munalo in infrastrukturo:
– obravnava problematiko prostorskega urejanja ob~i-

ne,
– spremlja izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, dol-

goro~nih in srednjero~nih dru‘benih planov ter sodeluje pri
njih,

– obravnava predloge, pripombe in prito‘be ob~anov ali
podjetij na sprejete prostorske izvedbene akte ali dolgoro~ni
in srednjero~ni dru‘beni plan,

– obravnava problematiko urejanja komunalne infra-
strukture,

– obravnava stanje varovanja in urejanja okolja in pro-
stora,

– predlaga re{itve za re{evanje prostorskih in okolje-
varstvenih problemov;

3. odbor za gospodarski razvoj, obrt in drobno gospo-
darstvo:

– obravnava in prou~uje planske dokumente ali dele
planskih dokumentov, ki se navezujejo na podro~je gospo-
darstva ali kateri vplivajo na pogoje gospodarskega razvoja,

– spremlja in analizira teko~a gibanja na podro~ju gospo-
darstva in daje ob~inskemu svetu predloge in sugestije za
urejanje vpra{anj s tega podro~ja,

– obravnava problematiko, daje predloge in oblikuje
kriterije za pomo~ obrti in drobnemu gospodarstvu,

– obravnava in predlaga ob~inskemu svetu na~in porabe
sredstev, ki so namenjena za gospodarski razvoj, obrt in
drobno gospodarstvo,

– obravnava in nadzoruje poslovanje podjetij in zavo-
dov, ki so v lasti ob~ine in daje o tem ob~inskemu svetu
poro~ila in predloge,

– obravnava pobude s podro~ja obrti in drobnega gospo-
darstva ter v zvezi s tem daje ob~inskemu svetu ustrezne
predloge in poro~ila za sprejem sklepov;

4. odbor za kmetijstvo:
– obravnava vpra{anja, ki se nana{ajo na problematiko

in razvoj kmetijske politike v ob~ini in politike vezane na
kmetijska in gozdna zemlji{~a,

– daje ob~inskemu svetu predloge za ureditev vpra{anj
s podro~ja kmetijstva ter poro~ilo in mnenja v zvezi z akti,
soglasji in drugimi vpra{anji s tega podro~ja,

– usklajuje vpra{anja na podro~ju kmetijstva, lovstva in
gozdarstva;

5. odbor za turizem:
– obravnava vpra{anja, ki se nana{ajo na razvoj turizma

v ob~ini in na Krasu,
– sodeluje pri akcijah promocije ob~ine,
– daje ob~inskemu svetu predloge in mnenja s podro~ja

turizma,
– daje ob~inskemu svetu predloge o razdelitvi turisti~ne

takse;
6. odbor za kulturo:
– obravnava problematiko s podro~ja kulture v ob~ini,
– skrbi za razvoj kulturne dejavnosti v ob~ini ter daje

ob~inskemu svetu predloge in mnenja s tega podro~ja;
7. odbor za zdravstvo in socialno varstvo:
– obravnava vpra{anja, ki se nana{ajo na zdravstvo in

socialno varstvo v ob~ini,
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– oblikuje ukrepe politike v ob~ini in jih predlaga svetu
v sprejem;

8. odbor za {olstvo in {port:
– obravnava vpra{anja s podro~ja {olstva, {porta in re-

kreacije v ob~ini,
– usklajuje razvojne programe ter aktivnosti v ob~ini,
– daje mnenja glede financiraja teh dejavnosti v ob~ini;
9. odbor za povezovanje v regijo in v {ir{e lokalne

samoupravne skupnosti, ter za obmejno sodelovanje in med-
narodne odnose:

– skrbi za povezovanje ob~ine v regijo in v {ir{e lokalne
skupnosti,

– pripravlja programe za povezovanje in obravnava
vpra{anja skupnega pomena za ob~ine, povezane v regijo in v
{ir{e lokalne skupnosti,

– daje ob~inskemu svetu mnenje in predloge s tega po-
dro~ja,

– skrbi za sodelovnaje in povezovanje ob~ine s sosed-
njimi ob~inami ter o tem obve{~a ob~inski svet,

– obravnava vpra{anja, ki so skupnega pomena za ob~i-
ne, ki sodelujejo med seboj,

– spremlja, prou~uje ter obravnava vpra{anja s podro~ja
politi~nih, gospodarskih, kulturnih in drugih odnosov ob~ine
s tujino ter vpra{anja, ki zadevajo polo‘aj in razvoj slovenske
narodnostne skupnosti v zamejstvu ter maloobmejno sodelo-
vanje,

– daje ob~inskemu svetu predloge za urejanje vpra{anj s
podro~ja mednarodnih odnosov ter poro~ila in mnenja v zve-
zi z akti, soglasji in drugimi vpra{anji s tega podro~ja;

10. odbor za premo‘enje, stanovanjske in splo{ne zade-
ve:

– obravnava in spremlja gospodarjenje z ob~inskim pre-
mo‘enjem, s stanovanji in poslovnimi prostori, z ob~inskim
zemlji{~em in ostalim ob~inskim zemlji{~em in ostalim ob-
~inskim premo‘enjem,

– daje ob~inskemu svetu predloge in mnenja za ureditev
vpra{anj s tega podro~ja,

– obravnava stanovanjsko problematiko v ob~ini ter
predlaga ob~inskemu svetu re{itve s tega podro~ja;

11. komisija za statut, vloge in prito‘be:
– spremlja usklajenost statuta z zakonodajo, pripravlja

spremembe in dopolnitve statuta,
– obravnava zaradi skladnosti z ustavo, zakoni, statu-

tom in zaradi pravne obdelave:
– odloke in druge akte, ki jih sprejema ob~inski svet

in mu daje o tem svoja mnenja in predloge,
– amandmaje k predlogu odloka ali drugega splo{ne-

ga akta ob~inskega sveta,
– predloge in zahteve za obvezno razlago odlokov in

drugih aktov ob~inskega sveta in daje mnenja o tem oziroma
predlaga svetu obvezno razlago,

– opozarja na potrebo po izdaji ali spremembi odlokov
in splo{nih aktov,

– dolo~a pre~i{~ena besedila odlokov in drugih splo{nih
aktov ob~inskega sveta, ~e je z odlokom ali drugim aktom za
to poobla{~ena,

– obravnava vloge, predloge in zahteve, v katerih ob~a-
ni in organizacije predlagajo izdajo ali spremembo odloka ali
drugega splo{nega akta za ureditev zadev splo{nega pomena,
kolikor ni druga~e dolo~eno glede predlogov in zahtev, ki jih
dajo nekateri organi in organizacije; po lastni presoji po{ilja
predloge in zahteve pristojnim telesom ob~inskega sveta,

– obravnava prito‘be, ki se nana{ajo na posamezne za-
deve, jih po potrebi preizku{a po ustreznih organih, ukrepa
pri pristojnih organih, da re{ijo take zadeve po veljavnih
predpisih in obve{~a o tem vlagatelje oziroma prito‘nike,

– prou~uje pro{nje, prito‘be in druge vloge, ki jih po{i-
ljajo ob~ani in organizacije ob~inskemu svetu in ugotavlja
vzroke zanje,

– sodeluje pri re{evanju vlog in prito‘b s komisijo za
vloge in prito‘be Dr‘avnega zbora RS;

12. komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imeno-
vanja:

– pripravlja za ob~inski svet predloge za volitve in ime-
novanja ter razre{itve iz njegove pristojnosti,

– obravnava splo{na vpra{anja s podro~ja kadrovske
politike,

– predlaga ob~inskemu svetu sprejem predpisov s po-
dro~ja pla~, nadomestil in drugih stro{kov voljenim in ime-
novanim funkcionarjem, nadzornemu odboru in delovnih te-
les ob~inskega sveta.

4. ~len
Delovna telesa uporabljajo pe~at ob~inskega sveta sa-

mo za sklice sej.
Na zapisnike sej ter pobude in predloge sklepov, ki jih

podajo v sprejem ob~inskemu svetu, se ne daje nobenega
pe~ata.

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

listu RS.

[t. 011-4/95
Se‘ana, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Se‘ana
Marko Kosma~, dipl. prav. l. r.

3114.

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih (Uradni list SRS, {t. 18/74 in 34/88) in na podlagi
16. ~lena statuta Ob~ine Se‘ana (Uradni list RS, {t. 28/95 in
35/95), je Ob~inski svet ob~ine Se‘ana na seji dne 7. novem-
bra 1995 sprejel

O D L O K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a pogoje in postopek oddajanja poslovnih

prostorov in stavb v najem (v nadaljnjem besedilu: poslovni
prostori) na obmo~ju Ob~ine Se‘ana, katerih lastnik je ob~ina
in jih je prenesla v upravljanje drugim pravnim osebam.

2. ~len
Za poslovni prostor se {teje prostor, namenjen za poslov-

no dejavnost in je v poslovni stavbi ali stanovanjskem objek-
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tu. Sestavlja ga eden ali ve~ prostorov namenjenih za poslov-
no dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo pose-
ben vhod.

3. ~len
O oddaji poslovnih prostorov v najem odlo~a ob~inski

svet, ki za to lahko pooblasti ‘upana ob~ine.

4. ~len
Vsa strokovna, administrativno tehni~na dela in drugo

pismeno delo (priprava pogodb) opravlja Komunalno-stano-
vanjsko podjetje Se‘ana, ki tudi zbira prijave in s katerim
sklene ‘upan Ob~ine Se‘ana posebno pogodbo.

Za vse, kar ni dolo~eno s tem odlokom, se smiselno
uporabljajo dolo~ila zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih ter drugi predpisi.

II. POSTOPEK ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV

5. ~len
Poslovni prostori se oddajajo v najem na podlagi javnega

nate~aja. Izjemoma se lahko poslovni prostori oddajajo brez
javnega nate~aja, neposredno z najemno pogodbo v nasled-
njih primerih:

– ~e se najemnik mora izseliti iz drugega poslovnega
prostora zaradi ru{enja ali zaradi prilagoditve zgradbe veljav-
nemu urbanisti~nem dokumentu;

– ~e gre za za~asno preselitev najemnika zaradi prenove
ali rekonstrukcije stavbe ali obmo~ja;

– ~e je sedanji najemnik v ste~aju ali redni likvidaciji
novi najemnik pa prevzame delavce v redno delovno razmer-
je, oziroma ~e je opravljena zdru‘itev dru‘benopravnih oseb;

– ~e najemnik zamenja ali odstopa drug enakovreden
poslovnih prostor;

– ~e najemnik opravlja dejavnost posebnega dru‘benega
pomena;

– ~e s tem dosedanji najemnik pridobi nove poslovne
prostore v isti stavbi ali neposredni okolici, v kateri se lahko
opravlja ista dejavnost;

– v posebej utemeljenih primerih po predhodnem mne-
nju ob~inskega sveta.

6. ~len
Politi~ne stranke, zastopane v ob~inskem svetu, imajo za

svoje potrebe v ~asu trajanja mandata pravico do brezpla~ne
dodelitve enega poslovnega prostora v skupni povr{ini do
25 m².

7. ~len
Poslovni prostori se oddajo v najem za dolo~en oziroma

nedolo~en ~as. Najemna pogodba, ki je sklenjena za dolo~en
~as, preneha s pretekom ~asa, za katerega je bila sklenjena ali
pred tem, ~e so podani razlogi za odpoved ali odstop od
najemne pogodbe.

8. ~len
Razpis javnega nate~aja mora vsebovati:
– lokacijo in velikost poslovnega prostora;
– izhodi{~no vi{ino najemnine;
– predvideno namembnost poslovnega prostora;
– ~as za katerega se poslovni prostor daje v najem;

– rok za zbiranje ponudb, ki ne sme biti kraj{i od 15 dni
od dneva objave;

– morebitne druge pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo
poslovnega prostora;

– zahtevo o predlo‘itvi dokazov prosilca o izpolnjevanju
dolo~enih pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja oziroma
izpisek iz sodnega registra glede poslovne dejavnosti,

–  potrdilo o pla~anih dru‘benih obveznostih.
Sklep o razpisu javnega nate~aja se objavi na krajevno

obi~ajen na~in ali sredstvih javnega obve{~anja.

9. ~len
Kolikor se na nate~aj za oddajo dolo~enega poslovnega

prostora prijavi ve~ kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz nate-
~aja, se opravi licitacijo o vi{ini najemnine za poslovni pro-
stor.

Poslovni prostor pridobi v najem tisti kandidat, ki na
licitaciji izlicitira najvi{jo najemnino.

Zoper odlo~itev o oddaji poslovnega prostora v najem,
lahko vsak kandidat, ki se je udele‘il nate~aja, vlo‘i v 15 dneh
od dneva, ko je prejel obvestilo o izbiri kandidata za najem
poslovnega prostora, ugovor na ob~inski svet. Ugovor vlo‘i
pri ‘upanu, ki ga odstopi ob~inskemu svetu v dokon~no odlo-
~itev.

10. ~len
Poslovni prostor se odda v najem s sklepom. Zoper sklep

je mo‘na prito‘ba na ob~inski svet.
Odlo~itev ob~inskega sveta je dokon~na.
@upan kot najemodajalec sklene z izbranim ponudnikom

najemno pogodbo.

