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REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka 44

Ljubljana, petek 9. avgusta 1996

DRŽAVNI ZBOR
2701.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o postopku za ustanovitev občin
ter za določitev njihovih območij (ZPUODO)
Razglašam zakon o postopku za ustanovitev občine ter
za določitev njihovih območij (ZPUODO), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. julija 1996
in o njem ponovno odločal na seji dne 26. julija 1996.
Št. 001-22-85/96
Ljubljana, dne 29. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O POSTOPKU ZA USTANOVITEV OBČIN TER
ZA DOLOČITEV NJIHOVIH OBMOČIJ (ZPUODO)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma
za spremembo njihovih območij obsega:
– predhodni postopek z referendumom,
– zakonodajni postopek in
– postopek konstituiranja novoustanovljenih občin.
Ta zakon ureja predhodni postopek z referendumom,
pogoje za uvedbo postopka za sprejem zakona o ustanovitvi
občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij
in določena vprašanja postopka konstituiranja novoustanovljenih občin.
Ta zakon ureja tudi pogoje za uvedbo zakonodajnega
postopka za spremembo imena in sedeža občine.
2. člen
Občine se ustanovijo in njihova območja določijo:
– z združitvijo dveh ali več sosednjih občin v novo
občino,
– z razdelitvijo občine na dvoje ali več novih občin,
– z izločitvijo dela občine ali delov dveh ali več sosednjih občin v novo občino.
Območja občin se spremenijo:
– z izločitvijo dela občine v novo občino po tretji alinei
prejšnjega odstavka,
– z izločitvijo dela občine in njegovo priključitvijo k
sosednji občini.
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Za del občine iz prejšnjih odstavkov se šteje območje
naselja ali več sosednjih naselij.
3. člen
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma
za spremembo njihovih območij začne državni zbor na predlog, ki ga vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona in
drugi s tem zakonom določeni predlagatelji.
4. člen
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma
za spremembo njihovih območij se lahko izvede enkrat v
obdobju med dvemi rednimi volitvami v občinske svete.
Nove občine se ustanovijo oziroma območja občin spremenijo najkasneje šest mesecev pred razpisom rednih volitev v
občinske svete.
Postopek iz 14. člena tega zakona začne državni zbor
najkasneje eno leto pred rokom, ki je z zakonom o lokalnih
volitvah določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v
občinske svete. V tem postopku državni zbor obravnava vse
predloge, ki so bili vloženi do navedenega roka.
II. PREDHODNI POSTOPEK
1. Postopek o predlogih
5. člen
V predhodnem postopku se obravnavajo predlogi in
ugotovijo pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij ter izvede referendum, s katerim se
ugotovi volja prebivalcev na določenem območju.
6. člen
Predlog za začetek postopka v vseh primerih iz 2. člena
tega zakona lahko vložijo z ustavo določeni predlagatelji
zakona in delovno telo državnega zbora, pristojno za vprašanja lokalne samouprave.
7. člen
Predlog za začetek postopka v posameznih primerih iz
2. člena tega zakona lahko vložijo tudi občinski sveti, in sicer:
– predlog za združitev dveh ali več sosednjih občin v
novo občino lahko vložijo sporazumno občinski sveti teh
občin;
– predlog za razdelitev občine na dvoje ali več novih
občin lahko vloži občinski svet;
– predlog za izločitev dela občine v novo občino lahko
vloži občinski svet občine, katere del naj bi se izločil v novo
občino; če naj bi se v novo občino izločili deli dveh ali več
sosednjih občin, lahko vložijo predlog sporazumno občinski
sveti teh občin;
– predlog za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini lahko vložita sporazumno občinska
sveta teh občin.
Pobudo za izločitev dela občine v novo občino oziroma
za njegovo priključitev k sosednji občini lahko da svet krajevne skupnosti ali vaške skupnosti ali zbor občanov.
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8. člen
Predlog za izločitev dela občine v novo občino ali za
njegovo priključitev k sosednji občini (tretja alinea prvega
odstavka in drugi odstavek 2. člena tega zakona) lahko vloži
tudi svet krajevne ali vaške skupnosti ali zbor občanov dela
občine, ki je dal pobudo za izločitev dela občine v novo
občino ali za njegovo priključitev k sosednji občini, če občinski svet pobude ni sprejel.
9. člen
V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni
razlogi, ki utemeljujejo združitev občin v novo občino ali
razdelitev občine na nove občine oziroma izločitev dela občine v novo občino ali njegovo priključitev k sosednji občini.
V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni
tudi podatki, iz katerih je razvidno, da območje, na katerem
naj bi se ustanovila nova občina, izpolnjuje z ustavo in
zakonom določene pogoje za občino.
V predlogu za izločitev dela občine v novo občino ali
za njegovo priključitev k sosednji občini morajo biti navedeni tudi podatki, iz katerih je razvidno, da preostali del občine, iz katere se izloča del, izpolnjuje z ustavo in zakonom
določene pogoje za občino.
Če se predlaga ustanovitev občine na območju z manj
kot 5000 prebivalcev, morajo biti v predlogu navedeni razlogi, ki utemeljujejo ustanovitev občine na takem območju
(geografski, obmejni, narodnostni, zgodovinski, gospodarski).
Predlog za začetek postopka v primerih iz prvega odstavka 2. člena tega zakona mora vsebovati tudi ime in sedež
nove občine.
10. člen
Predloge iz 6. in 8. člena tega zakona pošlje državni
zbor v mnenje občinskim svetom prizadetih občin.
Občinski sveti prizadetih občin dajo v 30 dneh mnenje
k predlogom iz prejšnjega odstavka po obravnavi predlogov
na zborih občanov.
11. člen
Predloge in mnenja iz prejšnjih členov pošlje državni zbor
vladi, ki predloži državnemu zboru svoje mnenje in predlog.
12. člen
Mnenje in predlog vlade, skupaj s predlogi in mnenji iz
prejšnjih členov, obravnava matično delovno telo in predloži
državnemu zboru poročilo s svojim mnenjem.
13. člen
Če državni zbor ob obravnavi posameznih predlogov
oceni, da niso izpolnjeni z ustavo in zakonom določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma za spremembo območij
občin, to ugotovi s svojim aktom, ki ga pošlje predlagatelju.
14. člen
Če državni zbor ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in
Zakonom določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma
za spremembo območij občin, določi območje, na katerem se
izvede referendum za ugotovitev volje prebivalcev (v nadaljnjem besedilu: referendumska območja), in razpiše referendum.
15. člen
Kot referendumska območja se določijo:
– območja občin, ki naj bi se združile v novo občino;
– območja delov občine, na katerih naj bi se ustanovile
nove občine;
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– območje dela občine, ki naj bi se izločil v novo občino;
– območje dela občine, ki naj bi se izločil in priključil k
sosednji občini, in območje občine, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine.
2. Referendum
16. člen
Referendum se izvede po določbah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki urejajo posvetovalni referendum
in postopek za izvedbo referenduma, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
17. člen
Akt o razpisu referenduma določi referendumska območja, besedilo vprašanja, ki se daje na referendum na posameznem referendumskem območju, dan razpisa referenduma
in dan glasovanja.
18. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo državljani s
stalnim prebivališčem na referendumskem območju, ki imajo volilno pravico.
Organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice,
sestavi volilni imenik za referendumsko območje.
19. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilna komisija, volilne komisije referendumskih območij in
volilni odbori.
20. člen
Volilne komisije referendumskih območij imenuje republiška volilna komisija.
Republiška volilna komisija lahko pooblasti za izvedbo
referenduma občinske volilne komisije.
Volilna komisija referendumskega območja določi volišča in imenuje volilne odbore.
21. člen
Glede oblikovanja in dela volilnih komisij in volilnih
odborov se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih
volitvah.
22. člen
Glasovnica vsebuje:
– območje, za katero je razpisan referendum;
– vprašanje, o katerem se odloča na referendumu;
– navodilo o načinu glasovanja.
23. člen
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
1) v primeru iz prve alinee prvega odstavka 2. člena
tega zakona:
“Ali ste za to, da se naša občina združi z občino (občinami) ... v novo občino z imenom ... in sedežem ...?”;
2) v primeru iz druge alinee prvega odstavka 2. člena
tega zakona:
“Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na
našem referendumskem območju ustanovi nova občina z
imenom ... in sedežem ...?”;
3) v primeru iz tretje alinee prvega odstavka 2. člena
tega zakona:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine ... v novo občino z imenom ... in sedežem ...?”;

Št. 44 – 9. VIII. 1996

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

4) v primeru iz druge alinee drugega odstavka 2. člena
tega zakona:
a) v delu občine, ki naj bi se izločil in priključil k
sosednji občini:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči
iz občine ... in priključi k občini ...?”;
b) v občini, h kateri naj bi se priključil del sosednje
občine:
“Ali ste za to, da se k naši občini priključi del sosednje
občine, ki obsega območje naselja (naselij) ...?”.
V primerih iz 1), 2) in 3) točke prejšnjega odstavka se
vprašanja glede območja, imena in sedeža občine lahko postavijo ločeno.
24. člen
Volilni odbori pošljejo zapisnike o izidu glasovanja
volilni komisiji referendumskega območja.
Volilna komisija referendumskega območja ugotovi izid
glasovanja na referendumskem območju in pošlje zapisnik o
izidu glasovanja republiški volilni komisiji.

III. ZAKONODAJNI POSTOPEK
25. člen
Postopek za sprejem zakona, s katerim se ustanovijo
občine oziroma spremenijo območja občin, se lahko začne
po opravljenem referendumu.
26. člen
Z zakonom se lahko ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če se je za to na ustreznih referendumskih območjih izrekla večina volivcev, ki so glasovali.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z zakonom
lahko ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin,
če državni zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti s pogoji, ki jih določata ustava in zakon.

IV. POSTOPEK KONSTITUIRANJA
NOVOUSTANOVLJENIH OBČIN
27. člen
V postopku konstituiranja novoustanovljenih občin se
izvolijo in konstituirajo njihovi organi ter sprejmejo statut in
drugi akti, potrebni za delovanje občine.
28. člen
Občinske volilne komisije novoustanovljenih občin
imenujejo:
– občinski sveti občin, ki so združene v novo občino;
– občinski svet občine, ki je razdeljena na nove občine;
– občinski svet občine, iz katere je izločen del občine v
novo občino.
Če je nova občina ustanovljena iz izločenih delov dveh
ali več sosednjih občin, imenuje občinsko volilno komisijo
občinski svet občine, iz katere je izločen del, v katerem je
sedež nove občine.
29. člen
Občinske volilne komisije imenujejo občinski sveti najkasneje v roku, ki je z zakonom o lokalnih volitvah določen
kot prvi rok za razpis rednih volitev v občinske svete. Če jih
ne imenujejo v tem roku, jih imenuje republiška volilna
komisija.
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30. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
31. člen
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta v novoustanovljeni občini skliče predsednik občinske volilne komisije najkasneje v 20 dneh po izvolitvi.
Prvo sejo občinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko
občinski svet odloči, da vodi prvo sejo drug član.
32. člen
Občinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika občinski svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo
občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi
članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe
kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
33. člen
O potrditvi mandatov članov občinskega sveta odloča
občinski svet na podlagi poročila komisije iz prejšnjega člena o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki
niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem
mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika
kandidature oziroma liste kandidatov.
Občinski svet na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana. Če občinski
svet pritožbi ne ugodi, pritožnik lahko uveljavlja sodno
varstvo v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
34. člen
Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja izvoli predsednika in podpredsednika občinskega sveta ter imenuje sekretarja občinskega sveta in komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega
sveta.
35. člen
Občinski svet novoustanovljene občine sprejme statut
občine v treh mesecih po konstituiranju sveta, poslovnik o
svojem delu in akt o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave pa v enem mesecu po sprejemu statuta.
Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi v enem mesecu po sprejemu akta o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave.
Naloge občinske uprave za novoustanovljene občine
opravljajo do njihovega konstituiranja občinske uprave občin, ki so se združile; občinska uprava občine, ki se je razdelila; občinska uprava občine, iz katere se je del občine izločil
v novo občino oziroma občinska uprava občine, ki se ji je del
druge občine priključil.
36. člen
Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske proračune v šestih mesecih po začetku proračunskega leta.
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Občinski sveti morajo pred sprejemom občinskih proračunov urediti premoženjsko-pravna razmerja med novoustanovljenimi občinami, ki so nastale z delitvijo prejšnje
občine, oziroma med občino, katere del se je izločil v novo
občino ali priključil k sosednji občini, in novoustanovljeno
občino oziroma občino, h kateri se je izločeni del občine
priključil.
37. člen
Za izvrševanje občinskih proračunov pristojni organi
občin, ki prenehajo z ustanovitvijo novih občin, izvršijo občinski proračun in pripravijo zaključni račun občinskega proračuna ter ga predložijo občinskim svetom novoustanovljenih občin v roku, ki je določen za predložitev
zaključnega računa občinskega proračuna.
Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske proračune po potrditvi zaključnih računov občinskih
proračunov prejšnjih občin.
Do sprejema občinskega proračuna se delovanje novoustanovljene občine začasno financira na podlagi občinskega proračuna prejšnje občine v sorazmerju z nalogami, ki jih
je prevzela nova občina.

V. SPREMEMBA IMENA IN SEDEŽA OBČINE
38. člen
Predlagatelj zakona lahko predlaga spremembo imena
ali sedeža občine na pobudo občinskega sveta.
39. člen
O predlogu iz prejšnjega člena se izvede referendum po
določbah tega zakona.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se
glasi:
1) “Ali ste za to, da se ime naše občine spremeni in se
glasi ...?”;
2) “Ali ste za to, da je sedež naše občine ...?”.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
40. člen
Ne glede na določbo četrtega člena tega zakona državni
zbor lahko odloči, da se v času do enega leta pred rokom, ki
je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za
razpis rednih volitev v občinske svete v letu 1998, izvede
postopek o posameznih predlogih za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij.
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2702.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o žrtvah
vojnega nasilja (ZZVN-B)
Razglašam zakon o razglasitvi zakona o dopolnitvah
zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-B), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 1996.
Št. 001-22-78/96
Ljubljana, dne 29. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja
(ZZVN-B)
1. člen
V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št.
63/95 in št. 8/96) se v drugem členu dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
“Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je bila rojena
staršem, v času, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali
prisilna dejanja iz prvega in drugega odstavka tega člena.
Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz prvega člena tega
zakona tudi oseba, ki ji je bil prisilni ukrep ali nasilno
dejanje iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
povzročen na ozemlju dežele Furlanije-Julijske krajine v
Republiki Italiji oziroma na ozemlju dežele Koroške v Republiki Avstriji in oseba, ki je imela od prenehanja prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na to, na katerem ozemlju bivše
Kraljevine Jugoslavije ji je bil prisilni ukrep ali nasilno
dejanje povzročeno”.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

41. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
referendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 4/94).

2. člen
V šestnajstem členu se v tretji alinei pika nadomesti z
vejico in v novi vrsti doda besedilo, ki se glasi:
“pri čemer se čas trajanja prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja šteje v dejanskem trajanju, do povratka v domovino. Če se je žrtev vojnega nasilja vrnila v domovino po
31. 12. 1945, se ji čas po tem datumu prizna le, če dokaže, da
se pred tem ni mogla vrniti iz razlogov, ki jih ni sama
povzročila. Za poln mesec se šteje, če je nasilje trajalo več
kot petnajst dni.”

42. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.