III. NAJEMNO RAZMERJE

Sklenitev najemne pogodbe

11. ~len
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne

pogodbe.
Najemna pogodba mora vsebovati:
– navedbo poslovnih prostorov in stavbe, v katerih so

poslovni prostori;
– navedbo poslovne dejavnosti, ki se opravlja v teh

prostorih;
– dolo~ila o uporabi skupnih prostorov in naprav v stavbi;
– dolo~ila o ~asu trajanja pogodbe;
– vi{ino najemnine in sorazmerni del obratovalnih stro-

{kov skupnih delov in naprav v stavbi;
– dolo~ila o odpovedi;
– dolo~ila o vzdr‘evanju poslovnih prostorov;
– kraj in datum sklenitve pogodbe in podpisa pogodbe-

nih strank.

12. ~len
V ~asu najema najemnik odgovarja za vsakr{no {kodo,

ki bi morebiti nastala v prostoru, na opremi teh tehni~nih
sredstvih in drugih sredstvih, ki se dajejo v najem.

Prenehanje najemnega razmerja

13. ~len
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe;
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– z odpovedjo najemne pogodbe, ~e je bila sklenjena za
nedolo~en ~as, z odpovednim rokom 1 leta;

– s potekom ~asa, za katerega je bila pogodba sklenjena;
– z odstopom od najemne pogodbe;
– po samem zakonu.

14. ~len
Ob~inski svet odstopi od najemne pogodbe (oziroma jo

razdre) in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem
~asu, ne glede na pogodbene in zakonske dolo~be o trajanju
najema:

– ~e najemnik uporablja poslovni prostor tako, da ovira
stanovalce ali drugega najemnika poslovnega prostora ali sta-
novanja;

– ~e najemnik v roku enega meseca od dneva prejema
opomina ne opravi del, potrebnih za redno vzdr‘evanje po-
slovnega prostora, ki spadajo v njegove stro{ke;

– ~e najemnik spremeni poslovno dejavnost v poslov-
nem prostoru brez soglasja pristojnega upravnega organa in
najemodajalca;

– ~e najemnik brez upravi~enih razlogov preneha z
opravljanjem dejavnosti za ve~ kot 3 mesece;

– ~e najemnik preneha z opravljanjem dovoljene dejavno-
sti;

– ~e najemnik odkloni sodelovanje pri prenovi stavbe;
– ~e najemnik odda poslovni prostor v podnajem oziro-

ma dovoli drugim, da opravljajo dejavnost v poslovnem pro-
storu brez soglasja lastnika;

– ~e najemnik ne pla~a najemnine ali stro{kov upravlja-
nja s skupnimi deli in napravami hi{e, v roku 15 dni po
prejemu opomina najemodajalca;

– ~e so poslovni prostori potrebni najemodajalcu;
– v drugih v zakonu in pogodbi dolo~enih primerih.

15. ~len
Brez javnega nate~aja se oddajajo v najem tudi dvorane,

sejne sobe in drugi podobni javni prostori, s katerimi razpola-
ga Ob~ina Se‘ana, dru{tvom, strankam in drugim civilnim in
pravnim osebam za opravljanje njihove dejavnosti za dolo~e-
ne dneve, oziroma ure v tednu. Ob~inski svet sprejme seznam
in cenik teh poslovnih prostorov, ki se dajejo v najem. Kolikor
je ve~ interesentov, se odda prostor najugodnej{emu po-
nudniku.

IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLO^ITEV
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE

16. ~len
Osnova za dolo~anje mese~nih najemnin za poslovne

prostore v lasti Ob~ine Se‘ana se oblikuje glede na povr{ino
prostora in dejavnost.

Poslovni prostori so glede na vrsto dejavnosti razvr{~eni
v {tiri skupine:

1. Dejavnost A
– proizvodna dejavnost,
– trgovska in gostinska dejavnost, po{ta, telekomunika-

cije, banke, koncesijske dejavnosti ter pisarni{ki prostori.
2. Dejavnost B
– ostale obrti, podjetja in kmetijske dejavnosti,
3. Dejavnost C
– skladi{~a, pomo‘ni prostori, gara‘e.
4. Dejavnost D
– poslovni prostori namenjeni za dru‘bene dejavnosti,

dejavnosti dru{tev, prostori KS in politi~nih strank, ki niso
zastopane v ob~inskem svetu.

Mese~na najemnina za m² zna{a: (DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem deviznem te~aju Banke Slovenije na
dan izstavitve ra~una)

A B C D
I 20 18 15 7
II 17 14 12 5
III 15 12 10 4

Najemnina za poslovne prostore v prvem nadstropju se
zni‘a za 20 %, za poslovne prostore v vi{jih nadstropjih pa se
zni‘a za vsako nadstropje za nadaljnjih 10 %.

17. ~len
Poslovni prostori so glede na svojo lokacijo razvr{~eni v

tri obmo~ja:
I. Obmo~je: Partizanska cesta v Se‘ani
II. Obmo~je: Center Se‘ane (ta obsega poslovne objekte

na ulicah in cestah, ki le‘ijo znotraj obmo~ja, ki ga omejuje
naslednja linija: od Trga 28. avgusta preko Partizanske ceste
na Repentaborsko ulico, nato na Sejmi{ko pot do ceste Pod
Taborom, po cesti pod Taborom do Cankarjeve ulice, od tu na
ulico Jo‘eta Pahorja do Ceste na Lenivec, po Cesti na Lenivec
do Partizanske ceste, nato na Kolodvorsko ulico, po Kolod-
vorski ulici do ‘elezni{ke postaje, nadalje po Kosovelovi ulici
do Bazovi{ke ceste, po Bazovi{ki cesti do nadvoza na ‘elez-
ni{ki progi do Trga 28. avgusta ter objekte, ki stojijo na ulicah
in cestah, ki predstavljajo razmejitveno linijo).

III. Obmo~je: Vse ostale ulice, kraji in naselja v ob~ini.

18. ~len
Najemniki tistih poslovnih prostorov, ki so namenjeni

ohranjanju in prezentiranju kulturne dedi{~ine in v primerih,
za katere se odlo~i ob~inski svet, razen dejavnosti A, so lahko
opro{~eni pla~evanja najemnine pod pogojem, da v skladu z
dele‘em, ki jim pripada, prevzamejo financiranje vzdr‘eval-
nih del v objektu.

19. ~len
Najemnik je dol‘an poleg najemnine pla~ati {e prometni

davek na storitev.

20. ~len
Sredstva najemnin poslovnih prostorov se uporabljajo za

kritje stro{kov upravljanja, teko~ega in investicijskega vzdr-
‘evanja skupnih delov in naprav hi{ in poslovnih prostorov,
za nakup in prenovo poslovnih prostorov, za kritje amortizaci-
je, ter za razvoj in pospe{evanje drobnega gospodarstva.

21. ~len
Ta dolo~ila ne veljajo za novozgrajene in na novo

adaptirane poslovne prostore, le  kolikor se vlo‘ena sredstva
vrnejo najmanj v osmih letih, sicer se najemnina za te prostore
ustrezno pove~a.

22. ~len
Vsi, ki imajo na dan uveljavitve tega odloka sklenjeno

najemno pogodbo se jim bo na osnovi aneksa k pogodbi
zara~unavala nova najemnina, in sicer od prvega dne v na-
slednjem mesecu po uveljavitvi tega odloka.

23. ~len
Ta odlok pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS. Z uveljavitvijo tega odloka se preneha uporab-
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(Uradni list RS, {t. 41/95) je Svet Mestne ob~ine Slovenj
Gradec na seji dne 14. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob~ini

Slovenj Gradec

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
S tem odlokom se dolo~a prometna ureditev na javnih

prometnih povr{inah v mestu Slovenj Gradec in drugih jav-
nih povr{inah v mestu Slovenj Gradec in v naseljih na ob-
mo~ju Mestne ob~ine Slovenj Gradec, postopek, pogoje in
na~in odstranjevanja nepravilno parkiranih vozil ter obvez-
nosti pristojnih organov za urejanje cestnega prometa v Mest-
ni ob~ini Slovenj Gradec.

2. ~len
Javne prometne povr{ine po dolo~bah tega odloka so

vse ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, plo~niki, parkirne
povr{ine, avtobusna postaja, avtobusna postajali{~a in ureje-
ne pe{poti.

II. UREDITEV PROMETA

3. ~len
Posebne prometne povr{ine, namenjene pe{cem, so po-

sebej ozna~ene javne prometne povr{ine v mestu ali naseljih,
na katerih je promet z vozili prepovedan oziroma omejen,
cestnoprometno povr{ino pa lahko uporabljajo pe{ci.

4. ~len
Promet z vozili na cestah, ozna~enih kot posebne pro-

metne povr{ine za pe{ce, je dovoljen samo za stanovalce, ki
imajo vhod v gara‘o oziroma na dvori{~e.

Na posebnih prometnih povr{inah promet ni omejen za
slu‘bena vozila v primeru intervencij.

5. ~len
Na obmo~ju mesta Slovenj Gradec in naselij, kjer je

dovoljen lokalni promet, je prepovedan promet z vsemi mo-
tornimi vozili, katerih skupna dovoljena masa presega 5 ton
osnega pritiska.

Prepoved ne velja za komunalna in intervencijska vozi-
la ter vozila, za katera je iz upravi~enih razlogov bilo izdano
dovoljenje uprave mestne ob~ine. Uprava mestne ob~ine lah-
ko ob izdaji dovoljenja zahteva pla~ilo var{~ine.

6. ~len
@upan Mestne ob~ine Slovenj Gradec lahko zaradi ne-

motenega in varnega poteka prometa s sklepom dodatno omeji
hitrost vo‘nje in osni pritisk na posameznih cestah ter ukrepa
v drugih zadevah v zvezi z odstranitvijo in postavitvijo nove
ali dodatne prometne signalizacije, ~e to zahtevajo prometne
in varnostne razmere.

III. PARKIRANJE IN USTAVLJANJE

7. ~len
Ustavljanje in parkiranje vozil na javnih povr{inah in

javnih prometnih povr{inah je prepovedano:
– kjer to prepoveduje prometna signalizacija,

ljati pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni
list RS, {t. 3/91, 1/92, 6/92, 45/92, 61/93).

[t. 46-9/95
Se‘ana, dne 7. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Se‘ana
Marko Kosma~, dipl. prav. l. r.

3115.

Na podlagi 1. to~ke IV. poglavja 3. ~lena zakona o
prevzemu dr‘avnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1995 oprav-
ljali organi ob~in (Uradni list RS, {t. 29/95), 18. ~lena zakona
o naravni in kulturni dedi{~ini (Uradni list RS, {t. 1/81) in 16.
~lena statuta Ob~ine Se‘ana (Uradni list RS, {t. 28/95 in
35/95) je Ob~inski svet ob~ine Se‘ana na seji dne 7. novem-
bra 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti

in kulturnih spomenikov na obmo~ju Ob~ine Se‘ana

1. ~len
V odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in kultur-

nih spomenikov na obmo~ju Ob~ine Se‘ana (Uradne objave,
{t. 13/92) se 17. ~len spremeni tako, da glasi:

Upravni organ, pristojen za kulturo, izvede ob sodelo-
vanju Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedi{~ine iz
Nove Gorice, vpis naravnih znamenitosti in kulturnih spome-
nikov iz 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. ~lena tega odloka v zemlji{ko
knjigo Okrajnega sodi{~a v Se‘ani in seznani lastnike spo-
menikov oziroma imetnike pravice uporabljanja spomenikov
z re‘imom varstva, posameznimi omejitvami in prepovedmi
ter razvojnimi usmeritvami in drugimi obveznostmi v zvezi s
spomeniki, ki izhajajo iz zakona o naravni in kulturni dedi-
{~ini.

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

nem listu RS.

[t. 63-8/95
Se‘ana, dne 7. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Se‘ana
Marko Kosma~, dipl. prav. l. r.

SLOVENJ GRADEC

3116.

Na podlagi 8. in 9. ~lena zakona o varstvu cestnega
prometa (Uradni list SRS, {t. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list
RS, {t. l/9l-I), 25. ~lena zakona o prekr{kih (Uradni list SRS,
{t. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, {t. l0/91,
l3/93, 66/93), 8. ~lena statuta Mestne ob~ine Slovenj Gradec
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– na zaznamovanih prehodih za pe{ce ali na razdalji
manj kot 5 m od prehoda za pe{ce,

– na kolesarskih stezah, plo~nikih in stezah za pe{ce,
– na kri‘i{~u in na razdalji manj kot 5 m od najbli‘jega

roba pre~nega vozi{~a,
– na razdalji manj kot l5 m pred znakom, s katerim je

ozna~eno avtobusno postajali{~e, kakor tudi na delu vozi{~a,
ki je s stalnimi ozna~bami dolo~eno za avtobusno postajali-
{~e,

– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, gara‘o, dvori{~e
ali gradbi{~e,

– na ali pred komunalnimi napravami (priklju~ki na vo-
dovodno omre‘je, vhodi v kanalizacijo, hidranti, kontejnerji
za odpadke, prometnih zapornicah),

– na predelih, kjer predstavlja vozilo oviro pri odvozu
snega ali pri odstranjevanju posledic elementarnih ali drugih
nezgod,

– na javnih zelenicah in sprehajalnih poteh,
– na funkcionalnih zemlji{~ih spomenikov in obele‘ij in

rezerviranih parkirnih povr{inah za invalide.

8. ~len
Na obmo~ju Mestne ob~ine Slovenj Gradec so za ustav-

ljanje in parkiranje namenjene naslednje javne povr{ine:
– urejeni javni parkirni prostori, dolo~eni s prometnimi

znaki kot parkirni prostori in povr{ine, kjer je parkiranje
~asovno omejeno ali nadzorovano,

– rezervirani parkirni prostori,
– splo{ni parkirni prostori,
– javni parkirni prostori za tovorna vozila in avtobuse v

medkrajevnem prometu.

9. ~len
Urejeni parkirni prostori so prostori, ki so dolo~eni s

tem odlokom. @upan dolo~i vrsto ozna~be in ~asovne omeji-
tve na parkirnem prostoru.

10. ~len
Rezervirani parkirni prostori so:
– prostori za potrebe slu‘benih vozil na podlagi pred-

hodnega dovoljenja,
– prostori rezervirani za parkiranje vozil invalidnih oseb,
– prostori za parkiranje tovornih, motornih vozil in av-

tobusov,
– prostori za parkiranje turisti~nih avtobusov,
– prostori za parkiranje intervencijskih vozil,
– prostori stanovalcev v mestu na Glavnem trgu in Me{-

kovi ulici, rezervirani na podlagi abonmaja.
Rezervirane parkirne prostore dolo~i z odlo~bo uprava

mestne ob~ine.
Rezervirani parkirni prostori morajo biti vidno ozna~eni

s prometno signalizacijo, kot jo predpi{e uprava mestne ob~i-
ne. Stro{ki signalizacije teh prostorov gredo v breme uporab-
nika, razen prostorov, ki so namenjeni za parkiranje interven-
cijskih vozil in vozil invalidnih oseb. Na njih lahko parkirajo
le motorna vozila, katerim to dovoljuje ozna~ba parkirnega
prostora. Parkirni prostori za potrebe slu‘benih vozil se lahko
rezervirajo za posamezne ~asovne termine ter se v ostalem
~asu uporabljajo kot splo{ni urejeni javni parkirni prostori.

11. ~len
Splo{ni parkirni prostori so na odsekih javnih cest, ulic in

na drugih prometnih povr{inah, kjer jih ne prepovedujejo cest-
noprometna signalizacija in prometni predpisi. Na teh prosto-
rih se lahko po potrebi organizira parkiranje za dolo~en ~as.

l2. ~len
Upravljalec javnega parkirnega prostora skrbi za

vzdr‘evanje prometne signalizacije, skrbi za red in ~isto~o in
ne odgovarja za {kodo, ki nastane na parkiranem vozilu.

Za parkiranje motornih vozil na urejenih in nadzorova-
nih parkirnih prostorih mora uporabnik vozila pla~ati parkir-
nino. Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov pla~ujejo
uporabniki najemnino.

Vi{ino parkirnine in vi{ino najemnine za parkiri{~a,
opredeljena kot urejena parkiri{~a, dolo~i s sklepom ‘upan
mestne ob~ine.

l3. ~len
Ureditev lokacij za javne parkirne prostore za parkira-

nje tovornih vozil in avtobusov predpi{e ‘upan mestne ob~i-
ne. Na obmo~ju mesta Slovenj Gradec in naselij [martno,
Pame~e in Podgorje je prepovedano parkiranje tovornih vozil
in avtobusov na javnih povr{inah, razen na mestih, kjer je s
prometnim znakom dovoljeno.

Uprava mestne ob~ine lahko izjemoma dovoli in dolo~i
pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih motornih vozil,
priklopnikov in avtobusov na drugih povr{inah izven lokacij
urejenih parkiri{~, ~e je to nujno za nemoteno opravljanje
njihove proizvodne ali storitvene dejavnosti, in ~e to ne ovira
drugih udele‘encev v prometu.

IV. CESTNOPROMETNA SIGNALIZACIJA

14. ~len
Upravljalec cest uredi in vodi register cestnoprometne

signalizacije. En izvod registra z vsemi spremembami in
dopolnitvami hrani uprava mestne ob~ine.

15. ~len
Za postavitev opreme in drugih naprav, ki zagotavljajo

varnost cestnega prometa na javnih prometnih povr{inah,
skrbi podjetje za vzdr‘evanje javnih povr{in.

V. OMEJITEV HITROSTI VO@NJE

l6. ~len
Hitrost vo‘nje na Glavnem trgu, Me{kovi ulici, Cankar-

jevi ulici in Ozki ulici je omejena na 30km/uro. Hitrost
vo‘nje v strjenih delih naselja [martno, Podgorje, Stari trg in
Pame~e je omejena na 40 km/uro. Omejitev ne velja za
magistralno in regionalne ceste.

l7. ~len
Na obmo~jih {ol, ki morajo biti ozna~ena z velikimi

opozorilnimi tablami na vseh dostopih, velja omejitev hitro-
sti vo‘nje 30 km/uro. Na predlog upravljalca cest ali nadzors-
tvenih organov lahko ‘upan Mestne ob~ine Slovenj Gradec s
sklepom omeji hitrost tudi na obmo~jih drugih javnih objek-
tov v naseljih.

VI. AVTOBUSNA POSTAJALI[^A

18. ~len
Avtobusna postajali{~a za vstopanje in izstopanje potni-

kov izven naselja ter na delu lokalnih in magistralnih cest v
naselju, morajo biti izven vozi{~a ter izpolnjevati tehni~ne
normative in minimalne pogoje, ki se dolo~ijo s predpisi.
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Samo izjemoma se lahko po presoji okoli{~in, pomem-
bnih za varnost prometa, dovoli ureditev avtobusnega posta-
jali{~a na vozi{~u ceste.

19. ~len
Avtobusna postajali{~a na obmo~ju Mestne ob~ine Slo-

venj Gradec lahko z dovoljenjem uprave Mestne ob~ine upo-
rabljajo tudi podjetja in zasebniki, ki opravljajo poseben
javni prevoz potnikov (delavcev na delo in u~encev v {olo).

VII. NEPROMETNI ZNAKI

20. ~len
V naseljih na obmo~ju Mestne ob~ine Slovenj Gradec

in mesta je dovoljeno postavljati neprometne znake. Dovolje-
nje za postavitev neprometnega znaka izda uprava mestne
ob~ine na predlog podjetja za vzdr‘evanje javnih prometnih
povr{in. Dovoljenje mora vsebovati: mesto, obliko, velikost
in vsebino neprometnega znaka.

Neprometne znake, postavljene v nasprotju s prvim od-
stavkom tega ~lena, odstrani pristojna slu‘ba, ki jo dolo~i
uprava mestne ob~ine na stro{ke stranke.

VIII. POSEBEN PROMETNI RE@IM

Dostava blaga

21. ~len
Dostava blaga za oskrbo trgovin na Glavnem trgu, Trgu

svobode, Cankarjevi ulici, Gosposvetski cesti, Me{kovi ulici,
Po{tni ulici, Ozki ulici in [olski ulici je dovoljena samo v
~asu od 5. do 9. ure. Dostava blaga na Trgu svobode se izvaja
z Glavnega trga preko zapornic.

22. ~len
Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih povr{inah

ne sme onemogo~iti normalnega poteka prometa in mora biti
opravljena brez odla{anja in hitro. Po odstranitvi blaga je
potrebno prometno povr{ino temeljito o~istiti. Blago in em-
bala‘o, dostavljeno in odlo‘eno na javne povr{ine, je treba
odstraniti najkasneje do l0. ure, na Trgu svobode pa takoj po
dostavi.

Delo na javnih prometnih povr{inah

23. ~len
Prekopavanje in druga dela na javni prometni povr{ini

se morajo opravljati tako, da je zagotovljena varna vo‘nja
vozil in varnost drugih udele‘encev v cestnem prometu. De-
lovi{~e na cesti ali neposredno ob cesti, mora biti pono~i in
ob slabi vidljivosti predpisano ozna~eno. Kadar je potrebno
zaradi zna~aja dela postaviti gradbeni oder, mora izvajalec
del zagotoviti varno hojo pe{cem.

24. ~len
Za dela in posege na javnih prometnih povr{inah, razen

za redna vzdr‘evalna dela in intervencijska dela, si mora
izvajalec pridobiti dovoljenje uprave mestne ob~ine, s pred-
hodnim soglasjem upravljalca ceste. Zahtevo za izdajo dovo-
ljenja iz prvega odstavka tega ~lena je treba vlo‘iti najmanj
l5 dni pred pri~etkom del in mora vsebovati podatke o za~et-
ku in trajanju del in o na~inu zavarovanja kraja. Upravljalec
cest dolo~i pogoje za poseg v cestno telo.

V soglasju lahko upravljalec cest dolo~i, da je potrebno
delo opraviti neprekinjeno ali samo v no~nem ~asu in dolo~i
{e druge ukrepe za varnost prometa, prav tako pa tudi predla-
ga ob~ini, da pred izdajo dovoljenja zahteva pla~ilo var{~ine.
Vi{ino var{~ine s sklepom dolo~i ‘upan.

25. ~len
^i{~enje in pranje cest in drugih prometnih povr{in ter

odvoz komunalnih odpadkov na obmo~ju starega mestnega
jedra je dovoljeno v ~asu od 23. do 5. ure zjutraj.

Uprava mestne ob~ine lahko v izjemnih primerih dovoli
opravljanje teh del izven tega ~asa.

Posebna uporaba javnih prometnih povr{in

26. ~len
Na trgih, ulicah, plo~nikih in cestah, ki niso razvr{~ene

v magistralne in regionalne ceste ter ostalih javnih povr{inah,
je dovoljeno:

– ob~asno postavljanje prodajnih stojnic,
– izvajanje {portnih prireditev,
– organizacija zborovanj, zabavnih in kulturnih priredi-

tev.
Dovoljenje za posebno uporabo javnih povr{in izda upra-

va Mestne ob~ine Slovenj Gradec, ob mnenju upravljalca
javnih povr{in, na katere se dovoljenje nana{a, v skladu z
odlokom o komunalnih taksah.

Varstvo prometnih povr{in

27. ~len
Da bi bil zagotovljen varen promet, je na lokalnih jav-

nih cestah prepovedano graditi objekte, naprave ali postroje,
saditi drevje in grmi~evje ali postavljati predmete, s katerimi
bi se zmanj{ala preglednost ceste, s katero se cesta kri‘a v isti
ravnini in preglednost na kri‘i{~u. Prepovedano je delati
karkoli, kar bi utegnilo ogro‘ati ali ovirati promet na javni
cesti ali po{kodovati javno cesto in objekte na njej.

Varovalni pas izven naselja je tri metre, v naselju pa en
meter od kon~ne to~ke pre~nega profila ceste. Dovoljena
vi{ina ‘ivih mej, ograj in drugih objektov je 0,7 m.

Prepovedano je tudi:
– odvajati na cesto vodo, odplake, gnojnico ter druge

teko~ine,
– pu{~ati na cesti sneg ali led, ki pada ali zdrsne na

cesto,
– ovirati odtekanje vode s ceste,
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto oziroma z

njimi ravnati tako, da lahko pomastijo cesto,
– name{~ati les, opeko ter drugi material ali predmete,

~e se s tem poslab{a prometna varnost, druga~e ovira ali
ogro‘a promet ali ~e se s tem po{koduje cesti{~e,

– sejati polj{~ine v razdalji 4 m od meje cestnega pasu v
smeri proti cesti{~u ali v {irini 1 m od cestne meje vzporedno
s cesti{~em, ~e to zmanj{uje preglednost,

– uporabljati za dovoz ali pristop na cesto mesto, kjer ni
dovoljen dovozni priklju~ek oziroma pristop,

– pu{~ati ali metati na cesto kakr{nekoli predmete, ki
onesna‘ujejo cesto,

– vla~iti po cesti hlode, veje, skale in druge predmete, ki
lahko po{kodujejo cesti{~e.
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Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil

28. ~len
Policist odredi odvoz vozila, ~e je le-to parkirano tako,

da predstavlja neposredno nevarnost ali oviro za promet.
Poobla{~ena uradna oseba za komunalni nadzor Mestne

ob~ine Slovenj Gradec lahko odredi odvoz vozila, oziroma
na vozilo montira oviro za nadaljnjo vo‘njo:

– ~e je vozilo parkirano na rezerviranem parkirnem pro-
storu,

– ~e je vozilo parkirano na povr{inah, namenjenih pe{-
cem,

– ~e je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih,
– ~e je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali ga-

ra‘o,
– ~e je vozilo parkirano na avtobusnih postajali{~ih in

ozna~enih avtobusnih postajah javnega prometa,
– ~e je vozilo parkirano na prostorih, dolo~enih za raz-

kladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbi{~,
na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, ja{ki, kontej-
nerji za smeti, pred prometno zapornico),

– ~e je vozilo zapu{~eno in parkirano na katerikoli javni
povr{ini,

– ~e je vozilo parkirano na povr{ini, kjer to prepoveduje
vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,

– ~e je vozilo parkirano na cesti{~u, ki je posebej ozna-
~eno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splo{na
prepoved prometa zaradi izvedbe {portne ali druge priredi-
tve.