Št. 005-01/95-4/4
Ljubljana, dne 26. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

Št. 545-07/93-4/13
Ljubljana, dne 19. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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2703.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o dohodnini (ZDoh-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o dohodnini (ZDoh-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. julija 1996.
Št. 001-22-86/96
Ljubljana, dne 31. julija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOHODNINI (ZDoh-C)
1. člen
V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 popravek, 7/95 in 14/96 - odločba US) se v 5. točki 17. člena
v drugem stavku številka “0,5%” nadomesti s številko “2%”.
Tretji stavek se črta.
2. člen
V 23. členu se v drugem odstavku črta besedilo “in tudi
ni zakupnik”.
3. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zavezancu za davek od dohodka iz kmetijstva, ki odda
zemljišče v zakup, se osnova za davek iz prvega odstavka
tega člena zmanjša za katastrski dohodek v zakup danega
zemljišča, ugotovljenega na podlagi podatkov o parcelni
številki, površini, katastrski kulturi, katastrskem razredu in
katastrskem okraju iz zakupne pogodbe. Če navedenih podatkov ni v zakupni pogodbi, se katastrski dohodek od v
zakup danega zemljišča ugotovi v odmernem postopku na
podlagi podatkov, ki jih zagotovi zakupodajalec.”
4. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja
znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v
opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila.”
5. člen
V 58. členu se v drugi alinei prvega odstavka za besedo
“kapitalu” črta pika in doda besedilo “gospodarskih družb in
zadrug, če je bila prodaja izvršena pred potekom treh let od
dneva, ko je bil vrednostni papir oziroma delež v kapitalu
pridobljen, zmanjšan za davke, ki jih je plačal zavezanec.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“ Za prodajo kapitala se šteje tudi zamenjava kapitala.”
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
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“Kot prodaja deleža v kapitalu v skladu z drugo alineo
prvega odstavka tega člena se šteje tudi izplačilo deleža v
kapitalu fizični osebi v primeru prenehanja gospodarske družbe ali zadruge ter v drugih primerih izplačila deleža v kapitalu, izplačanega v denarju ali v naravi.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Za 58. členom se dodata nova 58.a in 58.b člen, ki se
glasita:
“58.a člen
Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka
58. člena tega zakona se dobiček ali izguba, ki jo zavezanec
doseže s prvo prodajo delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu
s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, ne
všteva v osnovo oziroma ne zmanjšuje osnove za davek od
dobička iz kapitala.
58.b člen
Osnova za davek od dobička iz kapitala je razlika med
prodajno ceno kapitala iz 58. člena tega zakona in valorizirano vrednostjo kapitala v času pridobitve. Če je razlika med
prodajno ceno kapitala in valorizirano vrednostjo kapitala v
času pridobitve negativna (izguba), se lahko v letu, za katero
se odmerja dohodnina, zmanjšuje pozitivna osnova za davek
od dobička iz kapitala zavezanca, vendar ne več kot znaša
pozitivna osnova.”
7. člen
V 59. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako,
da se glasita:
“Kot vrednost nepremičnine v času pridobitve se upošteva v kupoprodajni pogodbi navedena nabavna vrednost
nepremičnine. Če nepremičnina ni pridobljena na podlagi
kupoprodajne pogodbe, se kot vrednost nepremičnine v času
pridobitve upošteva vrednost, ki jo zavezanec dokazuje z
ustreznimi dokazili.
Kot prodajna cena nepremičnine se upošteva v kupoprodajni pogodbi navedena prodajna cena nepremičnine. Če
prodajna cena nepremičnine ne ustreza ceni nepremičnine, ki
bi se dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za
ugotavljanje osnove za davek kot prodajna cena upošteva v
odmernem postopku ugotovljena vrednost nepremičnine.”
8. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Kot vrednost vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu v času pridobitve se šteje cena vrednostnega papirja ali
deleža v kapitalu na dan pridobitve, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili.
Kot prodajna cena vrednostnega papirja ali deleža v
kapitalu se šteje cena vrednostnega papirja ali deleža v kapitalu na dan prodaje, ki jo zavezanec dokazuje z ustreznimi
dokazili.”
9. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi:
“60.a člen
Ne glede na določbo 58.b člena tega zakona se vrednost
vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu za čas od dneva
pridobitve do dneva prodaje valorizira s koeficientom rasti
cen na drobno v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je bila prodaja vrednostne-
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ga papirja ali deleža v kapitalu izvršena po preteku šestih
mesecev od dneva pridobitve.
Način valorizacije iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.”
10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 435-01/90-4/160
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2704.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o lastninskem preoblikovanju
Loterije Slovenije (ZLPLS)
Razglašam zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. julija 1996.
Št. 001-22-87/96
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
(ZLPLS)
1. člen
Loterija Slovenija, p.o. (v nadaljnjem besedilu: Loterija
Slovenije) se preoblikuje v delniško družbo, katere osnovni
kapital je razdeljen na navadne imenske delnice.
Delnice iz prejšnjega odstavka se prenesejo:
– 25% delnic na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 15% delnic na Slovenski odškodninski sklad,
– 40% delnic na Fundacijo za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji,
– 10% delnic na Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji,
– 10% delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem Loterije Slovenije, v skladu z določbami zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odločba US in 1/96, v nadaljnjem
besedilu: ZLPP) o interni razdelitvi in notranjem odkupu.
2. člen
Družbeni kapital Loterije Slovenije je razlika med vrednostjo sredstev Loterije Slovenije (celotne aktive) ter vrednostjo obveznosti Loterije Slovenije, vključno z obveznostmi do upravičencev iz 9. člena ZLPP.
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Vrednost družbenega kapitala se ugotovi z otvoritveno
bilanco na dan 31. 12. 1992, v skladu z ZLPP.
3. člen
Za zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev se smiselno uporabljajo določbe 9. do 16. člena ZLPP,
s tem, da predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec pri pristojnem organu najkasneje 30 dni po uveljavitvi
tega zakona.
4. člen
V 15 dneh po uveljavitvi tega zakona mora agencija,
pristojna za revidiranje, začeti finančni, računovodski in pravni pregled ter preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja Loterije Slovenije.
Lastninsko preoblikovanje Loterije Slovenije se opravi
po končanem revizijskem postopku, v katerem se ugotovi
vrednost družbenega kapitala Loterije Slovenije.
5. člen
Razdelitev delnic Loterije Slovenije v skladu z drugim
odstavkom 1. člena tega zakona opravi Loterija Slovenije po
tem, ko dobi soglasje Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Agencija je dolžna izdati soglasje v 30 dneh od predložitve predloga Loterije Slovenije. Če agencija zahteva dopolnitev predloga, mora Loteriji Slovenije postaviti rok, ki
ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 30 dni. Rok za
soglasje se v tem primeru šteje od dneva dopolnitve predloga.
6. člen
Loterija Slovenije opravi razdelitev delnic na podlagi
drugega odstavka 1. člena tega zakona v 90 dneh po prejemu
soglasja agencije na predlog razdelitve delnic. Razdelitve
delnic ni mogoče opraviti, dokler nista konstituirani Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji in Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji.
7. člen
Loterija Slovenije opravi najprej interno razdelitev in
notranji odkup delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem Loterije Slovenije. V kolikor zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci Loterije Slovenije v 60 dneh po prejemu soglasja agencije ne prevzamejo delnic v višini, določeni
v peti alinei drugega odstavka 1. člena tega zakona, se v
ustreznih razmerjih, določenih v drugem odstavku 1. člena
tega zakona, povečajo deleži upravičencev iz prve do četrte
alinee drugega odstavka 1. člena tega zakona.
8. člen
Ustanovita se Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
kot pravni osebi javnega prava.
Akt o ustanovitvi fundacij iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
Kolikor v tem zakonu ni določeno drugače, se za vsebino ustanovitvenega akta uporabljajo določbe zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95).
9. člen
Sedež fundacij je v prostorih Delniške družbe Loterije
Slovenije.
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10. člen
Fundacijo upravlja svet fundacije.
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 21 članov, ki jih
imenuje Državni zbor Republike Slovenije. 15 članov je
predstavnikov uporabnikov, 6 članov pa je predstavnikov
zainteresirane javnosti. Od 15 članov uporabnikov imenuje
Državni zbor Republike Slovenije 6 članov na predlog invalidskih organizacij, 6 članov na predlog humanitarnih organizacij bolnikov in 3 člane na predlog ostalih humanitarnih
organizacij.
Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji ima 11 članov, ki jih imenuje Državni
zbor Republike Slovenije. 8 članov je predstavnikov uporabnikov, 3 člani pa so predstavniki strokovne javnosti. Predstavnike uporabnikov predlagajo: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez 2 člana, Planinska zveza
Slovenije 1, Zveza tabornikov Slovenije 1, Športna unija
Slovenije 1, Zveza za šport otrok in mladine 1, Slovenska
univerzitetna študentska športna zveza 1 in Zveza društev
učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slovenije 1 člana.
Prvo imenovanje članov sveta fundacij se opravi hkrati
s sprejemom akta o ustanovitvi fundacij.
Svet fundacije izvoli predsednika izmed svojih članov.
11. člen
Svet fundacije sprejema pravila in druge splošne akte
fundacije, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za
posamezne namene, odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike, upravlja s svojimi delnicami Loterije
Slovenije, gospodari z nepremičninami in drugo lastnino
fundacije, imenuje direktorja fundacije, daje ustanovitelju in
direktorju fundacije predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge, z zakonom ali z aktom o ustanovitvi
oziroma s pravili fundacije, določene zadeve.
K pravilom fundacije daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
12. člen
Poslovodni organ fundacije je direktor.
Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost
dela fundacije.
Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja fundacije določajo pravila. K imenovanju direktorja
daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
13. člen
Člani sveta in direktor fundacije opravljajo svoje delo
nepoklicno. Njihov mandat traja pet let.
14. člen
Fundacija uporablja sredstva izključno za financiranje
invalidskih in humanitarnih oziroma športnih organizacij v
skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki ga sprejme svet fundacije. K pravilniku
daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
15. člen
Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno
poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih
knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.
Fundacija je dolžna letno, do konca marca, predložiti
poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu Uradu Vlade Republike Slovenije za invalide
in ministrstvom, pristojnim za področje delovanja humanitarnih in športnih organizacij.
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Finančni nadzor nad poslovanjem fundacij opravlja Računsko sodišče.
16. člen
Fundacije smejo razpolagati s svojim premoženjem le v
soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije.
Lastniki sredstev fundacij ne morejo biti tuje fizične in
pravne osebe ter tiste osebe, v katerih kapitalu je udeležena
tuja oseba.
17. člen
Kolikor v tem zakonu ni določeno drugače, se za poslovanje fundacij uporabljajo določbe zakona o ustanovah.
18. člen
Statut Loterije Slovenije – delniške družbe, pripravi
Loterija Slovenije v 90 dneh po ustanovitvi fundacij in po
prejemu soglasja agencije k predlogu za razdelitev delnic na
upravičence po 1. členu tega zakona.
19. člen
Predlog za vpis v sodni register mora Loterija Slovenije
– delniška družba vložiti v 15 dneh od sprejema statuta
delniške družbe.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in zakona, ki ureja sodni register, se predlogu za vpis
lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije v sodni register predloži le naslednje listine: statut, bilanca stanja na dan
31. 12. 1992, ki je bila predložena agenciji, pristojni za
revidiranje in soglasje agencije.
20. člen
Do dneva vpisa Loterije Slovenije – delniške družbe v
sodni register posluje Loterija Slovenije v skladu s predpisi,
ki so veljali do dneva uveljavitve zakona o igrah na srečo
(Uradni list RS, št. 27/95). Do tega dne nadaljuje z delom
tudi Loterijski svet Loterije Slovenije v sestavi, kakor je
določena na dan uveljavitve tega zakona.
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/94-19/2
Ljubljana, dne 24. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2705.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Mag. Mitja DEISINGER,
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na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/35
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2706.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko ŠORLI,
na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-04/89-7/36
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2707.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
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2708.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Lidija NIKOLIČ,
na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2709.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Albina HRNEC PEČNIK,
na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Št. 700-04/89-1/41
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Aleš MAČEK,
na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v
Ljubljani.
Št. 700-04/89-1/41
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2710.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Natalija SAKAL,
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na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru.
Št. 700-04/89-15/21
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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2713.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Simona SKORPIK,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Mariboru.

2711.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Aleksandra MIRC GOMBAČ,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Sežani.
Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2712.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel

2714.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Senada BALTIČ,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
2715.
V sodniško funkcijo se izvoli:
Liljana REBERNIK,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Lenartu.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Martina KAŠE,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3806

na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2716.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Danica ŠANTL,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2717.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel

Št. 44 – 9. VIII. 1996

2718.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjeta DVORNIK,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2719.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Sergeja JERAS,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andrej ŠRAMEL,
na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2720.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Metka KAPLER,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 44 – 9. VIII. 1996

na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2721.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Sonja TERŽAN,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2722.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel

Stran 3807

2723.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Julijana MLAKAR,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Idriji.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2724.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Sonja ROVTAR KALIN,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Renata VODNJOV,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2725.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Nataša SIMČIČ RENČELJ,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3808

na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2726.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Jožica ŽIVEC UMEK,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2727.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel

Št. 44 – 9. VIII. 1996

2728.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara ŽUŽEK JAVORNIK,
na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2729.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Janja ROBLEK,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Edi ŠKRABEC,
na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 714-01/89-1/60
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2730.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Branko PALATIN,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 44 – 9. VIII. 1996

na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču v Murski Soboti.
Št. 700-04/90-15/9
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2731.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Tatjana SOTLAR,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2732.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel

Stran 3809

2733.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Franc CVELBAR,
na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani.
Št. 714-01/89-1/58
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2734.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Janez GOLIČIČ,
na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/2
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Milan FORŠTNARIČ,
na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2735.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija PRISTOVNIK,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3810

na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2736.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija BOVHA,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2737.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel

Št. 44 – 9. VIII. 1996

2738.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andreja BEDENE,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2739.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Karmen CERANJA,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Vanda POLAJNAR,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2740.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Ester DEBERNARDI PAVLIHA,

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 44 – 9. VIII. 1996

na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2741.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Martina ERZIN,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2742.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel

Stran 3811

2743.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija MULEC,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2744.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena ROZMAN,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Janez KOŠČAK,
na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2745.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andreja SEDEJ GRČAR,
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na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2746.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Metka TURK DEJAK,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2747.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
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2748.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Igor MOZETIČ,
na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2749.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena MOHORKO HERNJA,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Ptuju.
Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Anita JANJOŠ,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Domžalah.
Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2750.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Andreja ZUPAN,
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na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2751.
Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
Št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Ana HERCOG,
na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Mariboru.
Št. 714-01/89-1/59
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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2753.
Na podlagi 1.h člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba US, 58/95 in 27/96 – odločba US), dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. julija 1996
sprejel
ODLOK
o imenovanju predsednika in članov Sveta Agencije
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij
V svet Agencije Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij se imenujejo:
za predsednika:
Primož SENČAR
za člane:
Bogdana BRADAČ,
Vera GRADIŠAR,
Danilo GRAŠIČ,
Romana HIENG,
Janislav ŠALER,
Milan ŠUŠTAR,
za dobo štirih let.
Št. 450-02/92-7/6
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2752.
Na podlagi prvega odstavka 132. člena ustave Republike Slovenije, drugega odstavka 74. člena in 1. točke 75.
člena zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77,
4/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90 in 19/94)
v zvezi s prvim odstavkom 134. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) ter osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. ter 247. člena svojega poslovnika
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija
1996 sprejel
ODLOK
o razrešitvi višje sodnice – svetnice
na Višjem sodišču v Mariboru
Razreši se:
Adela BOMBEK,
funkcije višje sodnice – svetnice na Višjem sodišču v
Mariboru z dnem 31. 8. 1996.
Št. 700-04/89-4/24
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2754.
Na podlagi tretjega in petega odstavka 250. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96), dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o imenovanju Nadzornega sveta Kapitalskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Za člane Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja se imenujejo:
1. Nada COLJA,
2. Matjaž GANTAR,
3. mag. Mirko KALUŽA,
4. Bojan MAHER,
5. Iva MOHORIČ,
6. Ljubica MARAŠ,
7. Franc PREMK,
8. Borut STANIČ,
9. Tomaž TOPLAK,
za dobo štirih let.
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Št. 412-01/93-9/14
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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Republiška volilna komisija v tej sestavi nastopi funkcijo po izteku mandata sedanje Republiške volilne komisije
(Uradni list RS, št. 48/92).
Št. 004-02/90-1/4
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2755.
Na podlagi drugega odstavka 79. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) v zvezi z drugo
alineo 33. člena in drugim odstavkom 35. člena zakona o
javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 7/86, 41/87 in
Uradni list RS, št. 8/90) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena, 172. in 247. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1996
sprejel
ODLOK
o razrešitvi okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani
Razreši se:
Srečko ŠKERBEC,
funkcije okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 700-06/89-3/1
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2757.
Na podlagi 90. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93) in dvanajste alinee drugega odstavka 48.
člena ter 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 40/93) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o razrešitvi in imenovanju člana Sveta
za varstvo okolja
V Svetu za varstvo okolja se razreši:
prof. dr. Andrej POGAČNIK, dolžnosti člana,
ter se imenuje:
prof. dr. Vilibald PREMZL, za člana.
Št. 800-01/90-2/7
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2756.
Na podlagi 32. člena zakona o volitvah v Državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92), dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1996 sprejel
ODLOK
o imenovanju Republiške volilne komisije
V Republiško volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika:
Anton Gašper FRANTAR
za člana:
prof. dr. Rafael CIJAN
za člana:
dr. Igor KAUČIČ
za članico:
Marija BUKOVEC-MAROVT
za člana:
Janez POGORELEC
za člana:
Mirko BANDELJ

za dobo štirih let.