29. ~len
Za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil mora biti

zagotovljen primerno urejen prostor. Postopek odvoza, hram-
be in izdajanja vozil ter name{~anja in odstranjevanja ovir na
kolesih vozil za nadaljnjo vo‘njo in vi{ino stro{kov dolo~i
‘upan mestne ob~ine.

30. ~len
@upan mestne ob~ine sklene posebno pogodbo z izva-

jalcem odvoza nepravilno parkiranih in zapu{~enih vozil in z
izvajalcem shranjevanja in varovanja odpeljanih vozil.

31. ~len
^e voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila,

odstrani vozilo potem, ko je poobla{~ena uradna oseba ‘e
pozvala poobla{~enega izvajalca, da odstrani vozilo, mora
pla~ati 50% dolo~ene vi{ine stro{kov odvoza. [teje se, da
vozilo ni odstranjeno, dokler ga vle~no vozilo ni odpeljalo.

Omejitev avto{ol

32. ~len
V mestu Slovenj Gradec je na Cankarjevi ulici in [olski

ulici prepovedan promet z vozili avto{ol od ponedeljka do
sobote, v ~asu od 5.30 do 7.30 ure in od 13. do 16. ure.

V naselju Pame~e je prepovedan promet z vozili avto{ol
na lokalni cesti “od kapelce do pokopali{~a”.

IX. PROMETNI RE@IM V MESTU SLOVENJ GRADEC

33. ~len
Posebna prometna povr{ina za pe{ce v mestu Slovenj

Gradec je:

Trg svobode, pe{ pot ob avtobusni postaji od Pohorske
ceste do Francetove ceste, del Glavnega trga od {t. 24 do 29,
del Cankarjeve ulice v smeri od Vzgojnovarstvenega zavoda
do Glavnega trga {t. 40 in Cankarjeva ulica od Kuharjeve
hi{e na Cankarjevi ulici {t. 17 do Glavnega trga, [olska ulica
od Levovnika na [olski ulici {t. 1 do Glavnega trga, Ozka
ulica od Glavnega trga do Ozke ulice 2, Po{tna ulica, pe{ pot
ob vrtnariji od Me{kove ulice do Ir{i~eve ulice, pe{ pot ob
Kuharjevem parku, pe{ pot od cerkve Sv. Duha do priklju~ka
na Gosposvetsko cesto, pe{ pot od Gozdne poti do Tretje
osnovne {ole, pe{ pot od Celjske ceste mimo Ringa do Prve
osnovne {ole in javne poti v naselju Polje.

34. ~len
Enosmerne ceste v mestu Slovenj Gradec so: Me{kova

ulica od tr‘nice do cerkve, Gosposvetska cesta v smeri od
cerkve do kri‘i{~a s Partizansko potjo in v smeri od Celjske
ceste do kri‘i{~a s Partizansko potjo, Partizanska pot od
stanovanjske hi{e [ume na Partizanski poti {t. 1 do priklju~-
ka na Vrun~evo ulico, [ercerjeva ulica od Vrbnjaka na [er-
cerjevi ulici {t. 6 do Razdev{ka na [ercerjevi ulici {t. 14 in
Koro{ka ulica od kri‘i{~a s [ercerjevo ulico do Slemenika na
Koro{ki {t. 1.

35. ~len
Ulice, po katerih je urejen lokalni promet, so: [olska

ulica od stanovanjske hi{e Weingerl v [olski ulici 11 do
Levovnika v [olski ulici {t. 1, Cankarjeva ulica od vrtca do
Kuharjeve hi{e {t. 17, Me{kova ulica od Tr‘nice do cerkve,
Gosposvetska cesta v smeri od cerkve do kri‘i{~a s Partizan-
sko potjo, Gosposvetska cesta od cerkve Sv. Elizabete do
stanovanjske hi{e Tir{ek na Celjski cesti {t. 9, Partizanska
pot od priklju~ka Gosposvetske ceste do priklju~ka na Vrun-
~evo ulico.

36. ~len
Urejeni parkirni prostori, ki so, ali gravitirajo na o‘ji del

mesta Slovenj Gradec: Glavni trg, Voran~ev trg, Gosposvet-
ska cesta od cerkve do vhoda v bolni{nico, Me{kova ulica,
parkiri{~e pri Upravni enoti, parkiri{~e AP Tr‘nica, parkiri{-
~e ob Ir{i~evi ulici, parkiri{~e ob Zdravstvenem domu, parki-
ri{~e ob Kopali{ki ulici in Drugi osnovni {oli, parkiri{~e pri
Trgovskem centru Katica, parkiri{~e ob Kidri~evi ulici, par-
kiri{~e ob Kulturnem domu in pred stavbo UNZ, parkiri{~e
pri Nami, parkiri{~e ob [olski ulici in Rotenturnu, parkiri{~e
pri Bellevueu, parkiri{~e pri Kulturnem domu Stari trg.

37. ~len
Urejena nadzorovana parkirna prostora, z obveznim pla-

~ilom parkirnine, sta na povr{ini Glavnega trga. “Ju`no par-
kiri{~e” obsega Glavni trg, od vhoda pri Rojnikovi hi{i do
kri`i{~a s Trgom svobode, “severno parkiri{~e” pa Glavni
trg, od vhoda pri Po{ti do kri`i{~a s Trgom svobode. Parkiri{-
~e se smatra kot zaprti prostor, s kontrolo vhoda in izhoda, z
zara~unavanjem in pobiranjem parkirnine. Prometne zapor-
nice se postavi na vhode parkiri{~, konfine pa na vseh izho-
dih ulic na Glavni trg ter Trg svobode.

38. ~len
Ob zasedenosti vseh parkiri{~ na Glavnem trgu velja

prepoved vstopa za vsa vozila, razen za motorna kolesa in
kolesa z motorjem ter dostavna vozila v ~asu od 5. do 9. ure,
pozneje pa samo proti pla~ilu dolo~ene var{~ine. Ta prepo-
ved ne velja za:

– taksi vozila, ko opravljajo dejavnost,
– intervencijska vozila (gasilci, zdravstvena in prva po-

mo~),
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– vozila organov za notranje zadeve in in{pekcijskih
slu‘b,

– vozila komunalnih slu‘b, ko opravljajo svojo dejav-
nost,

– imetnike abonmajev za gara‘e in stalnih parkirnih
mest.

Poobla{~eni upravljalec zaprtega parkirnega prostora je
poobla{~en za izvajanje nadzora vhoda in izhoda, zara~una-
vanja in pobiranja parkirnine ter ugotavljanje identitete kr{i-
telja.

V primeru, da se identiteta kr{itelja ne more ugotoviti,
pla~a kazen lastnik vozila.

39. ~len
Najemniki rezerviranih parkirnih prostorov v mestu Slo-

venj Gradec so: ob~ani s stalnim prebivali{~em na Glavnem
trgu, Trgu svobode in v Me{kovi ulici, ki so pridobili abonma
proti pla~ilu, in lastniki oziroma uporabniki poslovnih pro-
storov v mestu Slovenj Gradec, ki so pridobili dovoljenje
proti pla~ilu. Pravico do abonmaja na Glavnem trgu imajo
ob~ani s stalnim prebivali{~em na Glavnem trgu, Trgu svo-
bode ter uporabniki gara‘ na Glavnem trgu za eno vozilo na
gospodinjstvo. Pravico do abonmaja v Me{kovi ulici imajo
ob~ani s stalnim prebivali{~em v Me{kovi ulici za eno vozilo
na gospodinjstvo.

Upravi~enost do dovoljenja oziroma pridobitve abon-
maja ugotavlja uprava mestne ob~ine.

40. ~len
Uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov (razen sta-

novalcev) smejo parkirati vozila le na rezerviranih prostorih,
uporabniki gara‘ pa v gara‘ah. Vozila uporabnikov rezervi-
ranih parkirnih prostorov in gara‘ morajo biti na vidnem
mestu ozna~ena s posebnim znakom (na levem spodnjem
delu vetrobranskega stekla).

41. ~len
Vi{ino parkirnine za o‘je obmo~je mesta se dolo~a z

naslednjimi tarifami:

tarifa ~asovna omejitev vrednost

I. tarifa od 0 do 1/2 ure 0 to~k
II. tarifa od 1/2 do 1 ure 1 to~ka

III. tarifa od 1 do 2 ur 2 to~ki
IV. tarifa od 2 do 3 ur 4 to~ke
V. tarifa od 3 do 4 ur 6 to~k

VI. tarifa od 4 do 5 ur 8 to~k
VII. tarifa od 5 do 6 ur 10 to~k

VIII. tarifa nad 6 ur dnevno 12 to~k

42. ~len
Nadzor nad pobiranjem in pla~evanjem parkirnine na

Glavnem trgu poteka od ponedeljka do petka, v ~asu od 6. do
20. ure, v soboto pa od 6.30 do 14. ure.

Ob nedeljah in praznikih se za parkiranje na Glavnem
trgu parkirnina ne pobira.

43. ~len
Opro{~eni parkirnine so:
– intervencijska vozila, vozila policije, vozila komunal-

nih slu‘b, vozila in{pekcijskih slu‘b in vozila mestne ob~ine,
kadar opravljajo svojo dejavnost,

– imetniki abonmajev in dovoljenj.
V primeru, da voznik pri vstopu v o‘ji del mesta na

kontrolni to~ki ne vzame parkirnega lista ali parkirni list
izgubi, oziroma pri izstopu nima parkirnega lista in ni opro-

{~en pla~ila parkirnine, pla~a dnevno parkirnino v vi{ini
vrednosti osme tarife.

44. ~len
Vrednost to~ke dolo~i s sklepom ‘upan.
Upravi~enci do abonmaja in dovoljenj za slu‘bena vozi-

la pla~ujejo mese~ni pav{al.
Vi{ino pav{ala za posamezne kategorije upravi~encev

dolo~i s sklepom ‘upan.

X. NADZOR

45. ~len
Nadzor nad izvajanjem dolo~il tega odloka izvajajo:
1. Policisti nadzorujejo izvajanje dolo~il:
– o prepovedi prometa po ulicah in trgih, kjer ta ni

dovoljen,
– o prepovedi prometa za avtobuse in tovorna motorna

vozila, ki presegajo dovoljeno te‘o,
– o ustavljanju in parkiranju tam, kjer to prepoveduje

prometni znak,
– o omejitvi hitrosti,
– odrejajo odvoz vozil, katera neposredno ovirajo pro-

met, v skladu z zakonom.
2. Cestni in{pektor nadzoruje cestno prometno signali-

zacijo, stanje in vzdr‘evanje cest in objektov na njih, izvaja-
nje del na javnih prometnih povr{inah v skladu z zakonom.

3. Poobla{~eni delavci uprave mestne ob~ine oziroma
komunalnega nadzora nadzirajo izvajanje dolo~il:

– o prepovedi parkiranja na javnih povr{inah namenje-
nih pe{cem, na zelenicah in parkih, pred vhodi v stavbe in
gara‘e, na avtobusnih postajali{~ih, na prostorih, dolo~enih
za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in izvozih iz
gradbi{~, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, ja{ki,
kontejnerji za odpadke, prometne zapornice),

– o parkiranju na rezerviranih mestih,
– o spo{tovanju dolo~il o dostavi blaga,
– o izvajanju del na javnih prometnih povr{inah,
– o posebni uporabi povr{in za javne prireditve,
– o posebnem prometnem re‘imu v mestu Slovenj Gra-

dec,
– kontrolirajo uporabnike abonmajev,
– nadzirajo upravljalce parkirnih prostorov, izvajalce

kontrole vhoda in izhoda iz mesta ter izvajalce za odvoz
nepravilno parkiranih in zapu{~enih motornih vozil,

– odrejajo odvoz nepravilno parkiranih in zapu{~enih
motornih vozil.

4. Upravljalci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izva-
janje reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo
pooblastila ‘upana mestne ob~ine.

5. Upravljalec zaprtega parkirnega prostora na Glavnem
trgu izvaja kontrolo vhoda in izhoda iz mesta Slovenj Gradec
in nespo{tovanja predpisov v zvezi s tem.

46. ~len
Poobla{~eni delavci mestne ob~ine oziroma delavci za

komunalni nadzor morajo imeti pri opravljanju nadzora nad
javnimi prometnimi povr{inami izkaznico, delavci komunal-
nega nadzora pa tudi posebno uniformo.

47. ~len
V zvezi z opravljanjem nadzora ima delavec komunal-

nega nadzora naslednje pravice in dol‘nosti:
– nadzoruje javne povr{ine, dolo~ene s tem odlokom,
– name{~a na vozila obvestila o prekr{ku za mandatne

kazni in ovire za nadaljnjo vo‘njo,
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– izreka mandatne kazni in jih izterja od kr{itelja na
kraju samem,

– sodeluje z delavci policije, ~e to zahtevajo razlogi
varnosti.

Delavec, ki opravlja komunalni nadzor, lahko zahteva
od voznika ob ugotovljeni kr{itvi naslednje osebne podatke:
ime in priimek, datum rojstva in kraj bivanja.

48. ~len
Poobla{~ena oseba mestne ob~ine ima naslednje pravi-

ce:
– nadzoruje javne prometne povr{ine in sprejema ukre-

pe za izvajanje odloka,
– predlaga kr{itelje v postopek sodniku za prekr{ke,
– izdaja dovoljenja za odvoz nepravilno parkiranih vo-

zil po 28. ~lenu,
– nadzoruje poobla{~ene upravljalce parkirnih prosto-

rov.