za namestnico predsednika:
Milojka MODRIJAN
za namestnika člana:
mag. Božo GRAFENAUER
za namestnika člana:
mag. Bojan BUGARIČ
za namestnika članice:
mag. Slobodan RAKOČEVIČ
za namestnika člana:
Peter PODGORELEC
za namestnico člana:
Miroslava PALHARTINGER

2758.
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92) po obravnavi na seji dne 24. julija 1996 opravlja
SPREMEMBO POROČILA
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93,
22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96 in 27/96):
dodata se podjetji:
38. VIMPEX, podjetje za proizvodnjo, trgovino, inženiring, zunanjetrgovinsko poslovanje d.o.o.,
Sedež: Gubčeva 52, Ilirska Bistrica,
39. APA, podjetje za trgovsko in svetovalno dejavnost
d.o.o.,
Sedež: Glavarjeva 13 b, Mengeš.
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Št. 432-03/93-1/3
Ljubljana, dne 24. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2759.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena,
131. in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. julija 1996 sprejel
ODLOK
o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za evropske zadeve in o izvolitvi predsednika,
podpredsednika in članov komisije
I
Komisija za evropske zadeve, ki koordinira, spremlja in
usmerja aktivnosti na področju evropskih integracijskih procesov v okviru Državnega zbora in v odnosu do drugih
institucij v republiki, ima predsednika, podpredsednika in 18
članov.
II
V Komisijo za evropske zadeve se izvolijo:
za predsednika:
mag. Marjan ŠETINC
za podpredsednika:
Sašo LAP
za člane:
mag. Franc AVBERŠEK,
Roberto BATTELLI,
Stane FRIM,
Franc (Feri) HORVAT,
Ivo HVALICA,
Branko JANC,
Metka KARNER LUKAČ,
mag. Janez KOPAČ,
Rafael KUŽNIK,
Jože LENIČ,
Andrej LENARČIČ,
Borut PAHOR,
Breda PEČAN,
Tone PERŠAK,
mag. Jože PROTNER,
Izidor REJC,
dr. Peter TANCIG,
dr. Franc ZAGOŽEN.
Št. 020-02/92-28/57
Ljubljana, dne 23. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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2760.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena,
126. člena, 130., 172., 246. in 247. člena svojega poslovnika
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija
1996 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne
odnose in o izvolitvi predsednice, podpredsednika
in članov odbora
I
V odloku o sestavi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednice,
podpredsednika in članov odbora (Uradni list RS, št. 12/93,
35/93, 1/94, 64/94, 15/95, 44/95, 77/95, 7/96 in 29/96) se v
drugem odstavku I. točke besedilo: “Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov 3 člane” nadomesti z besedilom: “Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
4 člane” ter besedilo: “Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 2 člana” z besedilom: “Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana”.
II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
razreši se:
članica odbora pod številko 10:
Polonca DOBRAJC, Slovenska nacionalna stranka;
izvoli se:
za člana odbora pod številko 10:
Miroslav GERŽINA, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov.
Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

2761.
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena,
126. člena, 130., 172. in 246. člena svojega poslovnika je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1996
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za finance in
kreditno-monetarno politiko in o izvolitvi predsednika,
dveh podpredsednikov in članov odbora
I
V odloku o sestavi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o
izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora (Uradni list RS, št. 12/93, 1/94, 64/94, 20/95, 30/95,
31/95 in 7/96) se v prvem odstavku I. točke besedilo: “9
članov” nadomesti z besedilom: “11 članov”. V drugem
odstavku pa se besedilo: “Poslanska skupina Slovenskih
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krščanskih demokratov 2 člana” nadomesti z besedilom:
“Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov 4
člane”.
II
II. točka odloka se spremeni v naslednjem:
izvolita se:
za članico odbora pod številko 10:
Nada SKUK, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih
demokratov,
in
za člana odbora pod številko 11:
Jožef KOCUVAN, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov.
Št. 020-02/92-28/29
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

VLADA
2762.
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45. č člena in
45. f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in prvega odstavka
26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Divača–Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana (za območji Občine Divača in
Občine Hrpelje–Kozina) sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina (v nadaljevanju: lokacijski
načrt).
Lokacijski načrt je v maju 1996 izdelal PANPROSTOR,
Inštitut za urejanje prostora, d.o.o. Ljubljana, pod številko
projekta 103/95.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze,
ki se nanašajo na območje avtoceste ter na lego, potek in
zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstovni del lokacijskega načrta obsega:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta in variant,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občin,
– opis pogojev za izvedbo avtoceste in opis poteka avtoceste,
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav,
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– prostorske rešitve po posameznih območjih,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– seznam parcel, ki so znotraj meje obravnavanega območja,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,
– tehnične elemente za zakoličenje cestnega telesa.
Grafični del lokacijskega načrta obsega:
– pregledni situacijski načrt M 1:5000,
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije M
1:250000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Sežana (za območji Občine Divača in Občine Hrpelje – Kozina) M 1:25000,
– ureditveno situacijo M 1:1000,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev v M
1:1000,
– normalne prečne profile M 1:50,
– vzdolžni profil M 1:5000/500,
– obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel M 1:2880,
– elemente zakoličbe M 1:2000.
Poročilo o vplivih na okolje obsega:
– uvod, opredelitev relevantnih sestavin okolja,
– opis zatečenega stanja okolja,
– opis značilnosti posega v okolje,
– opis in oceno pričakovanih vplivov na sestavine
okolja,
– usmeritve in predlog ukrepov za optimizacijo avtoceste,
– opozorila glede celovitosti projekta in poročila,
– končno poročilo o rešitvah in ukrepih,
– povzetek poročila s sklepno oceno za širšo javnost.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
K.o. Naklo
25, 26, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 90, 92,
102, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 125, 146, 147, 159,
302/14, 302/16, 302/17, 302/18, 302/19, 302/21, 302/22,
302/23, 302/52, 302/54, 302/55, 302/56, 302/57, 302/58,
302/59, 302/60, 302/61, 302/62, 302/63, 302/64, 302/65,
302/74, 302/75, 302/76, 407/7, 407/13, 407/15, 407/16,
407/17, 407/41, 450/2, 450/3, 450/4, 1604;
K.o. Dane
104, 108, 947/1, 947/6, 947/7, 1009, 1010, 1011/1,
1011/2, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/1,
1019/2, 1022, 1025, 1031, 1106/4, 1106/8, 1106/11, 1107,
1110/1, 1110/2, 1111/1, 1111/3, 1112, 1113, 1117, 1118,
1119, 1120, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1641, 1644, 1645,
1646, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653/1, 1653/2, 1653/3,
1655, 1656, 1657, 1682, 1699, 1700, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707, 2339, 2340, 2407/1, 2407/2, 2408, 2411, 2412,
2413, 2414/1, 2414/2, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440,
2452, 2457, 2463, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2531/4,
2531/7, 2537/1, 2539/1, 2552/2, 2565, 2567;
K.o. Rodik
921, 923, 924, 925, 928/1, 937/1, 937/2, 938, 939, 940,
944, 945, 946, 962, 965/1, 965/2, 966, 967, 969, 970, 971,
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972, 973, 980, 981, 984, 985, 986, 1102/4, 1102/5, 1102/27,
1102/29, 1102/30, 1102/98, 1102/99, 1102/128, 1102/129,
1102/133, 1102/137, 102/140, 1102/141, 1102/143,
1102/144, 1102/145, 1102/146, 1102/147, 1102/148,
1102/149, 1102/150, 1111, 1112, 1130/120, 1130/121,
1130/122, 1130/123, 1130/94, 1138/1, 1149, 1152, 1156/1,
1159/2, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2179, 2185, 2186,
2187, 2193, 2194/3, 2197/2, 2197/3, 2260, 2264, 2266, 2267,
2168, 2271, 2292, 2298, 2299, 2300, 2303/1, 2303/2, 2304,
2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2311, 2313, 2314/1, 2314/2,
2316/1, 2316/2, 2316/3, 2318, 2321, 2322, 2325, 2326, 2327,
2414/1, 2414/2, 2414/22, 2419, 2421, 2425, 2431/2, 2432,
2433, 2435, 2437, 3157/2, 3187, 3157/2, 3159/2, 3159/5,
3160;
K.o. Hrpelje 2615/1, 2615/3, 3854/1.
Prestavitve komunalnih naprav zajemajo: komunalnih
naprav zajemajo:
za elektro omrežje
K.o. Dane 104, 1022, 1106/8, 2531/4;
za vodovod
K.o. Naklo 108, 116, 117, 302/15, 302/18, 302/52,
302/54, 302/55, 302/64, 302/65, 302/74, 302/76, 407/15,
407/16, 407/17, 450/2, 450/3, 1604;
za omrežje zvez
K.o. Dane 947/1, 1009, 1025, 1106/4, 2531/7;
K.o. Rodik 985, 1102/4, 1102/148, 2414/1.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNOTEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta iz 3. in 4. člena te uredbe obsega: območje izključne rabe avtoceste z
vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in
poti, nadvozi, podvozi, priključek in cestninska postaja),
območje vodnogospodarskih ureditev, območje ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, ter območje prestavitve infrastrukturnih objektov in naprav.
5. člen
Avtocesta
Odsek avtoceste je dolg 6,7 km. Začetna točka odseka
je južno od Divače na mestu, kjer se konča odsek avtoceste
Čebulovica–Divača.
Na trasi je priključek Divača v 0,5 km pri naselju Matavun. Priključek je v obliki pentlje speljan proti severu do
dosedanje magistralne ceste. Na priključku je cestninska
postaja.
Od priključka poteka avtocesta po vrtačastem terenu v
nivoju terena proti jugu, med 1,8 km in 2,8 km se trasa
dvigne po nasipu zaradi prečkanja železnice. Trasa avtoceste
prečka sedanjo magistralno cesto, ki bo potekala v nadvozu.
Avtocesta poteka v neposredni bližini magistralne ceste do
ponovnega prečkanja v 6,6 km. Tam je izveden začasni
izstop na sedanjo magistralno cesto z začasnimi rampami.
Največji vzdolžni sklon trase je 4.00%, najmanjši radij
pa je 2000 m.
Normalni prečni profil avtoceste na začetku trase znaša
27.80 m, v 0,5 km pa preide v zožani profil 26,60 m.
Projektirani normalni prečni profil 27,80 m obsega:
– štiri vozne pasove po 3,75 m,
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– dva odstavna pasova po 2,50 m,
– dva robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0,50 m,
– dve robni črti po 0,20 m,
– dve utrjeni bankini po 1,20 m,
– srednji ločini pas širine 4,00 m.
Projektirani zožani normalni prečni profil 26,60 m
obsega:
– štiri vozne pasove po 3,75 m,
– dva odstavna pasova po 2,50 m,
– dva robna pasova ob prehitevalnem pasu po 0,50 m,
– dve utrjeni bankini po 1,20 m,
– srednji ločini pas širine 3,20 m.
6. člen
Deviacije cest ter gozdnih in poljskih poticest
ter gozdnih in poljskih poti
Deviacija lokalne ceste v km 0,8
Deviacija ceste (deviacija 1-1) povezuje Lokev in Matavun in je dolga 870 m, široka je 5,9 m + 2 x 0,5 m, utrditev
je asfaltna.
Deviacija poljske poti v km 2,1
Deviacija poljske poti (deviacija 1-3) od Lokve proti
Ledenici-Paredu je dolga 340 m, široka je 3 m + 2 x 0,5 m,
utrditev je makadamska.
Deviacija poljske poti v km 2,1 do km 2,3
Deviacija poljske poti (deviacija 1-3a) od Lokve proti
Kačičam je dolga 300 m, široka je 3 m + 2 x 0,5 m, utrditev
je makadamska.
Deviacija poljske poti v km 2,7
Deviacija gozdne poti (deviacija 1-4c) za povezavo ob
železniški progi je dolga 180 m, široka je 3 m+2x0.5 m.
Izvedena je v skupnem podvozu z železnico, utrditev je
makadamska.
Deviacija magistralne ceste v km 2,9 do km 3,8
Deviacija magistralne ceste (deviacija 1-4) je dolga
1000 m, širina vozišča je 2 x 3,85 m, širina bankine je 2 x
1,50 m brez hodnika za pešce. Avtocesto premošča v nadvozu, utrditev je asfaltna.
Deviacija gozdne poti v km 3,4 (zahodno od ceste)
Gozdna pot se priključi na drugo omrežje tako, da se
poveže neposredno na dosedanjo magistralno cesto, in se
ohrani v zožanem profilu za ta namen ali pa se poveže v km
3,8 na del magistralne ceste.
Deviacija gozdne poti v km 3,6 do km 4,5
Deviacija gozdne poti (deviacija 1-4b), ki ima funkcijo
gozdne poseke, namenjene zaščiti pred požarom, je dolga
930 m, širina je 3 m + 2 x 0,5 m, utrditev je makadamska.
Deviacija gozdne poti v km 4,5
Deviacija gozdne poti (deviacija 1-5) je dolga 200 m,
široka 3 m + 2 x 0,5 m, utrditev je makadamska.
Deviacija gozdne poti v km 5,24 do km 5,34
Deviacija gozdne poti (deviacija 1-6) je dolga 360 m,
široka 3 m + 2 x 0.5 m, utrditev je makadamska.
Deviacija gozdne poti v km 5,2 do km 5,34
Deviacija gozdne poti (deviacija 1-6a), ki je kot gozdna
preseka namenjena požarni varnosti, je dolga 240 m, široka
3 m + 2 x 0,5 m, utrditev je makadamska.
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Deviacija magistralne ceste v km 6,4 do km 6,7
Deviacija magistralne ceste (deviacija 1-7) je dolga
600 m, širina vozišča je 2 x 3,85 m, širina bankine 2 x 1,50 m
brez hodnika za pešce. Avtocesto premošča v nadvozu, utrditev je asfaltna.
Deviacija gozdne poti v km 6,6
Deviacija gozdne poti (deviacija 1-7b), ki je namenjena
dostopu do vodnega zbiralnika, je dolga 480 m, široka 3 m +
2 x 0,5 m, utrditev je makadamska.
Začasna deviacija magistralne ceste (deviacija 1-7c)
(krak Divača–Kozina) je dolga ca. 380 m, širina vozišča je
5,40 m in širina bankine je 2 x 1,0 m.
7. člen
Objekti na avtocesti
Na obravnavanem odseku avtoceste se izvede 5 podvozov in 3 nadvozi.
Podvozi
V km 0,300 se izvede podvoz 3-1a svetle širine 14,5 m
za priključevanje izvozne in uvozne rampe v priključku Divača.
V km 0,760 se izvede podvoz 3-1b za pot svetle širine
8 m za povezavo ceste Lokev-Matavun.
V km 2,043 se izvede podvoz 3-1c svetle širine 12 m za
povezavo poljske poti in za prehode divjadi.
V km 2,746 se izvede podvoz 3-2 dimenzij 29,30 m x
48,00 m za železniško progo in za povezavo gozdne poti.
V km 4,510 se izvede podvoz 3-3 svetle širine 12 m za
povezavo gozdne poti in za prehode divjadi.
Nadvozi
V km 3,640 se izvede nadvoz 4-3 širine 10,65 m za
povezavo magistralne ceste.
V km 5,430 se izvede nadvoz 4-4 širine 7,00 m za
povezavo gozdne poti.
V km 6,553 se izvede nadvoz 4-5 širine 10,65 m za
povezavo magistralne ceste.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
8. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev avtoceste
mora vsebovati tudi krajinsko-ureditveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
Odbojna ograja avtoceste
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi
in ne presegajo višine 0,75 m, ločilni pas med srednjima
ograjama je zatravljen.
Objekti na avtocesti
Vsi objekti na avtocesti, zlasti premostitveni, morajo
biti arhitekturno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo
prostora.
Pri arhitektonskem in urbanističnem oblikovanju cestninske postaje in celotnega priključka je treba upoštevati
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krajinske značilnosti (turistično ponudbo območja, naravne
in kulturne znamenitosti).
Posegi v obcestni prostor
Kjer trasa preseka gozdne površine, se najmanj v pasu
10 m od useka s spodnjo bermo ali najmanj 10 m od skrajnega roba cestišča sanira in oblikuje nov gozdni rob. V tem
območju se odstrani bor (če gozdar ne odredi drugače) in po
potrebi dosadijo avtohtoni listavci, tako da se zagotovi postopna navpična členitev vegetacije.
Detajlno reliefno oblikovanje in zasaditveni načrti morajo biti izdelani in izvedeni v skladu s pogoji lokacijskega
načrta in morajo upoštevati krajinske značilnosti prostora.
Nove zasaditve se v največji možni meri navezujejo na obstoječo vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve morajo biti v skladu z obstoječim krajinskim vzorcem.
Vegetacija se odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno.
Reliefno oblikovanje nasipov se izvede v skladu z obstoječo morfologijo terena, tako da se spodnji del nasipa
zaokroži, v vrtači pa se zaokrožitev nasipa prilagodi njeni
obliki tudi v stranskih delih.
Pri zasipavanju vrtač je treba najprej odstraniti in ustrezno shraniti humusno plast in jo po končanem nasipu spet
razgrniti.
Spodnje berme usekov se zasadijo z avtohtonimi listavci. Uporabi se drevje nižje rasti in grmovnice.
Zgornje zaokrožitve usekov niso gladke in enakomerne, da bo možna hitrejša zarast. Če je kamnina stabilna,
zgornje zaokrožitve nižjih usekov niso potrebne.
Zgornje zaokrožitve in posneti robovi se v skladu z
ureditveno situacijo zatravijo ali zasadijo z nižjimi grmovnicami.
Pri obdelavi stene usekov s spodnjo bermo se pušča
naravni lom skale. Nakloni skalnih usekov s spodnjo bermo
so lahko različni, in če dopušča stabilnost kamnine, tudi
strmejši od 3:1, tako da ostane skala gola.
Pobočja razprtih usekov se zatravijo in mestoma zasadijo z drevjem in grmovjem na način, kot je predvideno v
ureditveni situaciji.
Pobočja nasipov se zatravijo in mestoma zasadijo z
drevjem in grmovjem na način, kot je predvideno v ureditveni situaciji.
Nakloni nasipov in razprtih usekov se prilagajajo konkretni situaciji v prostoru, vendar pa načeloma niso strmejši
od 1:1.5.
V km 3,640 do 3,760 se izvede preoblikovanje širšega
območja – do vključno stare opuščene magistralne ceste v
skladu z ureditveno situacijo.
Na začetku in na koncu usekov se izvede zaokrožitev v
skladu z reliefnimi značilnostmi terena.
Usedalniki so pokriti, zaprtega tipa, z revizijskimi jaški. Pri umestitvi v prostor se upoštevajo obstoječe in predvidene reliefne razmere. Umestitev ponikovalnika upošteva
oblikovanost vrtače. Po končanih delih se območje nad ponikovalnikom zatravi.
Pri zasnovi zasaditve se uporabijo obstoječi sklopi vegetacije, tako da se dosadi izkrčen del gozda v ustrezno
obliko ali pa se dosadijo manjše skupine drevnine za zmanjšanje vidne izpostavljenosti usedalnika. Za izvedbo servisne
ceste se po možnosti uporabi trasa obstoječe poti. Servisna
cesta in dostop do usedalnika sta zatravljena ali peščena.
Izvede se s čim manj nasipi in useki. Zaščitna ograja ograjuje
zgolj objekt usedalnika, ponikovalniki in jaški pa so zunaj
območja ograje.
Jaški med usedalnikom in ponikovalnikom se izvedejo
kot podzemni. Pri površinskem odtoku se oblikujejo kot
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kamnite zložbe brez uporabe betona. Zasaditev ne omejuje
servisnega dostopa do usedalnika in možnosti popravil jaškov in ponikovalnikov.
Opuščeni deli magistralne ceste se reliefno preoblikujejo in zatravijo oziroma zasadijo.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Odvajanje vode s cestišča
Vsa meteorna voda s cestišča se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo in vodi do objektov za prečiščevanje. Prečiščena voda nato izteče v teren in ponikne.
Lokacije usedalnikov so določene na podlagi reliefnih
značilnosti in v skladu s “Strokovnimi stališči za določitev
potrebnih ukrepov za zaščito voda pred negativnimi vplivi
avtocest”.
Objekti za prečiščevanje vode se izvedejo v stacionažah:
v km 0,020, v km 1,080, v km 1,960, v km 2,760, v km
3,480, v km 4,450, v km 5,040, v km 5,980 in v km 6,520.
Objekti za prečiščevanje vode so zasnovani kot zaporedni sistem usedalnika in ponikovalnice. Usedalnik je zasnovan kot objekt potrebne velikosti za zadrževanje in čiščenje vode med kritičnim nalivom (15 l/s/ha).
10. člen
Elektrovodi
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s
to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje daljnovode in nizkonapetostne vode:
V km 0,350 se daljnovod DV 10 (20) kV Matavun –
Lokev prilagodi situaciji priključka na razdalji 250 m.
Med km 3,120 in km 3,520 se prestavi daljnovod DV
35 kV Divača-Kozina v razdalji ca. 400 m.
V km 6,300 se daljnovod DV 35 kV (odcep za RTP
Hrpelje) višinsko prilagodi niveleti avtoceste v razdalji ca.
200 m.
Za potrebe cestninske postaje – priključek Divača se
postavi nov nizkonapetostni vod.
Vse prestavitve morajo biti izvedene v skladu s predpisi.
11. člen
Omrežje zvez
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih s
to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi telekomunikacijske objekte in naprave na naslednjih mestih:
Za potrebe cestninske postaje Divača se položi PTT
kabel.
Med km 3,020 in km 3,920 se v dolžini ca. 2000 m
položi nov optični kabel, ki poteka vzporedno ob avtocesti
in jo v km 3,920 križa.
Med km 3,020 in km 3,920 se v dolžini 1130 m položi
nov koaksialni kabel, ki poteka vzporedno ob avtocesti in jo
v km 3,920 križa.
V km 5,445 se obstoječi koaksialni in optični kabel
mehansko zavarujeta zaradi deviacije ceste, ki prečka omenjena kabla.
Med km 6,560 in km 6,650 se v dolžini ca. 400 m
vzporedno z deviacijo obstoječe magistralne ceste položita
nov optični in nov koaksialni kabel.
Kabli se nadomestijo oziroma zaščitijo v skladu s
predpisi.
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12. člen
Vodovod
V km 0,510 avtocesta prečka magistralni kraški vodovod Ø 500, ki ga je treba prestaviti tako, da avtocesto prečka
v km 0,750, v podvozu lokavske ceste.
Za potrebe cestninske postaje se izvede nov vodovod
Ø 100, ki se navezuje na napajalni vodovod počivališča
Divača, le-ta pa se v okviru lokacijskega načrta za avtocesto
na odseku Čebulovica–Divača vodi po posebnem postopku.
13. člen
Javna razsvetljava
Izvede se javna razsvetljava priključka Divača.
14. člen
Klic v sili
Ob celotni trasi je treba na ustreznih razdaljah namestiti
javljalnike klica v sili.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
15. člen
Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov
Meteorne vode s cestišča se speljejo po meteorni kanalizaciji v objekte in naprave za prečiščevanje vode, določene
v 9. členu te uredbe, kjer se prečistijo, preden iztečejo v
teren.
16. člen
Prehodi za divjad
Prehodi, posebej oblikovani za prehajanje divjadi, so:
– v km 2,0 (združen z lokalno potjo),
– v km 4,5 (združen z lokalno potjo).
Prehodi za divjad se dimenzionirajo tako, da bo minimalna svetla odprtina 12 x 4,5 m.
Prehode za divjad je treba oblikovati tako, da so vstopni deli lijakasto razširjeni in obsajeni z drevesno in grmovno
vegetacijo, dostop do njih pa je poudarjen s sistemom verižnih krmišč.
17. člen
Varstvo kmetijskih zemljišč
Pri gradnji avtoceste je treba omejiti gibanje strojev na
območje same trase in posebej zavarovati rendzine, plitva
rjava pokarbonatna tla in druge sorodne talne tipe pred poškodbami, povzročenimi ob sami gradnji in po njej.
Z rodovitno plastjo tal, zlasti v vrtačah, ki so na območju izključne rabe in ki jo je treba odstraniti z matične podlage, je treba med gradnjo in po njej zagotoviti racionalno
ravnanje.
Investitor gradnje je po končani gradnji dolžan plačati
stroške, nastale v zvezi s prostorskoureditvenimi operacijami, ki so posledica posega avtoceste na večje zaokrožene
komplekse kmetijskih zemljišč.
18. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov
Gradnja na gozdnih območjih mora čim manj posegati
v prostor zunaj samega cestnega telesa (minimalna sečnja
zaradi gradbenih dovozov, gradnje objektov), dosledno je
treba upoštevati in izvajati določila gozdnogospodarskega
načrta.
Minimalna sečnja mora omogočiti učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba.
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Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno na podlagi
detajlnega načrta.
Novourejeni gozdni rob se izvede z avtohtono in pionirsko vegetacijo skladno z gozdnogojitvenim načrtom za
območje gozdnega roba.
Preprečeni morata biti vsako nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti.
Zaradi gradnje prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti
(pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov
in nasipov).
Gospodarjenje z gozdovi ob trasi mora biti v skladu z
gozdnogospodarskimi načrti.
Med gradnjo in obratovanjem se morajo nadzorovati
novonastale razmere v sodelovanju s pristojno stroko.
19. člen
Varstvo naravne dediščine
Jame
Pri gradbenih delih je treba vhod v jamo nad Škrinjarico (v km 1,800) in njeno bližnjo okolico fizično zaščititi.
Ohraniti je treba okoliško vegetacijo (najmanj v okolici
10–20 m), zlasti grmovje.
Pred zasipavanjem je treba fizično zaščititi z leseno ali
kamnito ograjo tudi jamo Podstupec (km 3,5 ob deviaciji
magistralne ceste) in jamo Majekavc (km 5,5). Tudi za druge
jame (jama Zakožlovec med km 1,5 in 2,0) in na novo
odkrite jame velja, da se ne smejo zasipavati z odvečnim
materialom in smetmi.
Investitor mora zagotoviti speleološki pregled širšega
območja z vsemi priključki in deviacijami cest. Speleološki
pregled mora vsebovati pregled vseh že dokumentiranih,
človeku dostopnih podzemnih kraških pojavov (jam in brezen) in dokumentacijo ter tudi načrt vseh ob pregledu terena
na novo odkritih objektov. Če kateri od na novo odkritih
objektov ustreza merilom za najpomembnejšo naravno dediščino Slovenije, je treba preprečiti uničenje. Speleološki
pregled opravi za to usposobljena organizacija, ki mora dokumentacijo posredovati Ministrstvu za okolje in prostor –
Upravi RS za varstvo narave.
Ker se pri zemeljskih delih zaradi kamninske sestave
območja lahko odkrijejo nahajališča fosilov, je potreben občasen nadzor zemeljskih del. Ob fosilnih najdbah je treba
obvestiti strokovno organizacijo (Uprava RS za varstvo narave ali Prirodoslovni muzej Slovenije), ki najdbo predstavi
na mestu samem. Če pa to ni mogoče, se najdba prenese v
muzej.
Ker je območje floristično in favnistično slabo raziskano, je potreben izvedenski pregled trase AC, s katerim bodo
ugotovljeni habitati ogroženih vrst. Na podlagi teh ugotovitev bodo med izdelavo projekta gradbenega dovoljenja dane
natančnejše smernice za varstvo ogroženih vrst.
Investitor mora zagotoviti, da se celotna trasa pred posegom fotodokumentira (diapozitivi in film), predvsem vsa
naravna dediščina in krajinske strukture, ki jih bo poseg
spremenil. Fotodokumentiranje opravi Uprava RS za varstvo
narave ali od nje pooblaščena ustanova.
Varstvo kulturne dediščine
Investitor mora zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav po metodologiji Skupine za arheologijo na
avtocestah Slovenije, na podlagi katerih bodo določeni in
posredovani natančnejši pogoji za varstvo arheološke dediščine. Investitor mora pred začetkom del zagotoviti foto in
videoposnetke kulturne dediščine, izdelane po navodilih
ZVNKD Nova Gorica.
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Med gradnjo avtoceste niso dopustni nikakršni posegi v
znana arheološka območja in druga varovana območja ter
objekte kulturne dediščine.
Investitor mora zagotoviti tudi stalen arheološki nadzor
nad zemeljskimi deli na celotni trasi avtoceste.
Investitor mora zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki.
Arheološka območja, ugotovljena z ekstenzivnimi arheološkimi raziskavami, morajo biti pregledana in zemljišča
sproščena pred začetkom gradnje avtoceste.
20. člen
Varstvo pred hrupom in varovanje zraka
Izračunana emisija in imisija predvidene obremenitve
okolja ob avtocesti nikjer ne presegata dopustnih emisijskih
in imisijskih mejnih vrednosti. Aktivni ukrepi za varovanje
objektov in območij pred čezmernim hrupom za predvideno
prometno obremenitev niso potrebni.
21. člen
Varstvo pred požarom
Za potrebe protipožarnega varovanja gozda se zgradi z
avtocesto vzporedna povezava med km 3,5 in km 4,5 na
vzhodni strani, enaka povezava se uredi pri km 5,5 na zahodni strani avtoceste in poveže pot pri km 3,4 oziroma km 3,8
zahodno od avtoceste.
Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe uredbe
pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95).
22. člen
Pridobivanje manjkajočega nasipnega materiala
Pri gradnji avtoceste na odseku Divača–Kozina bo primanjkovalo ca. 224,770 m3 nasipnega materiala. Potrebni
material lahko izvajalec del pridobi na območju, kjer je
predvideno nadaljevanje avtoceste na odseku Kozina – Klanec. Med km 6,700 in km 7,200 bodo zaradi gradnje cestninske postaje potrebni večji izkopi. Za predvideni odvzem
manjkajočega materiala mora investitor pridobiti ustrezno
dovoljenje za poseg v prostor.
Viški materiala po projektu niso predvideni, če pa bi se
pojavili, se ne smejo odlagati na območje zunaj izključne
rabe, v gozd in v vrtače kot tudi na varovana območja kulturne dediščine.
23. člen
Rušenja objektov
Rušenja objektov zaradi gradnje avtoceste niso predvidena.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
24. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov,
– deli trase avtoceste,
– posamezni objekti na trasi avtoceste iz 7. in 8. člena te
uredbe.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote. Etape izvajanja lokacijskega načrta je treba načrtovati in izvajati tako, da bo potekal cestni
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promet po magistralni cesti M 10 Ljubljana–Koper čim manj
moteno.
Avtocesta bo v km 6,7 začasno prevezana na obstoječo
magistralno cesto. Ta prevezava bo po zgraditvi avtocestnega odseka Kozina–Klanec porušena in renaturirana. Do zgraditve avtocestnega odseka Kozina–Klanec, ki bo vključeval
cestninsko postajo, gradnja cestninske postaje na priključku
Divača ni nujna.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
25. člen
Investitor bo uredil oziroma rekonstruiral rodiško cesto, za kar se pridobi ustrezno dovoljenje za poseg v prostor.
Obseg in način ureditve rodiške ceste bosta v sodelovanju z
lokalno skupnostjo urejena z drugim postopkom.
Investitor mora zagotoviti monitoring, nadzor in dokumentiranje naravne ter kulturne dediščine, kot je določeno v
21. členu te uredbe.
Poleg naštetih obveznosti so obveznosti investitorja in
izvajalcev med gradnjo in po njej tudi:
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki bodo zaradi gradnje avtoceste ali uporabe pri gradnji kakor koli poškodovane,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
avtoceste ne bo poslabšala; vsi ukrepi se morajo izvajati na
podlagi ustreznih prostorskih dokumentov, pridobljenih dovoljenj za poseg v prostor ter v soglasju z lokalno skupnostjo
pred začetkom gradnje avtoceste,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve ali obratovanja avtoceste,
– promet med gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
– urediti in protiprašno zaščititi pred začetkom del vse
lokalne ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale kot pot na
gradbišče,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradnje,
– vzpostaviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh
zemljišč in objektov med gradnjo in po zgraditvi avtoceste in
zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma
ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– med gradnjo upoštevati določbe uredbe pred požarom
v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 62/95),
– zagotoviti monitoring prehodov živali med gradnjo in
v prvih treh letih po začetku delovanja avtoceste.
IX. TOLERANCE
26. člen
Zaradi uskladitve z rešitvami za avtocesto na odseku
Kozina–Klanec so možna odstopanja od rešitev, določenih v
tem lokacijskem načrtu, ki se nanašajo na potek deviacije
obstoječe magistralne ceste med km 6,5 in km 6,7. Ta odstopanja so možna v spremembi kota križanja magistralne ceste
z avtocesto in nadaljnje povezave drugih cest nižjega ranga.
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Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidka, s katerimi pa se
ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih
ta odstopanja zadevajo.
X. NADZOR
27. člen
Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri Ministrstvu za okolje
in prostor in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v
občinah Divača in Hrpelje-Kozina.
29. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/93-2/12-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2763.
Na podlagi 40. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je priznan
status begunca
1. člen
Ta uredba določa višino denarnih sredstev, potrebnih za
preživljanje, zagotovitev najpotrebnejših prostorov za prebivanje ter obseg zdravstvenega varstva in ureja merila in pogoje za uživanje in način uveljavljanja teh oblik varstva za tujce,
ki jim je priznan status begunca po zakonu o tujcih (v nadaljevanju: begunec).
2. člen
O pravici do denarnih sredstev, potrebnih za preživljanje, odloča pristojni center za socialno delo.
Urad za priseljevanje in begunce zagotovi najpotrebnejše prostore za prebivanje beguncev in organizira njihov zdravstveni nadzor na osnovni dokončne odločbe o statusu begunca.
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Pristojni organi morajo o zahtevi begunca v zvezi s
pravicami iz prvega člena te uredbe odločiti v najkrajšem
času.
Pravice iz prvega člena te uredbe pripadajo beguncu z
dnem dokončnosti odločbe o priznanju statusa begunca.
3. člen
Priznan status begunca velja kot dovoljenje za stalno
prebivanje.
4. člen
Begunec brez dohodkov, brez premoženja in brez zavezancev, ki so ga v skladu s predpisi Republike Slovenije
dolžni in sposobni preživljati, je pod pogoji iz te uredbe
upravičen do sredstev, potrebnih za preživljanje, ki znašajo
mesečno:
– za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29 odstotkov
zajamčene plače,
– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta,
34 odstotkov zajamčene plače,
– za otroke od 15. leta do dopolnjenega 18. leta,
42 odstotkov zajamčene plače,
– za odrasle osebe do 60. leta starosti, 52 odstotkov
zajamčene plače,
– za osebe stare nad 60 let, 60 odstotkov zajamčene
plače.
Begunec, ki ima premoženje ali dohodke in mu ti ne
zadoščajo za samostojno preživljanje, je upravičen do dela
sredstev potrebnih za preživljanje, ki ustreza razliki med njegovim ugotovljenim premoženjem oziroma dohodki in zneskom iz prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen
Najpotrebnejši prostori za bivanje begunca se zagotovijo
v skladu z normativi in standardi za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem.
Prostore iz prejšnjega odstavka beguncu dodeli Urad za
priseljevanje in begunce in ga o tem obvesti.
Praviloma se najpotrebnejši prostori za bivanje zagotovijo v okviru nastanitvenih kapacitet Urada za priseljevanje in
begunce.
V primeru, da begunec odkloni zagotovljene najpotrebnejše prostore, ima pravico do nadomestila najemnine v višini
povprečne neprofitne najemnine za prostore, ki so mu zagotovljeni.
6. člen
Begunec je upravičen do zdravstvenega varstva v obsegu
obveznega zdravstvenega zavarovanja za primer bolezni in
poškodbe izven dela, kot ga določajo predpisi o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
7. člen
Organi iz 2. člena te uredbe po uradni dolžnosti, trajno
ali začasno, v celoti ali delno, ustavijo uresničevanje pravic iz
1. člena te uredbe, če ugotovijo, da si je begunec, v času, ko
mu te pravice pripadajo, ustvaril pogoje za samostojno preživljanje. Enako postopajo organi, če si kateri od begunčevih
ožjih družinskih članov, ki so ga po predpisih Republike
Slovenije dolžni preživljati, ustvari pogoje za samostojno preživljanje in so begunca sposobni preživljati.
Šteje se, da si je begunec ustvaril pogoje za samostojno
preživljanje, če sklene delovno razmerje, če se prične ukvarjati s samostojno dejavnostjo, če na drugih osnovah proti plačilu
opravlja delo ali pridobi premoženje, ki zadostuje za samostojno preživljanje, in sicer v višini sredstev, določenih v 4.
členu te uredbe.
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V primeru, da so beguncu najpotrebnejši prostori za
bivanje zagotovljeni v okviru nastanitvenih kapacitet Urada
za priseljevanje in begunce, lahko begunec še šest mesecev po
ustavitvi ali prenehanju pravic iz 1. člena te uredbe biva v teh
prostorih, če redno plačuje neprofitno najemnino in druge
stroške bivanja (električna energija, voda ipd.) in če ni drugih
razlogov za izselitev (potrebe po prostorih, nespoštovanje hišnega reda ipd.).
8. člen
Pridobitna nezmožnost se ugotavlja na podlagi izvida in
mnenja komisije, ki je ustanovljena v skladu z zakonom.
9. člen
Finančna sredstva potrebna za izvajanje te uredbe bremenijo Urad za priseljevanje in begunce.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 260-03/96-4/1-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2764.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
1. člen
Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s predpisi in uporabljale na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se
določijo kot najvišje.
2. člen
Ta uredba začne veljati 9. avgusta 1996.
Št. 440-04/93-3/11-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