XI. KAZENSKE DOLO^BE

49. ~len
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek pravna oseba in posameznik, ki stori prekr{ek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. ~e opravlja dovoz in odvoz blaga v nedovoljenem
~asu brez dovoljenja uprave mestne ob~ine (22. ~len)

2. ~e kot organizator {portne ali druge prireditve brez
dovoljenja pristojnega organa zapre ali preusmeri promet
(26. ~len)

3. ~e ustavlja in parkira tovorno motorno vozilo, pri-
klopnik ali avtobus izven za to dolo~enih parkirnih prostorov
brez dovoljenja pristojnega organa (13. ~len)

4. ~e ravna v nasprotju z 28. ~lenom
5. ~e postavlja kiosk, prodajno stojnico, mizico in po-

dobno brez dovoljenja pristojnega organa (26. ~len)
6. ~e ravna v nasprotju z 27. ~lenom
7. ~e si ne pridobi dovoljenja za dela in posege na javnih

prometnih povr{inah (24. ~len)
8. ~e brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem

postavi neprometni znak (20. ~len)
9. ~e ravna v nasprotju z 34. ~lenom odloka.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 SIT se kaznuje za

prekr{ek tudi odgovorna oseba pravne osebe in posameznik,
ki stori prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

50. ~len
Z denarno kaznijo 10.000 SIT na kraju samem se kaznu-

je posameznik:
1. ~e ne ravna v skladu z 13., 20., 21., 27., 28. in 38.

~lenom odloka
2. ~e zlorabi (posoja) abonmajsko kartico
3. ~e ne pla~a parkirnine kot dolo~a 41., 43. in 44. ~len

odloka
4. ~e parkira avtobus oziroma tovorno vozilo v nasprot-

ju z dolo~ili 13. ~lena odloka
5. ~e izvaja dela na javnih prometnih povr{inah brez

dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
V primeru zlorabe pravice abonmaja lahko poobla{~ena

oseba za~asno odvzame abonma za ~as od enega do najve~
treh mesecev, brez vra~ila pla~anega pav{ala.

51. ~len
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje posameznika

na kraju samem, ~e stori prekr{ek:

1. parkira vozilo na prepovedanih mestih iz tega odloka
(7. ~len)

2. parkira neupravi~eno na rezerviranih parkirnih povr-
{inah (10. ~len)

3. pri dostavi blaga ne po~isti prometne povr{ine (22.
~len)

4. vozila uporabnikov rezerviranih parkirnih prostorov
in gara‘ niso na vidnem mestu ozna~ena (40. ~len).

XII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

52. ~len
Obveznosti, dolo~ene s tem odlokom, kakor tudi name-

stitve cestnoprometne signalizacije, morajo ustrezni organi
in podjetja za vrzdr‘evanje javnih prometnih povr{in izpolni-
ti do 10. 12. l995.

53. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ureditvi cestnega prometa v naseljih ob~ine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, {t. 9/93).

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

listu Republike Slovenije.

[t. 343-002/95
Slovenj Gradec, dne 14. novembra 1995.

Predsednik
Sveta Mestne ob~ine

Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

[KOFJA LOKA

3117.

Na podlagi 8. ~lena zakona o referendumu in drugih
oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, {t. 23/77, 18/
88 in Uradni list RS, {t. 8/90), 3. ~lena zakona o samopris-
pevku (Uradni list SRS, {t. 35/85) in 37. ~lena statuta Krajev-
ne skupnosti Sovodenj, je svet Krajevne skupnosti Sovodenj
na seji dne 7. 11. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi delnega referenduma za sofinanciranje
asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj–Mrzli vrh in

krajevnih cest Ka{enije–Rupe, Koprivnik,
Gara‘a–Pod~rt in Podosojnice ter rekonstrukcije na

cesti Vrhovc–kri‘i{~e in v Ko~o

1. ~len
Uvede se samoprispevek za sofinanciranje asfaltiranja

naslednjih cest v KS Sovodenj: Sovodenj–Mrzli vrh, Ka{eni-
je–Rupe, Koprivnik, Gara‘a–Pod~rt in Podosojnice ter re-
konstrukcije na cesti Vrhovc–kri‘i{~e in v Ko~o.

2. ~len
Samoprispevek se uvede za krajane, ki gravitirajo na

ceste, navedene v 1. ~lenu tega sklepa in za lastnike nepre-
mi~nin na tem obmo~ju, ki nimajo tu stalnega bivali{~a.

Seznam se nahaja v Krajevni skupnosti Sovodenj.
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3. ~len
Posamezno gospodinjstvo pla~a prispevek v vi{ini kot

je dogovorjen med udele‘enci referenduma in KS. V koliko
obrokih bo krajan pla~al svojo obveznost, je prepu{~eno od-
lo~itvi zavezanca.

4. ~len
Samoprispevek je razpisan za dobo od 30. 6. 1995 do

31. 12. 1997.

5. ~len
Pla~ane zneske samoprispevka se od{teje od osnove za

dohodnino – 7. ~len zakona o dohodnini (Uradni list RS, {t.
48/90).

6. ~len
S samoprispevkom zbrana sredstva so strogo namenska

in se uporabljajo za ceste, ki so navedene v 1. ~lenu tega
sklepa.

7. ~len
Krajanom je zagotovljen neposreden nadzor nad zbira-

njem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.

8. ~len
Za zbiranje in namensko uporabo sredstev je zadol‘en

in odgovoren svet KS Sovodenj, ki je tudi dol‘an o zbranih in
porabljenih sredstvih podati poro~ilo na zboru krajanov.

9. ~len
Ta sklep se objavi na krajevno obi~ajen na~in in v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Sovodenj, dne 7. novembra 1995.

Predsednik
Sveta KS Sovodenj
Edvard Kav~i~ l. r.

3118.

Na podlagi 7. ~lena sklepa o razpisu delnega referendu-
ma za pla~ilo samoprispevka za sofinanciranje asfaltiranja
lokalne ceste Sovodenj–Mrzli vrh in krajevnih cest Ka{eni-
je–Rupe, Koprivnik, Gara‘a–Pod~rt in Podosojnice ter re-
konstrukcije na cesti Vrhovc–kri‘i{~e in v Ko~o v Krajevni
skupnosti Sovodenj (Uradni list RS, {t. 59/93), daje volilna
komisija v Krajevni skupnosti Sovodenj

P O R O ^ I L O
glasovanja na delnem referendumu dne 3. 11. 1995 za

uvedbo samoprispevka za asfaltiranje lokalne ceste
Sovodenj–Mrzli vrh in krajevnih cest Ka{enije–Rupe,

Koprivnik, Gara‘a–Pod~rt in Podosojnice ter
rekonstrukcije na cesti Vrhovc–kri‘i{~e in v Ko~o

V Krajevni skupnosti Sovodenj so bili na delnem refe-
rendumu dne 3. 11. 1995 ugotovljeni naslednji izidi glasova-
nja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 98 volilnih upravi-
~encev.

2. Glasovanja se je udele‘ilo 88 volilnih upravi~encev
oziroma 89,79%.

3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 80 volilnih
upravi~encev oziroma 81,63%.

4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 8 volilnih
upravi~encev oziroma 8,16%.

5. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
6. Referenduma se ni udele‘ilo 10 volilnih upravi~en-

cev oziroma 10,20%.
7. Komisija za izvedbo referenduma ugotavlja, da je bil

izglasovan predlog za uvedbo delnega samoprispevka, ker je
zanj glasovalo 81,63% volilnih upravi~encev.

Predsednik
volilne komisije

KS Sovodenj
Marko Kr‘i{nik l. r.

[MARJE PRI JEL[AH

3119.

Na podlagi 18. ~lena statuta Ob~ine [marje pri Jel{ah
(Uradni list RS, {t. 34/95) ter na podlagi 25. ~lena poslovnika
ob~inskega sveta (sprejetega dne 20. 7. 1995) je Ob~inski
svet ob~ine [marje pri Jel{ah na seji dne 18. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o podeljevanju priznanj Ob~ine [marje pri Jel{ah

1. ~len
S tem odlokom se dolo~ajo priznanja Ob~ine [marje pri

Jel{ah (v nadaljnjem besedilu: ob~ine) in ureja postopek za
njihovo podeljevanje.

2. ~len
Priznanja ob~ine so:
1. naziv ~astni ob~an
2. plaketa ob~ine
3. priznanje ob~ine
4. nagrada ob~ine.

3. ~len
Priznanje ob~ine se podeli: posamezniku, skupini, orga-

nizaciji, podjetju, dru{tvu, zavodu in drugi pravni osebi.

4. ~len
Za ~astnega ob~ana ob~ine je lahko imenovana oseba,

katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na
kateremkoli podro~ju ~lovekove ustvarjalnosti, oziroma ose-
ba, ki je posebno zaslu‘na za pomembne dose‘ke v razvoju
ob~ine.

5. ~len
Plaketa, priznanje in nagrada ob~ine se podelijo za us-

pehe in dose‘ke, s katerimi se pove~uje ugled ob~ine na
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gospodarskem, kulturnem in {portnem podro~ju ter na drugih
podro~jih.

Na{teta priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izred-
no po‘rtvovalnost, hrabrost in ~lovekoljubnost ob izjemnih
dogodkih. Plaketo in priznanje ob~ine lahko ob~inski svet
podeli tudi oglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno
obi{~ejo ob~ino. Nagrada je denarna in se podeli v znesku, ki
ga dolo~i ob~inski svet.

6. ~len
Ob~inski svet s sklepom dolo~i {tevilo posameznih priz-

nanj, ki se podelijo v teko~em letu.

7. ~len
Priznanja se podelijo ob ob~inskem prazniku, dokler

ob~ina nima dolo~enega ob~inskega praznika, se podelijo na
slavnostni seji ob~inskega sveta ob koncu leta.

Priznanja podeli ob~inski svet praviloma enkrat letno
na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija.

^e se podelitev plakete, priznanja ali nagrade predlaga
za izkazano izredno po‘rtvovalnost, hrabrost in ~lovekoljub-
je, se priznanje podeli brez razpisa in takoj, ko je mogo~e.

Brez javnega razpisa se lahko priznanje podeli tudi
posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, dru{tvu, zavo-
du, krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ali ob prazniku
ali drugi sve~ani prilo‘nosti; ter v primeru iz drugega odstav-
ka 5. ~lena.

O podelitvi priznanja iz tretjega odstavka tega ~lena
odlo~i pristojna komisija.

8. ~len
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kdo podeljuje priznanja
– koliko priznanj je lahko podeljenih
– za katera podro~ja se razpisujejo priznanja
– komu se lahko podeli priznanje
– denarna vrednost nagrade
– kdo je lahko predlagatelj
– katere podatke mora vsebovati predlog
– rok za predlo‘itev predlogov.

9. ~len
Predloge za podelitev priznanj ob~ine lahko podajo fi-

zi~ne in  pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja
sebe ne more predlagati za priznanje.

10. ~len
Predlog za podelitev priznanja mora biti predlo‘en v

pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter ute-
meljitev predloga.

11. ~len
Sredstva za priznanja se zagotavljajo v prora~unu ob~i-

ne.

12. ~len
Ob~inska uprava vodi o podelitvi ob~inskih priznanj

posebno evidenco.

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

o podeljevanju priznanj Ob~ine [marje pri Jel{ah (Uradni
list RS, {t. 21/91).

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 061-1/95
[marje pri Jel{ah, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Vincencij Habjan, dipl. jur. l. r.

3120.

Na podlagi 7. in 20. ~lena pravilnika o enotni metodolo-
giji za izra~un prometne vrednosti stanovanjskih hi{ in stano-
vanj ter drugih nepremi~nin (Uradni list SRS, {t. 8/87) in 18.
~lena statuta Ob~ine [marje pri Jel{ah (Uradni list RS, {t. 34/
95), je Ob~inski svet ob~ine [marje pri Jel{ah na seji dne 18.
10. 1995 sprejel

O D L O K
o povpre~ni gradbeni ceni in povpre~nih stro{kih
komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ v Ob~ini

[marje pri Jel{ah za leto 1995

1. ~len
Povpre~na gradbena cena za 1 m² koristne stanovanjske

povr{ine III. stopnje opremljenosti, zmanj{ane za povpre~ne
stro{ke komunalnega urejanja in za vrednost zemlji{~a zna{a
na dan 31. 12. 1994 na obmo~ju ob~ine 89.004,30/m².

2. ~len
Povpre~ni stro{ki komunalnega urejanja stavbnih zem-

lji{~ za III. stopnjo opremljenosti in gostoto 150–200 prebi-
valcev na ha zna{ajo:

– stro{ki za individualne komunalne naprave povpre~ne
gradbene cene (15% × 0,45%) 6.007,80

– stro{ki za kolektivne komunalne naprave povpre~ne
gradbene cene (15% × 0,55%) 7.342,85.

3. ~len
Vrednost stavbnega zemlji{~a se dolo~i v odstotku od

povpre~ne gradbene cene iz 1. ~lena tega odloka in zna{a
0,9% povpre~ne gradbene cene.

4. ~len
Cena, dolo~ena v 1. ~lenu tega odloka se med letom

valorizira z indeksom podra‘itev, ki ga na koncu vsakega
meseca posebej objavlja Gospodarska zbornica Slovenije -
sekcija za gradbeni{tvo in industrijo gradbenega materiala
Republike Slovenije.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 061-1/95
[marje pri Jel{ah, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Vincencij Habjan, dipl. jur. l. r.
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3121.

Na podlagi 3. in 8. ~lena zakona o zavodih (Uradni list
RS, {t. 12/91) in na podlagi 18. ~lena statuta Ob~ine [marje
pri Jel{ah (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine
[marje pri Jel{ah na 8. redni seji dne 18. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda

otro{ki vrtec [marje pri Jel{ah

1. ~len
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda otro{ki vrtec

[marje pri Jel{ah (Uradni list RS, {t. 47/95) se 15. ~len
spremeni tako, da se drugi stavek nadomesti z besedilom:
“Ta ~as poteka finan~no poslovanje zavoda preko ̀ iro ra~una
javnega zavoda Osnovna {ola [marje pri Jel{ah”.

2. ~len
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 061-1/95
[marje pri Jel{ah, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Vincencij Habjan, dipl. jur. l. r.

– izvaja izbiro med predlaganimi kandidati in pripravlja
predloge sklepov za ob~inski svet.”

3. ~len
19. ~len se ~rta.

4. ~len
20. ~len postane 19. ~len.

5. ~len

Doda se nov 20. ~len, ki glasi:
“Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu {teje

8 ~lanov, njegove naloge pa so:
– obravnava in prou~uje problematiko na podro~ju cest-

nega prometa,
– skrbi za vzgojo in izobra‘evanje udele‘encev v cest-

nem prometu,
– usmerja in usklajuje preventivno dejavnost in predla-

ga ukrepe za izbolj{anje varnosti v cestnem prometu ter v ta
namen sodeluje z organizacijami in organi v ob~ini in repub-
liki.”

6. ~len
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 061-1/95
[marje pri Jel{ah, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [marje pri Jel{ah
Vincencij Habjan, dipl. jur. l. r.

3122.

Na podlagi 30. in 31. ~lena zakona o lokalni samoupra-
vi (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) in 32. ~lena
statuta ob~ine [marje pri Jel{ah (Uradni list RS, {t. 34/95), je
Ob~inski svet ob~ine [marje pri Jel{ah na 8. redni seji dne
18. 10. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
delovnih teles ob~inskega sveta [marje pri Jel{ah,

njihovi sestavi, nalogah in na~inu dela

1. ~len
V odloku o ustanovitvi delovnih teles ob~inskega sveta

[marje pri Jel{ah, njihovi sestavi, nalogah in na~inu dela
(Uradni list RS, {t. 35/95) se v 9. ~lenu ~rta deseta alinea in
doda nova (zadnja) alinea, ki glasi:

“– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu”.

2. ~len
Besedilo drugega odstavka 17. ~lena se dopolni tako, da

glasi:
“– pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrad in

priznanj,

VOJNIK

3123.

Na podlagi sklepa Ustavnega sodi{~a Republike Slove-
nije, {t. U-1-213/95 (Uradni list RS, {t. 61/95) izdajam

S K L E P

o ustavitvi izvajanja volilnih opravil za volitve v Svete
Krajevnih skupnosti Dobrna, Frankolovo, Nova Cerkev in
Vojnik, ki so bile razpisane za 26. november 1995 (Uradni
list RS, {t. 57/95).

[t. 208-9/95
Vojnik, dne 27. oktobra 1995.

@upan
Ob~ine Vojnik

Beno Podergajs l. r.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

3124.

Na podlagi drugega odstavka 3. ~lena in 7. ~lena zakona o
finan~nih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane (Uradni list RS, {t. 5/91) in prvega odstavka 26. ~lena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finan~nih

intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1995

1. ~len
V 1. ~lenu uredbe o uvedbi finan~nih intervencij za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju
leta 1995 (Uradni list RS, {t. 41/95, 45/95, 52/95 in 55/95) se:

1. v tabeli:
– za postavko ’1424 Seme p{enice in r‘i - regres’ doda nova

postavka ’1425 Seme sladkorne pese - izpla~ilo razlike regresa’
– za postavko ’1471 Sadike hmelja - regres’ doda nova

postavka ’1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo’
2. v B) to~ki v:
– podto~ki 1:
za postavko 1417 znesek ’39,679.000’
nadomesti z zneskom ’49,679.000’
– podto~ki 2:
1. za postavko 1429 znesek ’114,384.000’ nadomesti z

zneskom ’121,504.000’
2. za postavko 1430 znesek ’91,507.000’ nadomesti z

zneskom ’147,707.000’
– podto~ki 3:
– za postavko 1457 znesek ’11,936.000’ nadomesti z no-

vim zneskom ’12,136.000’
– za postavko 1498 znesek ’116,373.000’ nadomesti z

novim zneskom ’55,000.000’
– za postavko 2622 znesek ’11,936.000’ nadomesti z no-

vim zneskom ’15,436.000’.

2. ~len
V 12. ~lenu se v {estem odstavku
– {tevilka ’8.037’ nadomesti s {tevilko ’8.500’
– znesek ’100,459.000’ nadomesti z zneskom

’106,250.000’

3. ~len
V 13. ~lenu se:
1. v drugi tabeli {tevilka ’1300’ nadomesti s {tevilko ’1100’

in {tevilka ’1540’ nadomesti s {tevilko ’1300’
2. ~rta se besedilo ’Rok za vlo‘itev zahtevkov: – najkasne-

je do 30. oktobra 1995.’
3. v zadnjem odstavku znesek ’97,475.000’ nadomesti z

zneskom ’92,095.000’.
4. ~len

V 14. ~lenu se:
1. v tabeli:
– {tevilka ’100’ nadomesti s {tevilko ’116’
– {tevilka ’60’ nadomesti s {tevilko ’50’
2. v zadnjem odstavku znesek ’4,277.000’ nadomesti z

zneskom ’4,777.000’.
5. ~len

V 15. ~lenu se v tabeli:
– {tevilka ’1.240’ nadomesti s {tevilko ’2.300’
– {tevilka ’800’ nadomesti s {tevilko ’970’
V zadnjem odstavku se znesek ’8,454.000’ nadomesti z

zneskom ’12,454.000’.
6. ~len

V 17. ~lenu se v 5. to~ki znesek ’119,357.000’ nadomesti
z zneskom ’119,460.000’.

7. ~len
V 18. ~lenu se v 4. to~ki znesek ’35,807.000’ nadomesti z

zneskom ’51,807.000’.

8. ~len
Za 18. ~lenom se doda nov, 18.a ~len, ki se glasi: ’1425

Seme sladkorne pese – izpla~ilo razlike regresa’
1. Namen ukrepa:
– izpla~ilo razlike regresa v vi{ini 2.138 SIT/SE za 5,847

semenskih enot (SE) sladkorne pese, za katere je bil regres v
letu 1995 ‘e uveljavljen

– izpla~ilo regresa za pove~ano skupno koli~ino semen, ki
se regresira v letu 1995 za 705 semenskih enot, za katere se
uveljavlja regres v vi{ini 8.125 SIT/SE

– izpla~ilo {e neizpla~anih zahtevkov iz leta 1995 v vi{ini
454.114 SIT.

2. Koristnik sredstev je Tovarna sladkorja Ormo‘.
3. Skupna vrednost ukrepa zna{a 18,683.125 SIT.’

9. ~len

V 19. ~lenu se v 3. to~ki tabela nadomesti z novo tabelo,
ki se glasi:
’ predvidena vi{ina

koli~ina regresa

1. za osnovno seme v jedrih,
naravno izoliranih obmo~jih
in v poletno-jesenski saditvi:
– brezvirusni gomolj~ki 342.447 kom 6,50 SIT/kom
– seme vzgojne stopnje SE,
E in OR 368.710 kg 25,00 SIT/kg
2. za osnovno seme v posami~nih
nasadih s 100 m izolacijo:
– seme vzgojne stopnje SE, E
in OR 24.760 kg 12,50 SIT/kg
3. za semenski krompir, posajen
v varovalnih pasovih:
– I. varovalni pas 56.800 kg 12,50 SIT/kg
– II. varovalni pas 17.300 kg 10,00 SIT/kg’

10. ~len
V 22. ~lenu se:
1. besedilo v to~ki E nadomesti z novim besedilom, ki se

glasi:
’Podpora investicijam za potrebe slovenskega ~ebelarstva

in za namen posodobitve analiti~ne opreme za spremljanje ka-
kovosti medu in sicer:

1. Kmetijskemu in{titutu Slovenije za sofinanciranje HPLC
teko~inskega kromatografa s pripadajo~o opremo za analizo
sladkorja in HMF v medu in

2. Biotehni~ni fakulteti, oddelku za ‘ivilstvo, HPLC teko-
~inski kromatograf s pripadajo~o opremo za analizo aminoki-
slin in fenolnin substanc v medu.

Vi{ina podpore je 3,500.000 SIT za posamezno opremo,
skupaj 7,000.000 SIT.

Sredstva se dodelijo na podlagi posebne vloge in pogod-
be.

2. 1. v II. to~ki:
– v 3 alinei predzadnji odstavek nadomesti z novim, ki se

glasi:
’Nakup opreme za fitopatolo{ko slu‘bo bo odobren za

namen, predviden s programom ’Podatkovna baza fitopatolo{-
kih, tehnolo{kih in tr‘nih podatkov in prenos uporabnikov’,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zahtevkom
za nakup opreme za fitopatolo{ko slu‘bo ni potrebno prilo‘iti
bilance stanja in uspeha.’

2. v II. D to~ki:
– podto~ki 1. {tevilka ’18,000.000’ nadomesti s {tevilko

’26,620.000’
– podto~ki 3. {tevilka ’15,000.000’ nadomesti s {tevilko

’16,430.000’

11. ~len
Za 23. ~lenom se doda nov, 23.a ~len, ki se glasi:
’1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo
1. Namen ukrepa:
Izvajanje strokovno pospe{evalnih nalog v sodelovanju s

kmetijsko svetovalno slu‘bo.
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2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Na podlagi letnega programa za izvajanje strokovno pos-

pe{evalnih nalog bo sklenjena pogodba.
Pogoj za izpla~ilo sredstev so trimese~na poro~ila in letno

poro~ilo o izvedbi nalog.
3. Vi{ina sredstev za:
– Tovarno sladkorja Ormo‘ 3,550.000 SIT
– Kmetijski in{titut Slovenije 10,650.000 SIT
Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen je

14,200.000 SIT.

12. ~len
V 24. ~lenu se:
1. tabela v II. to~ki nadomesti s tabelo:

’Vi{ina podpore: SIT/l mleka SIT/kg prirasta ‘.t.
obmo~je  krav drobnice govedi konj drobnice

– hribovsko, kra{ko
in druga obmo~ja
z omejenimi proiz-
vodnimi mo‘nostmi
za kmetijstvo 4 8 25 30 30
– gorsko vi{insko,
strme kmetije 6 12 42 45 45’

2. V zadnjem odstavku znesek ’1.740,628.000’ nadomesti
z zneskom ’1.790,628.000’.

13. ~len
V 26. ~lenu se v prilogi ’Seznam proizvodov in vi{ina

izravnave stro{kov pri pripravi blaga za zunanji trg’:
1. ~rta tarifna oznaka 0208.90
2. pri tarifni oznaki 0302.61 v besedilo v opombi pod ~rto

doda besedilo: ’Izravnava stro{kov se prizna za izvo‘ene ribe
od 1. julija 1995 dalje’

3. ~rtata tarifni oznaki 0406.901 in 0406.903
4. pri tarifni oznaki 0406.909 za besedo ’- drugi’ doda

dvopi~je, besedilo v nadaljevanju se ~rta in doda se nova tarifna
oznaka, ki se glasi:

0406.9099 - - - - drugi’
5. pri tarifni oznaki 0701.90 besedilo v opombi pod ~rto

nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
’Vi{ina podpore zna{a 4 SIT/kg v obdobju od 25. novem-

bra 1995 do 31. decembra 1995 za najve~ 5.000 ton izvo‘enega
krompirja.’

6. pri tarifni oznaki 1604,13 v besedilo v opombi pod ~rto
doda besedilo: ’Izravnava stro{kov se prizna za konzerve izvo-
‘ene od 1. julija 1995 dalje’.

14. ~len
V 27. ~lenu se v peti to~ki besedilo ’- od 15. do 30.

novembra 1995.’ nadomesti z besedilom, ki se glasi: ’- od 1. do
15. decembra 1995.’