2765.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o načinu oblikovanja cen pogrebnih
in dimnikarskih storitev
1. člen
Cene pogrebnih storitev, najemnin za grobne prostore in
dimnikarskih storitev (v nadaljnjem besedilu: cene storitev),
ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na
tržišču na dan 22. avgusta 1996, smejo pravne in fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikovati na način, določen s to uredbo.
2. člen
Cene storitev se lahko povečajo od 1. decembra 1996
dalje linearno za odstotek, ki ne presega 80-odstotne rasti cen
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v obdobju od januarja
do novembra 1996.
Rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih se ugotovi na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
3. člen
Zavezanci lahko povečajo cene na način določen v
2. členu te uredbe le po predhodni pridobitvi pozitivnega
mnenja župana občine na območju katere opravljajo navedene
storitve in mnenja pristojne upravne enote.
4. člen
Določila prejšnjega člena ne veljajo za zavezance, ki so v
letu 1996 že prejeli sklep Vlade Republike Slovenije o izdaji
soglasja k cenam storitev.
5. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene storitev v skladu s to uredbo, morajo najkasneje pet dni pred uveljavitvijo cen o tem
obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Obvestilo mora vsebovati mnenje župana občine in mnenje upravne enote, ter podatke o doseženih ravneh cen posameznih vrst storitev po in pred izvršenim povišanjem.
6. člen
Ta uredba začne veljati 23. avgusta 1996.
Št. 380-05/96-25/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
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– storitve tržnic na debelo in drobno,
– parkiranje in varovanje vozil.
2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, naštetih v 1. členu, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam naštetih storitev (v
nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju
katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen s svojim mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje v
roku 30 dni od dne, ko je zahtevek popoln.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine, na katerem območju se opravlja dejavnost
in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k cenam.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega
registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot
javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec
koncesionar,
– navedbo občine ali več občin na območju katerih se
storitev opravlja,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov, ki se
uporabljajo na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja
teh cen v letih 1993, 1994 in 1995,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, za katere se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve,
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihova struktura
za storitev, za katero se vlaga zahtevek, v letih 1993, 1994,
1995 in do datuma vložitve zahtevka,
– bilanco stanja in bilanco uspeha podjetja za leti 1994 in
1995, v primeru, da zavezanec opravlja tudi storitve drugih
dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

2766.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic in k cenam
parkiranja in varovanja vozil

5. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem
obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da
zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za izdajo
soglasja k cenam.
6. člen
Ta uredba začne veljati 23. avgusta 1996.
Št. 380-05/96-24/1-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije

1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja k cenam storitev naslednjih dejavnosti:

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik
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2767.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil
in medicinskih pripomočkov za humano rabo
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo, ki so namenjena izključno uporabi
pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: medicinsko blago).
Ta uredba se ne nanaša na medicinsko blago, ki se nikoli
ne izdaja oziroma prodaja na zdravniški recept oziroma na
naročilnico.
2. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja:
– k spremembi veleprodajnih cen medicinskega blaga, ki
so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe,
– k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki na tržišču nastopa prvič.
3. člen
Soglasja iz prejšnjega člena da Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne in fizične osebe ter podružnice in zastopniki tujih
firm (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki oblikujejo veleprodajne cene medicinskega blaga, vložijo zahtevek za izdajo
soglasja k veleprodajnim cenam medicinskega blaga (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
5. člen
Zahtevek za spremembo veleprodajnih cen medicinskega blaga, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti za katero
je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine
poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se
vlaga zahtevek, ki je bila uporabljena na dan 20. junija 1995,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga pred uveljavitvijo te uredbe in predlagano veleprodajno ceno z navedbo
odstotka spremembe cene,
– državo iz katere se medicinsko blago uvaža v primeru,
da se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago,
– vrsto medicinskega blaga in strukturo veleprodajne cene, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka ter strukturo
predlagane veleprodajne cene in v primeru medicinskega blaga domačega porekla razčlenitev proizvodne cene na domačo
in uvozno komponento,
– obrazložitev predlaganega povečanja,
– nabavno vrednost medicinskega blaga s priloženimi
kopijami faktur in uvoznih carinskih deklaracij v primeru, da
se zahtevek nanaša na uvoženo medicinsko blago,
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– plačilne in ostale poslovne pogoje,
– primerjavo predlagane veleprodajne cene s cenami konkurenčnih izdelkov,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se
vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru
podružnice, doseže na domačem in tujih trgih,
– strukturo prihodkov in odhodkov za podjetje in po
stroškovnih mestih ter nosilcih za leto 1995 in za tekoče leto z
zaključenim mesecem pred vložitvijo zahtevka ter s primerjavo z istim obdobjem preteklega leta.
6. člen
Zahtevek k veleprodajnim cenam medicinskega blaga, ki
na tržišču nastopa prvič, mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca, z navedbo dejavnosti za katero
je zavezanec registriran,
– ime medicinskega blaga in ime zdravilne učinkovine
poimenovane z mednarodnim nezaščitenim imenom, za katerega se vlaga zahtevek,
– navedba paralelnega medicinskega blaga, ki je na našem tržišču, in navedbo veljavnih veleprodajnih cen,
– dokazilo, da je trgovina – promet z medicinskim blagom, za katerega se vlaga zahteva v Sloveniji dovoljen,
– veleprodajno ceno medicinskega blaga, za katerega se
vlaga zahtevek, ki jo zavezanec ali matična firma v primeru
podružnice, doseže na domačem in tujih trgih,
– predlog veleprodajne cene medicinskega blaga z navedbo prodajnih pogojev in razčlenitvijo elementov veleprodajne cene.
7. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugotovi,
da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec
mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, zahtevek
dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen. Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne
podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pri obravnavi podatkov upošteva načelo zagotovitve zaupnosti vseh
prejetih podatkov.
8. člen
Ta uredba začne veljati 9. avgusta 1996.
Št. 515-01/95-4/5-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

2768.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1. člen
S to uredbo se določi kot ukrep določitve cen pridobitev
soglasja k cenam novih učbenikov in drugih učnih sredstev
(atlasi, priročniki, delovni listi ali zvezki in druga audiovizual-
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na sredstva) (v nadaljnjem besedilu: novi učbeniki), razen
alternativnih učbenikov in alternativnih delovnih zvezkov.
Ta uredba določa tudi način in postopek pri izdaji soglasja k cenam novih učbenikov.
2. člen
Novi učbeniki so po tej uredbi tisti učbeniki, ki jih je s
sklepom potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo
in izobraževanje in se na tržišču pojavljajo prvič ter ponatisnjeni učbeniki, katerih dopolnjena oziroma spremenjena izdaja pomeni pomembno spremembo vsebine.
3. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja učbenikov vložijo zahtevek za soglasje k cenam novih učbenikov na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
5. člen
Zahtevek za soglasje k cenam novega učbenika, ki ga je s
sklepom potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo
in izobraževanje in se na tržišču pojavlja prvič, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe,
– ime učbenika,
– ime in priimek avtorja,
– število izvodov – naklade,
– tehnični opis (vrste tiska, papirja, vezave in podobno),
– navedba tiskarne,
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene
z navedbo normativov:
– papir in drugi material,
– stroški tiska in grafičnih storitev,
– avtorski honorarji,
– nabavna cena za založbo (fco založba),
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
– lastna cena,
– rabati, marže,
– prometni davek,
– datum izdaje učbenika,
– pogodbe, sklenjene s tiskarno,
– pogodbe, sklenjene z avtorjem.
6. člen
Zahtevek za soglasje k ceni novega učbenika, katerega
dopolnjena oziroma spremenjena izdaja predstavlja pomembno spremembo učbenika, mora poleg podatkov iz prejšnjega
člena vsebovati tudi naslednje podatke:
– datum prve izdaje učbenika,
– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine učbenika,
– opredelitev deleža vsebine učbenika, ki se dopolnjuje
oziroma spreminja glede na prvotno vsebino,
– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega učbenika na
dan vložitve zahtevka,
– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.
7. člen
Ta uredba začne veljati 30. avgusta 1996.
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Št. 20-07/93-2/38-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

2769.
Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o določitvi najvišjih cen učbenikov
1. člen
Cene učbenikov in drugih učnih sredstev (atlasi, priročniki, delovni listi ali zvezki in druga audiovizualna sredstva),
razen alternativnih učbenikov in alternativnih delovnih zvezkov, ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na dan
uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje cene.
2. člen
Ta uredba začne veljati 30. avgusta 1996.
Št. 620-07/93-3/9-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

2770.
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z zakonom o
izvajanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Uradni
list RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za leto 1996
1. člen
V 20. členu uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1996 (Uradni list RS, št. 7/96, 13/96, 19/96 in 25/96) se v
poglavju C) na koncu točke 1) doda naslednje besedilo:
‘Pri odkupu mlade govedi lisaste pasme se lahko upoštevajo odmiki od minimalne teže 10 odstotkov za največ 10
odstotkov odkupljene živine, pri odkupu mlade govedi rjave
in črno-bele pasme pa se lahko upoštevajo odmiki minimalne
odkupne teže v višini 15 odstotkov.’
V točki 3) se spremeni besedilo od 1. julija 1996 tako, da
se glasi: ‘od 1. julija do 31. avgusta 1996’.
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V poglavju Č) na koncu 1. točke se spremeni pika v
vejico in doda naslednje besedilo: ‘ter v avgustu 1996’.
V točki 2 se za besedami ‘v mesecu juliju’ doda besedilo
‘in v avgustu’.
Zadnja alinea 2. točke se spremeni tako, da se glasi: ‘za
minimalno živo težo govedi pri odkupu se upoštevajo teže,
navedene v poglavju C) točka 1’.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-3/11-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
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– imenuje za člana Jože Žnidaršič in
– razreši predsednik regijske komisije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah pri Upravi za obrambo
Postojna Emil Rebec in
– imenuje za predsednika Simona Hočevar.
II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 800-03/93-4/5-8
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2771.

MINISTRSTVA

Na podlagi 97. člena zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93
in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 208. seji dne
25. julija 1996 sprejela

2772.