15. ~len
V 28. ~lenu se:
1. V to~ki 1 se:
a) v podto~ki 1.1.:
– v predzadnjem odstavku {tevilo premij ’3.000’ nadome-

sti s {tevilko ’2.300’
– v zadnjem odstavku se {tevilka ’9,000.000’ nadomesti s

{tevilko ’6,900.000’
b) v to~ki 1.2 v drugem odstavku {tevilka ’1.500’ nado-

mesti s {tevilko ’6.000’ in znesek ’30,000.000’ nadomesti z
zneskom ’120,000.000’

c) v to~ki 1.3 v drugem odstavku {tevilka ’2.000’ nadome-
sti s {tevilko ’500’ in znesek ’20,000.000’ nadomesti z zne-
skom ’5,000.000’

d) v to~ki 1.4 v drugem odstavku {tevilka ’1.500’ nado-
mesti s {tevilko ’200’ in znesek ’30,000.000’ nadomesti z zne-
skom ’4,000.000’

e) v to~ki 1.6 v dugem odstavku {tevilka ’100’ nadomesti
s {tevilko ’50’ in znesek ’1,000.000’ nadomesti z zneskom
’500.000’

2. V to~ki 2 se:
– v predzadnjem odstavku {tevilka ’10.000’ nadomesti s

{tevilko ’14.000’
– v zadnjem odstavku znesek ’20,000.000’ nadomesti z

zneskom ’28,000.000’

3. V to~ki 3. se tabela nadomesti s tabelo, ki se glasi:
’Vi{ina sredstev:

namen {tevilo vi{ina skupaj
‘ivali SIT/‘ival SIT

1. vhlevitev bikov
v vzrejali{~e v vzrejali{~e 100 66.400 6,640.000
2. direktni test 24 346.300 8,311.200
3. pripust 27 205.000 5,535.000
4. izlo~itve iz testa 7 760.000 4,620.000
5. test bikov, prevozi odbira 300 26.400 7,920.000
6. progeni test bikov Rogoza 90 53.000 4,770.000
7. progeni test bikov Logatec 130 114.600 14,898.000

Skupaj 52,694.000 ’

4. V to~ki 5. se:
– v {estem odstavku znesek ’186,093.560’ nadomesti z

zneskom ’21,547.875’
– v zadnjem odstavku znesek ’636,572.000’ nadomesti z

zneskom ’529,368.875’.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 402-03/93-3/21-8
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

3125.

Na podlagi 5. ~lena zakona o prilo‘nostnih kovancih (Urad-
ni list RS, {t. 7/93) in v skladu z uredbo o dolo~itvi dogodkov, ob
katerih se v letu 1995 izdajajo prilo‘nostni kovanci (Uradni list
RS, {t. 8/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih

prilo‘nostnih kovancev ob 100-letnici postavitve
Alja‘evega stolpa

1. ~len
Republika Slovenija izda prilo‘nostne kovance ob 100-

letnici postavitve Alja‘evega stolpa v obsegu in z glavnimi zna-
menji ter drugimi zna~ilnostmi, kakor je dolo~eno s to uredbo.

2. ~len
Ob 100-letnici postavitve Alja‘evega stolpa izda Republi-

ka Slovenija:
– prilo‘nostne zlatnike z nominalno vrednostjo 5.000 to-

larjev, in sicer najmanj 1.000 kovancev v skupni nominalni
vrednosti 5,000.000 tolarjev in najve~ 3.000 kovancev v skupni
vrednosti 15,000.000 tolarjev;

– prilo‘nostne srebrnike z nominalno vrednostjo 500 to-
larjev, in sicer najmanj 3.000 kovancev v skupni nominalni
vrednosti 1,500.000 tolarjev in najve~ 10.000 kovancev v skup-
ni vrednosti 5,000.000 tolarjev;

– prilo‘nostne kovance, izdelane iz kovin, iz katerih se
izdelujejo kovanci v obtoku, z nominalno vrednostjo 5 tolarjev,
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v koli~ini 200.000 kovancev in v skupni vrednosti 1,000.000
tolarjev.

V prvi emisiji bo izdelano 1.000 zlatnikov, 3.000 srebrni-
kov in 200.000 te~ajnih kovancev.

O morebitni naknadni izdelavi prilo‘nostnih kovancev do
najve~je dopustne koli~ine v skladu s prvo in drugo alineo
prvega odstavka tega ~lena soglasno odlo~ata Banka Slovenije
in Ministrstvo za finance.

3. ~len
Prilo‘nostni zlatniki bodo izdelani iz zlata ~istine 900/

1000 v posebni tehniki z ravnimi povr{inami visokega sijaja in
matiranimi reliefnimi povr{inami prilo‘nostnega motiva.

Zlatniki bodo imeli te‘o 7 gramov in premer 24 milime-
trov. Pri vsakem posameznem zlatniku je dovoljen pri te‘i
odmik do enega odstotka nad te‘o oziroma enega odstotka pod
te‘o.

4. ~len
Prilo‘nostni srebrniki bodo izdelani iz srebra ~istine 925/

1000 v posebni tehniki z ravnimi povr{inami visokega sijaja in
matiranimi reliefnimi povr{inami prilo‘nostnega motiva.

Srebrniki bodo imeli te‘o 15 gramov in premer 32 milime-
trov. Pri vsakem posameznem srebrniku je dovoljen pri te‘i
odmik do enega odstotka nad te‘o oziroma enega odstotka pod
te‘o.

5. ~len
Prilo‘nostni kovanci, izdelani iz kovin, iz katerih se izde-

lujejo kovanci v obtoku, bodo izdelani iz zlitine, ki vsebujejo
78 odstotkov bakra, 20 odstotkov cinka in 2 odstotka niklja.

Kovanci bodo imeli te‘o 6,4 grama in premer 26 milime-
trov. Pri vsakem posameznem kovancu je dopusten odmik od
te‘e do dveh odstotkov nad ali pod te‘o, pri premeru pa do 0,1
mm nad oziroma pod premerom.

6. ~len
Videz sprednje strani zlatnikov, srebrnikov in te~ajnih

kovancev iz 3., 4. in 5. ~lena te uredbe bo naslednji:
– osrednji motiv na kovancih je obris Triglava z Alja‘e-

vim stolpom. Ob zgornjem robu je kro‘ni napis ’ALJA@EV
STOLP – 1895'. Na desni spodnji ~etrtini kovanca pa je portret
Jakoba Alja‘a.

7. ~len
Videz zadnje strani vseh treh prilo‘nostnih kovancev bo

naslednji:
– na kovancu je upodobljen navzdol obrnjen enakostra-

ni~ni trikotnik. V sredini trikotnika je ozna~ena vrednost ’5.000
TOLARJEV’, ’500 TOLARJEV’ oziroma ’5 TOLARJEV’. Nad
zgornjo stranico trikotnika je ob obodu kovanca napis ’RE-
PUBLIKA SLOVENIJA’, pod napisom pa letnica ’1995'.

8. ~len
Prilo‘nostni kovanci, izdani na podlagi te uredbe, so po

obodu nazob~ani.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 440-12/93-2/7-8
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

3126.

Na podlagi 5. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I) in prvega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, {t. 4/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti uredbe o dolo~itvi najvi{jih cen

p{eni~ne moke in kruha

1. ~len
Uredba o dolo~itvi najvi{jih cen p{eni~ne moke in kruha

(Uradni list RS, {t. 55/95) preneha veljati.

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 380-03/93-2/12-8
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

3127.

Na podlagi drugega odstavka 45.b ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93)
in ~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, {t. 4/93) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na~rta za hitro

cesto na odseku Vipava–Selo in o javni razgrnitvi predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro~nega

plana ob~ine Ajdov{~ina za obdobje 1986–2000 in
srednjero~nega dru‘benega plana ob~ine Ajdov{~ina za
obdobje 1986–1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga

opredeljuje osnutek lokacijskega na~rta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnut-

ka lokacijskega na~rta za hitro cesto na odseku Vipava–Selo (v
nadaljevanju: osnutek lokacijskega na~rta), ki ga je izdelal PA
PROSTOR d.o.o., pod {t. projekta 350-04/05/90, v oktobru
1995.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek loka-

cijskega na~rta skladen s prostorskimi sestavinami dolgoro~ne-
ga plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradni list SRS, {t. 1/86, 41/87 in Uradni list RS, {t. 36/90),
prostorskimi sestavinami dru‘benega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, {t. 2/86,
41/87 in 23/89) in odlokom o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru‘benega
plana Republike Slovenije, ki ga je Dr‘avni zbor Republike
Slovenije sprejel 13. novembra 1995, v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega na~rta (v nadaljevanju: republi{ki prostor-
ski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoro~nega plana ob~ine Ajdov{~ina za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjero~nega dru‘benega
plana ob~ine Ajdov{~ina za obdobje od leta 1986 do leta 1990 s
programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacij-
skega na~rta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve plan-
skih aktov ob~ine).
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III
Vlada Republike Slovenije predlaga ob~ini Ajdov{~ina v

obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov
ob~ine.

IV
Ob~ina Ajdov{~ina mora poskrbeti za izvedbo javne razgr-

nitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijjskega na~r-
ta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov ob~ine.

Javna razgrnitev traja en mesec od uveljavitve tega sklepa.

V
V ~asu javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni

osnutek lokacijskega na~rta in predlog sprememb in dopolnitev
planskih aktov ob~ine, pripombe in predloge vsi zainteresirani
in prizadeti.

VI
Ob~ina Ajdov{~ina mora v roku 30 dni po preteku javne

razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pri-
pombe in predloge. ^e v tem roku minister ne sprejme pripomb
in predlogov z javne razgrnitve, se {teje, da na osnutek lokacij-
skega na~rta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.

VII
Ta sklep za~ne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 350-04/94-5/7-8
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.

Vlada Republike Slovenije

Janko De‘elak l. r.
Podpredsednik

3. ~len
Najvi{je drobnoprodajne cene dnevnega p{eni~nega kruha

po tej odredbi so:
– beli T-500 129,40 SIT/kg
– polbeli T-850 124,80 SIT/kg.

4. ~len
Dnevni p{eni~ni kruh po tej odredbi je p{eni~ni kruh vseh

vrst, razen r‘enega, koruznega, ajdovega in me{anega kruha ter
p{eni~ni kruh, ki vsebuje dodatne surovine iz 77. ~lena pravilni-
ka o kakovosti ‘it, mlevskih in pekarskih izdelkov, testenin in
hitro zamrznjenega testa (Uradni list SFRJ, {t. 53/83).

Za dodatne surovine se po tej odredbi ne {tejejo surovine,
dolo~ene v drugem odstavku 84. ~lena citiranega pravilnika.

5. ~len
Najvi{je drobnoprodajne cene dnevnega p{eni~nega kru-

ha, katerega masa je manj{a oziroma ve~ja od enega kilograma
se ugotovijo tako, da se na cene iz 3. ~lena te odredbe uporabijo
naslednji odstotki:

– za 0,30 kg 46,46 %
– za 0,50 kg 60,63 %
– za 0,60 kg 69,29 %
– za 0,70 kg 77,95 %
– za 0,75 kg 83,07 %
– za 0,80 kg 88,19 %
– za 1,50 kg 146,00 %
– za 2,00 kg 192,00 %.

6. ~len
Drobnoprodajne cene ostalih vrst p{eni~nega kruha, ki so se

v skladu s predpisi oblikovale in uporabljale na tr‘i{~u na dan 20.
septembra 1995, se lahko pove~ajo najve~ za 4 odstotke.

Dolo~ba iz prej{njega odstavka ne velja za r‘eni, koruzni
in ajdov kruh, ki vsebuje surovine v skladu z dolo~ili 85., 87. in
88. ~lena pravilnika o kakovosti ‘it, mlevskih in pekarskih
izdelkov, testenin in hitro zamrznjenega testa (Uradni list SFRJ,
{t. 53/83).

7. ~len
V najvi{jih drobnoprodajnih cenah moke in kruha so vklju-

~eni tudi stro{ki trgovine na debelo in drobno, ki smejo zna{ati
skupaj najve~ 20 odstotkov od drobnoprodajnih cen moke ozi-
roma 13 odstotkov od drobnoprodajnih cen kruha; ni pa v
najvi{je drobnoprodajne cene vklju~en davek od prometa pro-
izvodov.

8. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odredba, preneha veljati odred-

ba o dolo~itvi cene p{enice iz republi{kih tr‘nih blagovnih
rezerv (Uradni list RS, {t. 55/95).

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

nem listu Republike Slovenije.

[t. 383-05-001/95-39/26
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.

Janko De‘elak l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3128.

Na podlagi 8. ~lena zakona o cenah (Uradni list RS, {t.
1/91-I), in tretjega odstavka 9. ~lena zakona o blagovnih rezer-
vah (Uradni list RS, {t. 60/95) izdaja minister za ekonomske
odnose in razvoj

O D R E D B O
o dolo~itvi cen p{enice in p{eni~ne moke iz blagovnih

rezerv ter cen kruha

1. ~len
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve zara-

~unava p{enico in p{eni~no moko iz blagovnih rezerv, ki ju za
mletje v moko in za peko kruha prodaja podjetjem in zasebni-
kom po cenah:

– p{enica 26,00 SIT/kg
– p{eni~na moka T-400 53,70 SIT/kg
– p{eni~na moka T-500 47,50 SIT/kg
– p{eni~na moka T-850 42,00 SIT/kg.
Cena p{enice velja “fco skladi{~e Direkcija Republike

Slovenije za blagovne rezerve”, cene moke pa “fco kupec”.
Cene moke iz prej{njega odstavka veljajo tudi za prodajo

med podjetji oziroma zasebniki, ki meljejo p{enico in pe~ejo
kruh.

2. ~len
Najvi{je drobnoprodajne cene vseh vrst p{eni~ne moke,

razen namenskih p{eni~nih mok, po tej odredbi so:
– p{eni~na moka T-400 82,90 SIT/kg
– p{eni~na moka T-500 75,20 SIT/kg
– p{eni~na moka T-850 68,40 SIT/kg.