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju državne in regijskih
komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih
nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo
njihovih posledic
I
V sklepu o imenovanju državne in regijskih komisij za
ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic (Uradni list RS,
št. 53/95) se v:
VI. točki
– razreši član regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah pri Upravi za obrambo Ljubljana
dr. Iva Curk in
– imenuje za člana mag. Primož Marolt.
VIII. točki
– razreši član regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah pri Upravi za obrambo Murska
Sobota Drago Trplan in
– imenuje za člana Vlado Bokan.
X. točki
– razreši član regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah pri Upravi za obrambo Novo
mesto Branko Penca,
– imenuje za člana Milan Vreček in
– razreši predsednik regijske komisije za ocenjevanje
škode ob naravnih in drugih nesrečah pri Upravi za obrambo
Novo mesto Janez Bricelj in
– imenuje za predsednika Branko Penca.
XI. točki
– razreši član regijske komisije za ocenjevanje škode ob
naravnih in drugih nesrečah pri Upravi za obrambo Postojna
Simona Hočevar,

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni
list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport
PRAVILNIK
o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
Ta pravilnik ureja določanje plačil staršev za programe
predšolske vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
I. UPRAVIČENCI DO JAVNIH SREDSTEV
2. člen
Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljnjem besedilu: starši)
in občina.
Občina krije del cene programa za:
– otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno
prebivališče,
– otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev,
– otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za
dohodnino v Republiki Sloveniji.
II. VIŠINA PLAČILA
3. člen
Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki
starše razvršča v razrede, upoštevaje mesečni dohodek na
družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine.
V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.
Starši plačajo največ 85% cene programa, v katerega je
vključen otrok. Plačilo 85% cene je polno plačilo staršev.
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Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo programa, ki
se določi po naslednji lestvici:
Plačilni Če znaša mesečni dohodek na družinskega člana Znaša plačilo
razred
v odstotku od povprečne plače na zaposlenega v naslednji odstotek
Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu od cene programa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

do 20%
nad 20% do 30%
nad 30% do 40%
nad 40% do 55%
nad 55% do 75%
nad 75% do 95%
nad 95% do 120%
nad 120% do 150%
nad 150%

15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
85%

Starši, ki razpolagajo s premoženjem, navedenim v
5. členu tega pravilnika, plačajo najmanj 60% cene programa. To velja tudi, če imajo premoženje drugi družinski člani,
opredeljeni v 6. členu tega pravilnika.
Ne glede na določila četrtega in petega odstavka tega
člena lahko občina v izjemnih primerih pri določitvi plačila
upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki izražajo dejanski socialni položaj družine.
Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o
socialnem varstvu, so oproščeni plačila.
4. člen
Mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna iz
letnega dohodka družine.
Letni dohodek družine je vsota vseh dohodkov in prejemkov, ki so jih družinski člani prejeli v preteklem koledarskem letu in so viri dohodnine.
Dohodek posameznega družinskega člana, ki je zavezanec za plačilo dohodnine, je razlika med osnovo za dohodnino brez znižanj in olajšav po zakonu o dohodnini in odmerjeno dohodnino, kot sta navedeni na odločbi o odmeri
dohodnine, ki jo izda pristojni davčni urad.
Zasebniku, ki se mu dobiček ugotavlja na podlagi poslovnih knjig, se le-ta ne upošteva v višini, kot je navedena v
odločbi o odmeri dohodnine, temveč kot razlika med prihodki in odhodki brez znižanj, kot so navedeni na odločbi o
davku iz dejavnosti.
Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena se
dohodek iz kmetijske dejavnosti šteje v letni dohodek družine v višini, kot je navedena na odločbi o odmeri dohodnine,
povečan v skladu z metodologijo, ki jo za uveljavljanje
socialnovarstvenih pravic predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
5. člen
Za premoženje iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika se šteje:
– lastništvo oziroma solastništvo nad 20% vrednosti
osnovnega kapitala gospodarske družbe ali zavoda ali posedovanje delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarske
družbe v višini dva milijona tolarjev,
– nepremično premoženje, razen stanovanja ali stanovanjske hiše, ki služi za prebivališče družinskih članov, in
kmetijskega ter gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom
do višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– opravljanje zasebne dejavnosti kot so: samostojno
podjetništvo, samostojna dejavnost, ki jo kot posamezniki
opravljajo fizične osebe, in kmetijska ter gozdarska dejavnost, ki jo opravljajo fizične osebe, katerih kmetijska in
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gozdna zemljišča presegajo katastrski dohodek, ki je določen kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
6. člen
Družinski člani so starši otroka oziroma njihovi zakonci ali izvenzakonski partnerji, otroci in pastorki, dokler so jih
starši dolžni preživljati, ter osebe, ki jih vzdržujejo otrokovi
starši in jih kot vzdrževane družinske člane opredeljuje zakon
o dohodnini. Med družinske člane se ne štejejo otroci, do
katerih imajo starši le preživninsko obveznost.
Pri izračunu dohodka na družinskega člana se ne upoštevajo družinski člani, ki so v institucionalnem varstvu in so
v celoti oproščeni plačila storitev, ter družinski člani, ki
služijo vojaški rok ali prestajajo zaporno kazen.

III. DOLOČITEV PLAČILA
7. člen
Občina na osnovi podatkov o dohodkih, prejemkih in
premoženju v preteklem koledarskem letu na novo določi
plačilo staršev s 1. septembrom oziroma ob sprejemu otroka
v vrtec. Tako določeno plačilo velja do konca šolskega leta.
Občina lahko iz lastnih prihodkov, ki so namenjeni
financiranju drugih nalog občine in niso namenjeni finaciranju zagotovljene porabe po predpisih, ki določajo financiranje občin, zagotavlja dodatna sredstva za vrtce. V tem primeru občina vsem staršem določi za en ali več plačilnih razredov
nižje plačilo.

IV. UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA
8. člen
Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo pri pristojnem občinskem organu. Vlogo odda eden od staršev (vlagatelj) na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo.
Vloga vsebuje:
– podatke o otrocih: ime in priimek, datum rojstva,
naslov stalnega prebivališča (za tujce začasnega), vrtec, v
katerega so oziroma bodo vključeni,
– podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek,
sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva in status,
– podatke o zaposlitvi staršev in opravljanju zasebne
dejavnosti,
– podatke o premoženju družinskih članov,
– opis posebnih socialnih razmer.
Vlagatelj priloži vlogi odločbe davčnega urada o odmeri dohodnine za preteklo koledarsko leto za vse družinske
člane, ki so zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki
Sloveniji. Za zasebnike, ki se jim ugotavlja dobiček na podlagi poslovnih knjig, priloži tudi odločbe o davku iz dejavnosti.
Za polnoletne družinske člane, ki niso zavezanci za
plačilo dohodnine v Republiki Sloveniji, vlagatelj priloži
vlogi drugo ustrezno potrdilo izplačevalca o dohodkih in
prejemkih v preteklem koledarskem letu.
Za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov,
vlagatelj priloži ustrezni dokument o njihovem statusu.
Vlagatelju, ki za družinske člane iz prejšnjih dveh odstavkov ne izkaže statusa z ustreznim dokumentom, se določi polno plačilo.
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9. člen
Znižano plačilo se uveljavlja v občini, ki v skladu z
2. členom tega pravilnika krije del cene programa za otroka.
Za otroke, ki so že vključeni v vrtec, in otroke, ki bodo vključeni 1. septembra, se znižano plačilo uveljavi s
1. septembrom, če starši oddajo vlogo do 31. julija.
Za otroka, ki se vključi v vrtec med šolskim letom, se
znižano plačilo uveljavi z dnem, ko so starši oddali vlogo.
Če vloga za uveljavljanje znižanega plačila ni popolna,
pristojni organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu
določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če
vloga v tem roku ni dopolnjena, se določi polno plačilo.
10. člen
Za določitev plačila se upošteva mesečni neto dohodek
družine v preteklem koledarskem letu.
Če družina v preteklem koledarskem letu ni imela dohodkov, se za določitev plačila upoštevajo dohodki iz tekočega leta, znižani za odstotek rasti povprečne mesečne plače
na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto.
Če starši v preteklem letu niso bili v delovnem razmerju
vseh dvanajst mesecev, se za določitev plačila upoštevajo
dohodki iz preteklega leta, ki se jim prišteje plače iz tekočega leta, znižane za odstotek rasti povprečne mesečne plače
na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto.
V primerih iz prejšnjega odstavka se vlogi priloži potrdilo delodajalca o neto plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge.
11. člen
V primeru, ko vsi družinski člani, ki so zavezanci za
dohodnino, še niso prejeli odločbe o odmeri dohodnine za
preteklo leto, pristojni organ določi akontacijo plačila največ
za dva meseca.
Višina akontacije se določi skladno s četrtim odstavkom 10. člena.
12. člen
Če se viri ali višina dohodkov oziroma socialne razmere v družini med letom bistveno spremenijo, se plačilo določi
na novo, upoštevaje novo stanje oziroma tekoče dohodke
družine.
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za določitev plačila, vlagatelj v 15 dneh sporoči pristojnemu občinskemu organu.
Spremenjena dejstva in okoliščine iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo na osnovi ustreznega dokumenta. Novo
plačilo se uveljavi z naslednjim mesecem po sporočeni spremembi.
Vlagatelju, ki ne ravna v skladu z določilom drugega
odstavka tega člena, se razlika zaradi prenizkega plačila
poračuna naslednji mesec z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
Pristojni občinski organ določi višino plačila za otroka
v odstotku od cene programa in o tem pisno obvesti vlagatelja in vrtec, v katerega je otrok sprejet, do 1. septembra
tekočega leta, oziroma, v primerih iz tretjega odstavka 9.
člena, v roku 30 dni po prejemu vloge.
Če pristojni organ določi višino plačila na podlagi šestega odstavka 3. člena tega pravilnika, o tem odloči z odločbo.
Na podlagi obvestila oziroma odločbe o določitvi plačila vrtec vlagatelju izstavi račun.
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14. člen
Vlagatelj lahko pri pristojnem občinskem organu v roku 30 dni zahteva ponovno presojo višine plačila iz prvega
odstavka 13. člena.
Pristojni organ pri ponovni presoji preveri dejstva in
okoliščine, ki so vplivale na določitev višine plačila, in o tem
izda odločbo čim prej oziroma najkasneje v 30 dneh od
prejema zahtevka po ponovni presoji. Z odločbo določeno
plačilo se uveljavi z mesecem, v katerem je vlagatelj zahteval ponovno presojo.
15. člen
Zoper odločbo o določitvi plačila se lahko vloži pritožbo pri županu občine, ki je izdala odločbo. Pritožba na
določitev plačila ne zadrži obveznosti plačila, določenega z
odločbo iz drugega odstavka 14. člena.
16. člen
Starši so dolžni poravnati račun v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti.
Zaradi nerednega plačevanja lahko vrtec otroka izključi.
V. OPROSTITEV PLAČILA
17. člen
Starši iz sedmega odstavka 3. člena tega pravilnika
uveljavljajo oprostitev plačila v občini, ki v skladu z
2. členom tega pravilnika krije del cene programa za otroka,
tako da na vlogi navedejo le podatke o vlagatelju in otroku
ter priložijo odločbo pristojnega centra za socialno delo o
dodelitvi denarnega dodatka. Za oprostitev plačila se smiselno uporabljajo določbe četrtega poglavja tega pravilnika, s
tem da občina za obdobje prejemanja denarnega dodatka
izda začasno odločbo o oprostitvi plačila.
VI. POLNO PLAČILO
18. člen
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.
Vrtec vsak mesec posreduje občini iz drugega odstavka
2. člena tega pravilnika seznam vključenih otrok, za katere
starši niso uveljavljali znižanega plačila, in vključenih otrok,
ki niso upravičenci do javnih sredstev iz 2. člena tega pravilnika. Seznam vsebuje ime in priimek otroka, naslov njegovega
stalnega prebivališča in program, v katerega je vključen.
VII. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
19. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, določi polno plačilo vrtca za celotno obdobje od določitve
plačila.
VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
20. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje znižanega plačila in
podatki o plačilu staršev so osebni podatki, ki morajo biti
varovani v skladu z zakonom.
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Postopek uveljavljanja znižanega plačila mora zagotavljati zaupnost podatkov. Vse osebe, ki imajo v postopku
uveljavljanja znižanega plačila in pri izvajanju plačil staršev
vpogled v osebne podatke, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
Pri uveljavljanju znižanega plačila se za zbiranje in
varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe
pravilnika, ki ureja varovanje osebnih podatkov na področju
vzgoje in izobraževanja.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Znižano plačilo po določilih tega pravilnika se uveljavi
s 1. septembrom 1996, če starši oddajo vlogo do 31. oktobra
1996.
Do določitve znižanega plačila se staršem določi akontacijo plačila. V primeru, da določeno znižano plačilo presega plačane akontacije za več kot 3.000 tolarjev, vrtec razliko
poračuna v treh do šestih mesecih po določitvi znižanega
plačila.
22. člen
V primeru, da bi bilo plačilo staršev, določeno na osnovi lestvice iz 3. člena tega pravilnika, za enak program več
kot 10% višje ali nižje od dosedanjega plačila (plačila, določenega na osnovi dohodkov iz leta 1994, povečanega za
najmanj 18,6%), se plačilo po lestvici iz 3. člena tega pravilnika uveljavi postopno.
S 1. septembrom 1996 se plačilo za enak program spremeni za 10%, s 1. marcem 1997 največ za nadaljnjih 10%, s
1. septembrom 1997 največ za nadaljnjih 10% in s 1. marcem 1998 še za morebitno razliko.
Višino plačila staršev se v obdobju od 1. 9. 1996 do
28. 2. 1998 določi po lestvici, tako, da se ceno programa kot
osnovo za plačilo korigira s faktorjem, ki je količnik dosedanjega plačila staršev, povečanega za ustrezen odstotek, in
plačila po lestvici iz tretjega člena tega pravilnika. Korigirane osnove za izračun plačila staršev tako znašajo:
1. septembra 1996 :
dosedanje plačilo x a
korigirana osnova = cena programa x –––––––––––––––––––––––––
plačilo staršev po lestvici
(a je enak 1,10)

1. marca 1997:
dosedanje plačilo x b
korigirana osnova = cena programa x –––––––––––––––––––––––––
plačilo staršev po lestvici
(b je manjši ali enak 1,20)

1. septembra 1997:
dosedanje plačilo x c
korigirana osnova = cena programa x –––––––––––––––––––––––––
plačilo staršev po lestvici
(c je manjši ali enak 1,30)
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je premoženje iz 5. člena tega pravilnika, in za starše, ki so
bili plačila oproščeni na podlagi določil samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
starše, ki bodo otroke vključili v vrtec po uveljavitvi tega
pravilnika.
23. člen
Do prenehanja veljavnosti določb zakona o vzgoji in
varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 5/80), ki se
nanašajo na pripravo na osnovno šolo, je polno plačilo staršev za otroke v dnevnem programu priprave na šolo 60%
cene programa in v poldnevnem programu 40% cene programa. Programi priprave na šolo v trajanju do 600 ur so za
starše brezplačni.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-13/96
Ljubljana, dne 30. julija 1996.
Dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

2773.
Na podlagi tretjega odstavka 54. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za obrambo
PRAVILNIK
O DOPOLNITVI PRAVILNIKA
o priznanjih ministrstva za obrambo
1. člen
V pravilniku o priznanjih ministrstva za obrambo (UL
RS, št. 41/95) se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
“Poveljstva in enote Slovenske vojske nosijo na svojih
bojnih zastavah, namesto priznanj, ki so jim bila podeljena,
nadomestne trakove.
Nadomestni trakovi so dolgi 80 cm in široki 10 cm,
izgled pa je enak nadomestni oznaki za posamezno priznanje, določeno s tem pravilnikom.
Nadomestni trakovi se nosijo ob slovesnih priložnostih
in počastitvah Slovenske vojske.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 902-123/96
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Jelko Kacin l. r.
Minister
za obrambo

1. marec 1998:
dosedanje plačilo x d
korigirana osnova = cena programa x –––––––––––––––––––––––––
plačilo staršev po lestvici
(d je večji od 1,30 in enak razliki do plačila po lestvici)

Določila tega člena ne veljajo za starše, ki se jim plačilo
določi na osnovi petega odstavka 3. člena oziroma upošteva-

2774.
Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in
Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za notranje zadeve
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ODLOČBO
o spremembi odločbe o določitvi izpitnih centrov,
njihovih območij ter kategorij vozil, za katere
v izpitnem centru kandidati za voznike
opravljajo vozniški izpit
I
V odločbi o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati
za voznika motornih vozil opravljajo vozniški izpit (Uradni
list SRS, št. 45/82 in Uradni list RS, št. 12/96 in 36/96) se
13. točka pod II spremeni tako, da se glasi:
“Območje izpitnega centra Postojna obsega območje
upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Logatec, Postojna, Ribnica in Sežana.
V Postojni opravljajo vozniški izpit kandidati za voznike motornih vozil kategorije A, B, C, D in E. Kandidati za
voznike motornih vozil kategorije A, B in C iz območja
Upravne enote Idrija lahko opravljajo vozniški izpit v Idriji;
iz območja Upravne enote Ilirska Bistrica v Ilirski Bistrici; iz
območja Upravnih enot Kočevje in Ribnice pa v Kočevju.
Kandidati za voznike motornih vozil kategorije A in B
iz območja Upravne enote Sežana lahko opravljajo vozniški
izpit v Sežani.”
II
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0013/2-226/65-95
Ljubljana, dne 30. julija 1996.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve

USTAVNO SODIŠČE
2775.
ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Stanovanjske zadruge Mladost, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik dr. Bojko Bučar, na seji dne 4.
julija 1996
o d l o č i l o:
Določbe drugega in tretjega odstavka 25. člena zakona
o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 91/93)
niso v neskladju z ustavo.
Obrazložitev
A)
1. Pobudnica izpodbija ustavnost drugega in tretjega odstavka 25. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št.
27/91 in 91/93, v nadaljevanju: ZDen), po katerih je upravičenec do denacionalizacije tisti, ki ob vračanju nepremičnine,
katere vrednost se je zaradi novih investicij bistveno povečala,
lahko izbira med tremi možnostmi: da se mu nepremičnina ne
vrne, da se na njej vzpostavi lastninski delež do višine prvotne
vrednosti nepremičnine ali pa da se mu vrne pod pogojem, da
za razliko v vrednosti plača odškodnino, pri čemer rok za
plačilo odškodnine ne sme biti krajši od 10 let.
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2. Z izpodbijanimi določbami naj bi bila po mnenju
pobudnice uzakonjena podlaga za poseg v premoženje zavezancev za vrnitev podržavljenega premoženja v obsegu, ki
presega namen zakona, saj daje upravičencu z možnostjo, da
zahteva vrnitev takšne nepremičnine, pravico, da zahteva
več, kot mu je bilo podržavljeno, in da se polasti premoženja, ustvarjenega po podržavljenju. Hkrati ostane zavezanec,
ki se je v preteklosti zanesel na pridobljeno pravico, z odplačno pridobljenim premoženjem dobro gospodaril in njegovo vrednost povečeval, brez pravnega varstva in z obveznostjo, da upravičenca najmanj 10 let kreditira. Takšna rešitev
po mnenju pobudnice nasprotuje pravični porazdelitvi bremen denacionalizacije in s tem socialni pravičnosti.
3. S tem, ko je po izpodbijanih določbah dana upravičencu možnost izbire med oblikami vračanja nepremičnine,
je po mnenju pobudnice obveznost zavezanca odvisna od
volje upravičenca in ne od volje zakonodajalca. Takšna ureditev naj bi bila zato v nasprotju z načelom pravne države,
hkrati pa naj bi kršila tudi načelo enakosti pred zakonom, saj
dopušča oziroma vpeljuje arbitriranje upravičencev ob enakem dejanskem in pravnem položaju zavezancev.
4. Pobudnica meni tudi, da izpodbijana zakonska ureditev ni primerna in da je kot taka rezultat izrednih razmer, v
kakršnih se je sprejemal ZDen.
5. Pobudnica predlaga, da ustavno sodišče odloči o ustavnosti izpodbijanih določb, do končne odločitve pa zadrži
njihovo izvrševanje.
6. Svoj pravni interes za vložitev pobude utemeljuje s
položajem zavezanca v postopku za denacionalizacijo nepremičnine, katere vrednost je bila po podržavljenju bistveno
povečana in glede katere vlagatelji zahteve za denacionalizacijo uveljavljajo vrnitev v naravi ob plačilu odškodnine za
povečano vrednost.
7. Državni zbor kot nasprotni udeleženec na pobudo ni
odgovoril.
8. Stališče Ministrstva za pravosodje je, da so navedbe
pobudnice o tem, da so izpodbijane določbe ZDen v nasprotju
z načelom enakosti pred zakonom, neutemeljene. Ministrstvo
opozarja na že pojmovno različen dejanski položaj denacionalizacijskega zavezanca in upravičenca, ki zahteva tudi različno pravno ureditev v ZDen. Različnost položaja upravičencev
in zavezancev pri urejanju premoženjskopravnih razmerij po
mnenju ministrstva pogojuje tudi dejstvo, da je ZDen po svoji
zasnovi in vsebini oblastni interventni akt, s katerim država
oblastno posega v dosedanja premoženjska upravičenja upravljalcev podržavljenih sredstev, saj sama tega premoženja ne
more vračati, ker ga je v pretežnem delu prenesla na različne
pravne subjekte. Sicer pa ministrstvo poudarja, da ZDen dosledno spoštuje varovan status zasebne lastnine, ustavno ureditev in hkrati načela moderne pravne in socialne države. Po
ZDen je vrnitev podržavljenega premoženja v naravi primarna
oblika denacionalizacije, ki pa je dopustna le pod pogojem, da
na podržavljenem premoženju ne obstaja lastninska pravica
fizičnih ali civilnih pravnih oseb. To pravilo velja brez izjem
tudi v primeru, če se je vrednost nepremičnine povečala, četudi bistveno. Res ima v teh primerih upravičenec na voljo tri
možnosti, vendar pa so po mnenju ministrstva z vsako od teh
možnosti varovani interesi zavezanca glede povečanja realne
vrednosti nepremičnine kot posledice novih investicijskih vlaganj v nepremičnino.
9. Pobudnica se s stališčem Ministrstva za pravosodje
ne strinja. V odgovoru vztraja pri svojih navedbah, ki jih je
podala v pobudi.
B)
10. Glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
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15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je Ustavno sodišče pobudo
sprejelo in takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
11. Kot je ustavno sodišče že večkrat do sedaj poudarilo v svojih odločbah (OdlUS IV, 42 in OdlUS IV, 47) temelji
ZDen na načelu pravičnosti kot izrazu pravne države in je
rezultat doseženega političnega soglasja v Republiki Sloveniji, da se popravijo krivice, ki so bile zlasti v povojnem
obdobju storjene s poseganjem države v lastninske odnose v
imenu t.i. revolucionarne preobrazbe takratne družbe in z
uvajanjem socialističnih družbenoekonomskih odnosov ter v
imenu obračuna s takratnemu režimu sovražnimi osebami.
12. Krivice naj bi se popravile tako, da se upravičencem vrne podržavljeno premoženje v naravi, le če to ni
mogoče, pripada upravičencem odškodnina v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali v denarju.
13. Naslednje – prav tako temeljno – načelo zakona je,
da se s popravljanjem krivic ne sme delati novih. To načelo
obsega predvsem varstvo fizičnih oseb, ki so pridobile na
podržavljenem premoženju lastninsko pravico, ter varstvo
njihovih najemnih, zakupnih in tem podobnih razmerij na
takem premoženju. Poleg tega je bilo sprejeto izhodišče, da
se tudi uporabnikov družbenih sredstev z zakonskimi rešitvami ne sme spraviti v tak položaj, ki bi bil vzrok za prenehanje njihove dejavnosti oziroma likvidacijo pravne osebe.
Zato se varujejo tudi pravice družbenih pravnih oseb, če so
podržavljeno premoženje pridobile v upravljanje, najem ali
temu podobno razmerje z odplačnimi pravnimi posli, in sicer
tako, da se jim prizna pravica do povrnitve vloženih sredstev. Za podržavljeno premoženje, ki ga upravljajo oziroma
uporabljajo in z njim razpolagajo družbene pravne osebe,
namreč po stališču zakonodajalca ne morejo veljati ista načela kot za fizične osebe, saj družbene pravne osebe niso
lastniki temveč le upravljalci podržavljenega oziroma družbenega premoženja. Premoženje so dobili v upravljanje in
razpolaganje praviloma neodplačno, če pa odplačno, so bila
tudi ta sredstva v družbeni lastnini.
14. Na teh temeljnih načelih slonijo poglavitne rešitve
ZDen. Med njimi je zakon v prvi vrsti predvidel vrnitev
premoženja upravičencem v naravi, to je v last in posest, z
vrnitvijo lastninske pravice ali z vrnitvijo lastninskega deleža. Šele če to ni mogoče, se denacionalizacija izvrši v obliki
odškodnine. Upravičenci imajo praviloma pravico izbire oblike denacionalizacije in vrste odškodnine. Zavezanci za vrnitev stvari in vzpostavitev lastninskega deleža so pravne
osebe, ki imajo v svojem premoženju stvari, ki se po tem
zakonu vračajo upravičencem. Če je pravna oseba pridobila
stvar odplačno, ji za odvzeto nepremičnino pripada odškodnina po predpisih o razlastitvi. Ne vračajo se nepremičnine,
ki so potrebne za opravljanje dejavnosti državnih organov
ali javnih služb, če bi se z njihovo vrnitvijo bistveno okrnila
možnost delovanja takih služb; če so neločljiv del infrastrukture; če bi vrnitev nepremičnine lahko povzročila stečaj ali
likvidacijo pravne osebe in če bi se z njo bistveno okrnila
prostorska kompleksnost oziroma narava izrabe prostora in
nepremičnin. Zakon določa tudi, da nepremičnine ni mogoče
vrniti v last in posest, če bi bila z vrnitvijo nepremičnine
bistveno okrnjena tehnološka funkcionalnost kompleksov.
15. Vračanje nepremičnin, katerih vrednost se je po
podržavljenju zaradi investicij bistveno povečala, urejajo
izpodbijane določbe 25. člena ZDen. Sledijo splošnemu pravilu, da se nepremičnina, če so podani drugi pogoji za njeno
vrnitev, vrne upravičencu ne glede na spremembo njene
vrednosti v času od podržavljenja do odločanja o denacionalizacijskem zahtevku. Upravičenec ima na voljo tri možnosti: da zahteva odškodnino, da zahteva vzpostavitev lastninskega deleža ali pa, da zahteva vrnitev nepremičnine v last in
posest, s tem da za razliko v vrednosti plača odškodnino.
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16. Opisana zakonska rešitev sledi temeljnim izhodiščem, ki so bila podlaga za pripravo zakona. Najprej s tem, ko
kljub t.i. “bistveno” povečani vrednosti nepremičnin daje
upravičencem možnost, da dosežejo vrnitev krivično odvzetega premoženja v naravi. Možnosti upravičencev pri izbiri
načina vrnitve podržavljene nepremičnine so v zakonu taksativno določene in enake za vse upravičence. S tem so v
enakem položaju do upravičencev tudi vsi zavezanci za vrnitev nepremičnin.
17. Zavezancem za vrnitev nepremičnin določbe ZDen,
prav tako skladno s temeljnimi izhodišči, zagotavljajo odškodnino. Tistim, ki so pridobili nepremičnine v družbeni
lastnini v upravljanje na odplačen način, zagotavlja ZDen z
določbo 73. člena odškodnino po predpisih o razlastitvi in
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. Tistim,
ki so vrednost nepremičnine bistveno povečali, pa zagotavlja
z določbo drugega odstavka 25. člena (še posebej) odškodnino za povečano vrednost. Glede na opisano ureditev, s katero je tudi zavezancem iz tretje alinee drugega odstavka izpodbijanega 25. člena ZDen zagotovljena pravica do
povrnitve vloženih sredstev, je uresničeno temeljno izhodišče zakona, ki se nanaša na varstvo družbenih pravnih oseb,
ki so podržavljeno premoženje pridobile odplačno, hkrati pa
izpodbijanim določbam iz istega razloga tudi v zvezi s položajem zavezancev iz posameznih alinei drugega odstavka
25. člena ZDen ni mogoče očitati kršitve ustavnega načela
enakosti.
18. S tretjim odstavkom 25. člena je določena posebna
ureditev glede plačila odškodnine za razliko v vrednosti
nepremičnine. Predpisuje namreč postopno plačevanje odškodnine s strani upravičenca, ki ne sme biti krajše od desetih let. Po navedbah pobudnice takšna rešitev, po kateri je
zavezanec prisiljen kreditirati upravičenca nasprotuje pravični porazdelitvi bremen denacionalizacije in s tem socialni
pravičnosti.
19. Po oceni Ustavnega sodišča izpodbijane določbe
tudi v tem delu niso v nasprotju z ustavo. Obvezen odlog
plačila odškodnine je namreč razumeti kot ureditev, zgrajeno na predpostavki o šibkejšem premoženjskem stanju upravičencev v primerjavi s premoženjskim stanjem zavezancev,
kot posledice izvedene nacionalizacije njihovega premoženja. Medtem ko je upravičenec ostal po podržavljenju brez
odvzetega premoženja in s tem brez dohodkov iz tega naslova, je zavezanec z istim premoženjem razpolagal in z njim
ustvarjal ali pa imel vsaj možnost ustvariti dohodek. Do
ustvarjenega dohodka iz naslova podržavljene nepremičnine
oziroma do “izgubljenega dobička” tisti, ki se mu nepremičnina vrača, po izrecni določbi 72. člena ZDen ni upravičen.
Zato pa je utemeljeno, da se mu plačilo odškodnine, s katerim je pogojevana vrnitev nepremičnine, ustrezno olajša oziroma odloži. Ustavno sodišče sodi, da bi bila ravno ureditev,
ki bi zahtevala takojšnje plačilo odškodnine, v nasprotju z
načelom pravičnosti, saj bi upravičenci v večini primerov
glede na svoje premoženjsko stanje ne mogli izbrati tistega
načina denacionalizacije, ki v največji meri zagotavlja popravo prizadejanih krivic – to pa je vračanje nepremičnin v
naravi.
20. Po izpodbijanem tretjem odstavku 25. člena prepušča zakon natančnejšo določitev pogojev plačila odškodnine
organu, ki odloča o denacionalizaciji. V odločbi o denacionalizaciji se po navedenem določi tako višina odškodnine
kot tudi začetek njenega odplačevanja, dinamika plačil in
višina obresti. Po določbi 6. člena ZDen se glede zadev, ki
jih ureja ZDen, uporabljajo splošni premoženjski oziroma
odškodninski predpisi, če niso v nasprotju s tem zakonom.
Organ, ki odloča o denacionalizaciji, je torej, ob upoštevanju
omejitev, ki jih postavlja ZDen, vezan na načelne rešitve, ki
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jih glede odškodnine določa zakon o obligacijskih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 29/78 – v nadaljevanju: ZOR): tako je
vezan na vodilno načelo v zvezi s povrnitvijo gmotne škode,
in sicer, da naj oškodovanec prejme kot odškodnino toliko,
kot je izgubil. Položaj mora biti po splošnih načelih pri
oškodovancu takšen, kakor da ne bi bilo vmes škodnega
dogodka (190. člen ZOR). Zlasti temu cilju se mora torej
upravni organ, ki odloča o določitvi pogojev plačila odškodnine s strani upravičenca, po zavezujočih načelih oziroma
določbah ZOR, upoštevajoč okoliščine vsakega posameznega primera posebej, približati v čimvečji meri, saj je za
uresničitev nadaljnjega načela ZOR – načela pravičnosti, po
katerem se pri določanju odškodnine upošteva tudi položaj
oziroma premoženjsko stanje odgovorne osebe (191. člen
ZOR), v veliki meri poskrbel že zakonodajalec, ki je šibkejše
premoženjsko stanje upravičencev predpostavljal in posledično določil kot obvezno odloženo plačilo odškodnine za
najmanj desetletno obdobje.
21. Ker je po navedenem ustavno sodišče ugotovilo
skladnost izpodbijane zakonske ureditve z ustavo, o predlaganem zadržanju izvršitve izpodbijanih zakonskih določb ni
odločalo.
C)
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž
Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno. Pritrdilni ločeni mnenji sta
dala sodnika Krivic in Ude.
Št. U-I-129/95-12
Ljubljana, dne 4. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