3129.

Na podlagi 36. alinee 55. ~lena zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, {t. 82/94) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o vsebini in na~inu vodenja registra naprav certificiranih

tipov, ki so uspe{no oziroma neuspe{no prestale redni
pregled
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1. ~len
Ta pravilnik dolo~a vsebino in na~in vodenja registra na-

prav certificiranih tipov, ki so uspe{no oziroma neuspe{no pre-
stale redni pregled.

Register vodijo poobla{~ene organizacije iz pravilnika o po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati poobla{~ene organizacije za redno
pregledovanje naprav in o rednem pregledovanju certificiranih
naprav v ~asu njihovega obratovanja (Uradni list RS, {t. 13/95).

2. ~len
Register naprav certificiranih tipov je uradna zbirka po-

datkov, ki vsebuje osnovne podatke o posamezni napravi za
nana{anje fitofarmacevtskih sredstev.

V register se vpisujejo naslednji podatki:
� zaporedna {tevilka pregleda;
� lastnik naprave;
� {tevilka in datum poro~ila, ki ga izda poobla{~ena orga-

nizacija ob pregledu naprave;
� {tevilka znaka o skladnosti;
� veljavnost znaka o skladnosti;
� vzrok, zaradi katerega naprava ni uspe{no prestala red-

nega pregleda.
Podatki se morajo vpisovati po vzorcu, ki je kot priloga

sestavni del tega pravilnika.
Izpolnjeni obrazec poro~ila iz tretje alinee drugega od-

stavka tega ~lena je v prilogi registra.
Priloge je treba hraniti najmanj toliko ~asa, kolikor velja

znak o skladnosti oziroma do izdaje novega znaka.

3. ~len
Poobla{~ena organizacija mora kmetijskemu in{pektorju

na njegovo zahtevo izdati izpisek iz registra.

4. ~len
Poobla{~ena organizacija vodi register sproti, za preglede,

opravljene v letu 1995, pa ga mora vzpostaviti do 31. 12. 1995.

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

nem listu Republike Slovenije.
[t. 321-13-242/95
Ljubljana, dne 2. novembra 1995.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
dr. Jo�e Osterc l. r.

besedilo pravilno glasi:
Obmo~je ureditvenega na~rta je opredeljeno v dolgoro~-

nem planu Ob~ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 � dopolnjen 1989 in 1991 (Skup{~inski Dolenjski list, {t.
24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, {t.
7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 69/93 in
20/94).

Meja obmo~ja na severu preseka regionalno cesto parc. {t.
2905/2, nato poteka po severnih mejah parcel 1921/6, 2353/2,
2352/2, 2351/4, 2351/3, ob delu zahodne in severni meji parce-
le 1939 in ob severni meji parcele 1940/2.

Na vzhodu poteka ob vzhodni meji poljske poti 2925,
seka parc. {t. 1959/2 na zahodu in jugozahodu, poteka po vzhod-
ni meji parcele 1967/1, preseka parc. {t. 2000 in poljsko pot {t.
2926, poteka ob severni meji parc. 1996/2 in vzhodni parc.
2012 in 1995 ter preseka poljsko pot {t. 2927. Nadalje poteka
ob zahodni meji 1991, vzhodni meji parc. 1887/1, vzhodni meji
1891, preseka 1892 in 2018, poteka ob meji parcel 1784/1,
1784/2, preseka pot 2914 in preseka parc. 1788/1, 1793, 1794,
stp. 470, 1796/3, del 1796/1, preseka pot parc. {t. 2911 in
parcelo 1798/1 poteka ob ju�nih mejah parc. 1798/3, 1811/2,
1811/1, vklju~uje 1809/1 in 1801/2, preseka parc. 1806, 1813/1
1814/1, ob vzhodni meji 1816/4, preseka 1816/1, 1817 in 1820/1
poljsko pot 2915.

Na jugu vklju~uje 1821 in preseka parcelo 1822, poteka
ob ju�nih mejah parc. 1823, 1824/2 in 1825, preseka ju�ni del
parc. 1826/1 in pre~ka reginalno cesto 2905/2, poteka ob njej
do odcepa poti parc. {t. 2905/1 in poteka ob njej do priklju~ka
poljske poti 2909.

Na zahodu poteka ob poljski poti parc. {t. 2909 in 2916, iz
ureditvenega na~rta je izvzeta parcela 1912/1. Na zahodu se
meja obrne in vklju~uje del parcele ob ju�ni strani 2519, se
obrne proti severu in poteka ob mejah parcel 2518/2 in 2518/3,
preseka 1914/3, poteka ob zahodni meji parcel 1914/1, 2513/3
preseka 2514, 2513/1 in 2513/2, 1918/1, 2506/2, preseka pot
2506/3 in poteka ob severni meji 2506/3 in 1918/2 ter ob meji
regionalne ceste 2905/2.

Iz ureditvenega na~rta je izvzeta regionalna cesta: deli
parcel 2905/2, 1921/7, 1921/3, stp. 306, 1914/4, 1934/7,
1914/11, 1914/3, 1912/1, 1914/1, poti 2913, par. 1823, poti
2915, parc. 1878/1, parc. 1873, poti 2907, parc. 1896/1, 1896/2,
1904, 1912/2 in deli stp. parc. 269/4.

Predsednik
Ob~inskega sveta

Mestne ob~ine Novo mesto
Janez Me�an l. r.

Popravek

V spremembah in dopolnitvah dru�benega plana Ob~ine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (PZ za UN
�marjeta) objavljene v Uradnem listu RS, {t. 20/94, se:

V poglavju
6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZA-

SNOVE:
b) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI

NA^RT �MARJETA
to~ka 1. OPREDELITEV OBMO^JA UREJANJA

VSEBINA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
3124. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uved-

bi finan~nih intervencij za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta
1995 5283

3125. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glav-
nih znamenjih prilo�nostnih kovancev ob 100-letnici
postavitve Alja�evega stolpa 5284

3126. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o dolo~itvi
najvi{jih cen p{eni~ne moke in kruha 5285

3127. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na~rta
za hitro cesto na odseku Vipava�Selo in o javni
razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoro~nega plana Ob~ine Ajdov{-
~ina za obdobje 1986�2000 in srednjero~nega dru�-
benega plana Ob~ine Ajdov{~ina za obdobje
1986�1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opre-
deljuje osnutek lokacijskega na~rta 5285

Stran
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Stran
ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB^INI

3102. Odlok o organizaciji in delovnih podro~jih Ob~inske
uprave ob~ine Bre�ice 5256

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
ra~unu Ob~ine Dol pri Ljubljani za leto 1995 5259

3104. Pravilnik o pogojih, na~inu in kriterijih za pridobi-
tev sredstev za pospe{evanje in razvoj drobnega gos-
podarstva in podjetni{tva v Ob~ini Jur{inci 5259

3105. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sklada Ob~in: Len-
dava, ^ren{ovci, Kobilje, Odranci in Turni{~e (Len-
dava) 5260

3106. Odlok o ustanovitvi Razvojnega centra Ob~in: Len-
dava, ^ren{ovci, Kobilje, Odranci in Turni{~e (Len-
dava) 5262

3107. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka za celotno obmo~je Krajevne skup-
nosti Cven za naselja Cven, Moto, Spodnje Krapje
in Zgornje Krapje (Ljutomer) 5264

3108. Sklep {t. 127 (Lo{ka dolina) 5265
3109. Razpis nadomestnih volitev v Ob~inski svet ob~ine

Odranci 5266
3110. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma (Or-

mo�) 5266
3111. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopol-

nitev ureditvenega na~rta Pokopali{~e Pivka 5266
3112. Odlok o organizaciji in delovnem podro~ju Ob~in-

ske uprave ob~ine Se�ana 5267
3113. Odlok o delovnem podro~ju in pristojnostih delov-

nih teles Ob~inskega sveta ob~ine Se�ana 5270
3114. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Se-

�ana) 5271
3115. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi naravnih

znamenitosti in kulturnih spomenikov na obmo~ju
Ob~ine Se�ana 5274

3116. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni ob~ini
Slovenj Gradec 5274

3117. Sklep o uvedbi delnega referenduma za sofinancira-
nje asfaltiranja lokalne ceste Sovodenj�Mrzli vrh in
krajevnih cest Ka{enije�Rupe, Koprivnik, Gara-
�a�Pod~rt in Podosojnice ter rekonstrukcije na cesti
Vrhovc�kri�i{~e in v Ko~o ([kofja Loka) 5279

3118. Poro~ilo glasovanja na delnem referendumu dne 3.
11. 1995 za uvedbo samoprispevka za asfaltiranje
lokalne ceste Sovodenj�Mrzli vrh in krajevnih cest
Ka{enije�Rupe, Koprivnik, Gara�a�Pod~rt in Po-
dosojnice ter rekonstrukcije na cesti Vrhovc�kri�i{-
~e in v Ko~o ([kofja Loka) 5280

3119. Odlok o podeljevanju priznanj Ob~ine [marje pri
Jel{ah 5280

3120. Odlok o povpre~ni gradbeni ceni in povpre~nih stro{-
kih komunalnega urejanja stavbnih zemlji{~ v Ob~i-
ni [marje pri Jel{ah za leto 1995 5281

3121. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda otro{ki vrtec [marje pri Jel{ah 5282

3122. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usta-
novitvi delovnih teles ob~inskega sveta [marje pri
Jel{ah, njihovi sestavi, nalogah in na~inu dela 5282

3123. Sklep o ustavitvi izvajanja volilnih opravil za volitve
v Svete Krajevnih skupnosti Dobrna, Frankolovo,
Nova Cerkev in Vojnik (Vojnik) 5282

� Popravek sprememb in dopolnitev dru�benega pla-
na Ob~ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 5287

REPUBLI[KI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI
3128. Odredba o dolo~itvi cen p{enice in p{eni~ne moke iz

blagovnih rezerv ter cen kruha 5286
3129. Pravilnik o vsebini in na~inu vodenja registra na-

prav certificiranih tipov, ki so uspe{no oziroma neus-
pe{no prestale redni pregled 5286

3094. Pravilnik o kakovosti zaklanih pra{i~ev in kategori-
zaciji svinjskega mesa 5221

3095. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o
ugotavljanju dovoljene mase pla~ in denarnih pre-
jemkov za obdobje do 31. 3. 1996 5234

USTAVNO SODI[^E REPUBLIKE SLOVENIJE
3096. Odlo~ba o ugotovitvi, da dolo~be prvega in drugega

odstavka 14. ~lena zakona o skladu kmetijskih zem-
lji{~ in gozdov Republike Slovenije in dolo~ba dru-
gega odstavka 74. ~lena zakona o zadrugah niso v
neskladju z ustavo; ugotovitvi, da dolo~ba tretjega
odstavka 14. ~lena zakona o skladu kmetijskih zem-
lji{~ in gozdov Republike Slovenije ni v skladu z
ustavo, kolikor od prostorskih izvedbenih aktov upo-
{teva samo prostorske izvedbene na~rte; ugotovitvi,
da dolo~ba prvega odstavka 17. ~lena zakona o skla-
du kmetijskih zemlji{~ in gozdov Republike Sloveni-
je ni v neskladju z ustavo, kolikor se razume tako,
da sta Sklad kmetijskih zemlji{~ in gozdov oziroma
ob~ina dol�na skleniti z dosedanjimi upravljalci za-
kupno oziroma drugo ustrezno pogodbo oziroma
jim dodeliti koncesijo; ter ugotovitvi, da zakon o
skladu kmetijskih zemlji{~ in gozdov ni v skladu z
ustavo, kolikor ne ureja ~asa trajanja prehodnega
obdobja do sklenitve zakupnih oziroma drugih us-
treznih pogodb oziroma do dodelitve koncesij ter
na~ina re{evanja sporov v zvezi s tem 5240

3097. Odlo~ba o ugotovitvi, da dolo~bi drugega odstavka
62. ~lena in tretje alinee drugega odstavka 49. ~lena
zakona o uresni~evanju javnega interesa na podro~-
ju kulture nista v neskladju z ustavo, ter da dolo~be
16. ~lena, tretje alinee 2. ~lena in 4. ~lena uredbe o
pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na
podro~ju kulture in o vodenju tega razvida niso v
neskladju z ustavo in zakonom 5248

3098. Odlo~ba o ugotovitvi, da uredba o oblikovanju cen
zdravil za humano rabo in pomo�nih zdravilnih
sredstev v delu, ki se nana{a na dolo~anje dele�a
trgovine z zdravili na debelo v veleprodajni ceni, ni
v neskladju z ustavo in zakonom in odlo~ba o razve-
ljavitvi uredbe v delu 3. ~lena, ki se nana{a na dolo-
~anje devizne protivrednosti uvo�enega medicinske-
ga blaga po te~aju veljavnem na dan 20. 6. 1995 5251

BANKA SLOVENIJE
3099. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o naj-

manj{em znesku deviz, ki ga morajo imeti poobla{-
~ene banke 5253

3100. Navodilo o na~inu vnov~evanja ~ekov 5254

DRUGI REPUBLI[KI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3101. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o dolo~i-
tvi kadrovskih pogojev za u~itelje in sodelavce-labo-
rante v programih srednjih in osnovnih {ol 5255

Stran

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)