2776.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Državnega sveta, Mestne občine Ljubljana, Občine Ljutomer, Občine Piran, Mestne občine Ptuj in
Občine Zreče na seji dne 11. julija 1996
o d l o č i l o:
1. Razveljavi se 1. člen zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95).
2. Razveljavi se prvi odstavek 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba
US RS, 45/94 – odločba US RS, in Uradni list RS, št. 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obv. razlaga, 9/96 –
odločba US RS).
3. V 3. členu zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so
jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, se razveljavijo:
a) točka I/11,
b) točka V/13, kolikor se nanaša na upravne naloge, ki
pomenijo izvrševanje občinskih predpisov s področja urejanja prometa,
c) točka VI/1, kolikor se nanaša na pripravo lokacijske
dokumentacije,
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č) točka VI/5, kolikor se nanaša na ugotavljanje javne
koristi v skladu z občinskimi prostorskimi plani oziroma
izvedbenimi akti,
d) točka VI/7, kolikor se nanaša na prevzem upravnih
nalog iz drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka
10. člena, tretjega odstavka 27. člena, prvega odstavka
28. člena, tretjega odstavka 41. člena in drugega odstavka
50. člena stanovanjskega zakona, iz pristojnosti mestnih občin in
e) točka VII/2, kolikor se nanaša na lokalne ceste.
4. Razveljavi se 9. člen zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 23/96),
kolikor se nanaša na mestne občine. Razveljavitev začne
učinkovati tri mesece po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
5. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin, ni v skladu z Ustavo,
kolikor ne upošteva posebnega ustavnega statusa mestnih
občin. Državni zbor mora to neskladje z ustavo odpraviti v 9
mesecih od objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
6. Točke I/1, III/1, III/10, IV/1, V/6, V/19, VI/2, VI/3,
VI/8 in VII/3 člena 3 zakona o prevzemu državnih funkcij, ki
so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, niso v neskladju z ustavo.
7. Točka VI/1 člena 3 zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, ni v
neskladju z ustavo, razen v delu iz točke 3 c) tega izreka.
8. Točke V/13, VI/5, VI/7 in VII/2 člena 3 zakona o
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin, niso v neskladju z ustavo, razen v delih iz
točke 3 tega izreka.
9. Razveljavitev iz 3. in 4. točke tega izreka začne
učinkovati tri mesece po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Obrazložitev
A)
1. Zahteve za oceno ustavnosti zakona o prevzemu državnih funkcij (Uradni list RS, št. 29/95 – v nadaljevanju:
ZPDF) so vložili: Državni svet, Mestna občina Ljubljana,
Občina Ljutomer, Občina Piran, Mestna občina Ptuj in Občina Zreče.
2. Državni svet zatrjuje, da Državni zbor s sprejetjem
ZPDF ni odpravil neustavne ureditve razdelitve funkcij in
upravnih nalog med državo in lokalnimi skupnostmi, kot mu
je z odločbo št. U-I-285/94 (OdlUS IV/30) naložilo ustavno
sodišče. Navaja, da občine opozarjajo, da so bile upravne
naloge v zakonih, ki jih našteva ZPDF, porazdeljene med
predstavniški organ občine, upravne organe in upravne organizacije, zaradi česar naj bi bilo potrebno vztrajati pri zahtevi, da se določijo posamezne pristojnosti, ki jih prevzame
država. Navaja, da občine posebej opozarjajo, da v ZPDF ni
upoštevan poseben ustavni status mestnih občin. Državni
svet se ne strinja z izhodiščem, na katerem temelji ZPDF – s
trditvijo, da so zakoni, sprejeti po uveljavitvi ustave, že
skladni z zasnovo lokalne samouprave. Državni svet meni,
da bi moral zakon določiti posamične zadeve, ki jih prevzema država, kar bi omogočilo jasno razmejitev pristojnosti
med državo in lokalno samoupravo. Državni svet predlaga
razveljavitev ZPDF v celoti.
V dopolnitvi vloge na poziv ustavnega sodišča pa Državni svet zatrjuje, da je država z ZPDF prevzela od občin v
nasprotju s prvim odstavkom 140. člena ustave pristojnosti
na področju naslednjih zakonov:
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a) zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86,
Uradni list RS, št. 15/91-I): pristojnosti iz 48., 49., 50., 51.,
57., 58. in 60. člena,
b) zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87): pristojnosti iz 10., 12., 72., 111. in 117. člena,
c) zakon o varnosti na javnih smučiščih (Uradni list
SRS, št. 16/77 in 42/86): pristojnosti iz 4., 6. in 7. člena,
d) zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS,
št. 33/79): pristojnost iz 16. člena,
e) zakon o grobiščih in grobovih borcev (Uradni list
SRS, št. 4/78): pristojnosti iz 4., 5. in 6. člena.
Državni svet v dopolnitvi vloge navaja, da je razmejitev pristojnosti med državo in občino nejasna na področju
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 21/94,
22/94 – odločba US – in 23/96), zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 – odločba US, 18/93,
47/93 in 71/93) in zakona o graditvi objektov (Uradni list
SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 40/94 – odločba
US – in 69/94 – odločba US).
Državni svet v dopolnitvi vloge navaja tudi, da od
pristojnosti, prevzetih z ZPDF, po njegovem mnenju v izvirno pristojnost mestnih občin sodijo pristojnosti občin, določene z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor, pristojnosti iz 9. in 75. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in
Uradni list RS, št. 1/91-I) in pristojnosti iz 37., 38., 45., 47.
48. in 50. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in
26/92).
3. Mestna občina Ljubljana zatrjuje, da je država z
ZPDF prevzela poleg državnih funkcij, ki so jih v komunalnem sistemu opravljale občine kot podaljšek državne oblasti,
tudi tiste upravne naloge, ki so povezane z uresničevanjem
lokalne samouprave oziroma urejanjem lokalnih javnih zadev in jih občina opravlja na oblasten način. To naj bi veljalo
predvsem za področje urejanja prostora, saj “država z izdajanjem lokacijskih in gradbenih dovoljenj… prav gotovo posega v izvirno pristojnost lokalne skupnosti”. Mestna občina
Ljubljana predlaga razveljavitev 3. člena ZPDF.
V dopolnitvi vloge na poziv Ustavnega sodišča Mestna
občina Ljubljana zatrjuje, da je država v neskladju s prvim
odstavkom 140. člena ustave z ZPDF prevzela od občin
pristojnosti iz naslednjih zakonov:
a) zakon o varnosti cestnega prometa: pristojnosti iz 9.,
55., 74., 75., 76. in 77. člena,
b) zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor:
pristojnost iz 55. člena,
c) zakon o graditvi objektov: pristojnosti iz 18., 36. in
67. člena,
d) zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 72/94): pristojnosti iz 13. in 15. člena,
e) stanovanjski zakon: pristojnosti iz 3., 10., 27., 28.,
50. in 66. člena.
4. Občina Ljutomer zatrjuje, da ZPDF posega v izvirno
pristojnost občin s prevzemom pristojnosti iz naslednjih zakonov:
a) zakon o postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list
SRS, št. 31/76),
b) zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US) –
sporna naj bi bila pristojnost za odmero in pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
c) zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin
v družbeni lasti (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89),
d) zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
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e) zakon o graditvi objektov.
Občina Ljutomer v dopolnitvi vloge navaja, da je ZPDF
nejasno razmejil pristojnosti na področju stanovanjskega zakona, zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
1/79, 11/81, 1/86, 17/86 – preč. bes., Uradni list RS, št. 9/90,
5/91 in 46/92 – odločba US) in zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 15/76, 1/89, 14/89 –
preč. bes.).
5. Občina Piran zatrjuje, da je s zakonodajalec s pavšalnim naštevanjem zakonov v 3. členu ZPDF razmejil pristojnosti med državo in občinami v neskladju s prvim odstavkom 140. člena ustave, ker je podržavil tudi naloge, ki po
ustavi sodijo v izvirno občinsko pristojnost. ZPDF je po
mnenju Občine Piran neustaven tudi zaradi nerazumljivosti.
Občina Piran predlaga razveljavitev ZPDF v celoti. Na poziv
za dopolnitev vloge z natačnejšo opredelitvijo spornih točk
ZPDF Občina Piran ni odgovorila.
6. Mestna občina Ptuj izpodbija ZPDF zaradi tega, ker
po njenem mnenju ne našteva posameznih nalog, ki jih država prevzame od občin, ne razmejuje pristojnosti države in
občin na dovolj jasen način in ne upošteva posebnega ustavnega statusa mestnih občin.
V dopolnitvi vloge Mestna občina Ptuj navaja, da je
država z ZPDF od občin v nasprotju s prvim odstavkom
140. člena ustave prevzela naslednje pristojnosti:
a) na področju notranjih zadev: javne prireditve lokalnega pomena in skrb za red v občini,
b) na področju urejanja prostora: načrtovanje naselij in
drugih posegov v prostor; imenovanje ulic, cest in trgov;
posegi v prostor,
c) na področju prometa: pristojnosti v zvezi z mirujočim in nemirujočim prometom, vključno z urejanjem prometne signalizacije,
d) na področju kulture: pristojnosti na področju kulturne dediščine, pomembne za razvoj mest,
e) na področju kmetijstva: raba kmetijskih zemljišč.
7. Občina Zreče izpodbija točki VI/1 in VI/2 tretjega
člena ZPDF, ker v teh dveh točkah ZPDF podržavlja izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj. Državni prevzem teh
pristojnosti po mnenju Občine Zreče onemogoča občinskim
organom izvajanje osnovnih funkcij občine.
8. Državni zbor na zahteve v določenem roku in tudi po
posebnem pozivu ni odgovoril.
B)-I
9. ZPDF po navedbah samega predlagatelja zakona
(Predlog ZPDF, Poročevalec Državnega zbora, št. 18/95)
nadomešča razveljavljeni prvi odstavek 101. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94 – v nadaljevanju: ZU).
Veljati je pričel 1.6.1995, torej na dan, ko je pričela učinkovati razveljavitev prvega odstavka 101. člena ZU. Razveljavljena določba 101. člena ZU je določala, da “s 1. 1. 1995
prevzame država od občin vse upravne naloge in pristojnosti
na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva, ter vse druge z zakonom določene upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti občin”. Ustavno sodišče je v
obrazložitvi odločbe, s katero je razveljavilo prvi odstavek
101. člena ZU ( OdlUS IV, 30), ocenilo, da je zakonodajalec
v nasprotju s 140. členom ustave posegel v pristojnosti občin, poleg tega pa z generalnim prevzemom nalog razmejitev
pristojnosti na podlagi 5. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustave (v nadaljevanju: UZ-U) ni bila opravljena dovolj
jasno, da bi zadostila standardom pravne varnosti. Določba
prvega odstavka 101. člena se je namreč tudi v praksi različno razlagala.
Iz odločbe ustavnega sodišča izhaja obveznost zakonodajalca, da do začetka učinkovanja odložnega roka opravi
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natančno razmejitev pristojnosti med državo in občino, in
sicer tako, da določi posamične pristojnosti in naloge, ki jih
prevzame država.
10. ZPDF v 1. členu vsebuje splošno določbo, da državne funkcije, ki so jih po 5. členu UZ-U do 31. 12. 1994
opravljali organi občin na podlagi predpisov, izdanih pred
uveljavitvijo ustave, opravljajo od 1.1.1995 dalje pristojni
državni organi. Iz te določbe izhaja, da je namen zakona
predvsem natančnejši prikaz “upravnih nalog in pristojnosti”
iz razveljavljenega prvega odstavka 101. člena ZU.
V 2. členu pa ZPDF določa, da “upravne naloge, ki so s
predpisi, izdanimi pred uveljavitvijo Ustave, določene kot
pristojnosti občinskih organov in so jih do 31. 5. 1996 opravljale upravne enote in ministrstva v skladu s 101. členom
ZU, opravljajo od 1. 6. 1995 ti organi v skladu z določbami
tega zakona”. Tudi iz te zakonske določbe izhaja, da je
namen zakonodajalca ohraniti zatečeno stanje z jasnejšo razmejitvijo pristojnosti.
Člen 3 ZPDF določa, katere izmed prevzetih upravnih
nalog opravljajo upravne enote. Zakonodajalec se je odločil
za metodo naštevanja zakonov po posameznih področjih.
Vse upravne naloge, določene z zakoni, ki jih vsebuje spisek
iz 3. člena ZPDF, opravljajo upravne enote. V spisku je
našteto 66 zakonov. Zakon o denacionalizaciji se pojavlja
trikrat (na področjih kmetijstva, gospodarskih dejavnosti ter
okolja in prostora), zakon o varstvu naravne in kulturne
dediščine pa dvakrat (kultura, okolje in prostor).
V 4. členu je določeno, da upravne naloge, ki so s
predpisi, izdanimi pred uveljavitvijo Ustave, določene kot
pristojnosti občinskih organov, na področjih geodetske službe, upravnega in inšpekcijskega nadzora ter obrambe in zaščite opravljajo neposredno ministrstva oziroma organi v njihovi sestavi. Na teh upravnih področjih je nastala na podlagi
te določbe posebna oblika teritorializacije državne uprave, ki
temelji na mreži izpostav oziroma drugače poimenovanih
organizacijskih delov Ministrstva za obrambo, Geodetske
uprave in drugih organov v sestavi ministrstev (zlasti inšpektoratov).
V 5. členu ZPDF določa, da se “šteje, da so posamične
upravne akte, ki so jih izdale upravne enote, ministrstva in
organi v njihovi sestavi na podlagi 101. člena ZU do dneva
uveljavitve ZPDF, izdali pristojni organi”.
V 6. členu vsebuje ZPDF določbo, ki razveljavlja tudi
drugi odstavek 101. člena ZU. ZPDF torej v celoti nadomešča 101. člen ZU.
B)-II
11. V skladu s 5. členom UZ-U bi moral Državni zbor
zakonsko urediti prevzem vseh državnih funkcij od organov
občin. Državne funkcije zajemajo tako normativne pristojnosti (pristojnosti urejanja) kot upravne naloge (izvrševanje
zakonov in drugih državnih predpisov). V 1. členu ZPDF je
določeno, da državne funkcije, ki so jih do 31. 12. 1994
opravljali organi občin, od 1. 1. 1995 dalje opravljajo pristojni državni organi. Prevzem državnih funkcij je v 2., 3. in
4. členu ZPDF podrobneje urejen le na področju upravnih
nalog. ZPDF torej ne določa, katere normativne pristojnosti
naj bi prevzeli državni organi. Prav tako ni določeno, kateri
državni organi naj bi te funkcije prevzeli.
12. Prevzem normativnih funkcij poleg 1. člena ZPDF
ureja še prvi odstavek 99.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), ki določa:
“Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene
zadeve iz državne pristojnosti, navedene v 101. členu ZU,
veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot državni predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi nadomeščajo državni organi v
mejah svojih pristojnosti.”
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Pri prevzemu normativnih pristojnosti je torej zakonodajalec napotil na 101. člen zakona o upravi. Z dnem, ko je
prenehal veljati prvi odstavek 101. člena zakona o upravi, je
blanketna določba prvega odstavka 99.a člena ZLS izgubila
svoj pomen. Postavlja se vprašanje, ali je prenehala veljati
ali pa je potrebno napotitev na 101. člen smiselno razumeti
kot napotitev na novi zakon (ZPDF), ki je nadomestil
101. člen. V vsakem primeru pa je nejasno, kateri deli predpisov prejšnjih občin urejajo zadeve iz državne pristojnosti,
ki jih je prevzela država.
13. Tako 1. člen ZPDF kot prvi odstavek 99.a člena
ZLS državni prevzem normativnih pristojnosti urejata nejasno, zato sta oba v neskladju z 2. in 120. členom ustave.
Ustavno sodišče je zato sklenilo, da ju po koneksiteti razveljavi. Zakonodajalčeva obveznost, ki izhaja iz 5. člena UZU, je, da jasno razmeji normativne pristojnosti med državo in
občino – da torej z zakonom določi (če oceni, da so ostale v
pristojnosti občin normativne naloge, ki bi morale biti po
ustavi v pristojnosti državnih organov), katere normativne
pristojnosti prevzame država in kakšen učinek ima to na
veljavnost teh predpisov. Zakonodajalec pa bi moral rešiti
tudi vprašanje, kdo je pristojen za spreminjanje predpisov, ki
jih prevzame država. Načela pravne države zahtevajo jasno
razmejitev pristojnosti med državnimi organi. Na področju
upravnih nalog je to urejeno (prevzele so jih večinoma upravne enote, v manjšem delu – geodetska služba, inšpekcijski
nadzor, obramba) pa neposredno ministrstva. Na področju
normativnih pristojnosti pa ni jasno, kateri organ naj bi jih
prevzel – Državni zbor, vlada ali ministrstva.
Razveljavitev 1. člena ZPDF in prvega odstavka 99.a
člena ZLS ne pomeni, da lahko občine sprejemajo oziroma
spreminjajo in dopolnjujejo predpise v zadevah, ki niso v
njihovi izvirni pristojnosti. Takšen predpis oziroma njegov
del lahko ustavno sodišče zaradi neskladja s prvim odstavkom 140. člena ustave razveljavi oziroma odpravi v postopku za oceno ustavnosti – in to ne glede na razveljavitev
1. člena ZPDF in prvega odstavka 99.a člena ZLS.
B)-III
14. Zahteve Državnega sveta, občin in mestnih občin se
nanašajo na prevzem upravnih nalog. Zakonodajalec pri urejanju tega prevzema ni naštel posameznih upravnih nalog, ki
naj bi jih prevzela država, temveč se je odločil za nomotehnično metodo naštevanja zakonov v kombinaciji s pojmom
“upravne naloge”. Ustavno sodišče je najprej preizkusilo, ali
je takšna nomotehnična metoda skladna z ustavnim načelom,
da je Slovenija pravna država, in z določbo 120. člena ustave, da pristojnosti organov državne uprave določa zakon.
Navedene ustavne določbe v zvezi z obravnavano zadevo
zahtevajo jasno razmejitev pristojnosti med državo in občino. Jasna razmejitev je takšna razmejitev, ki državljanom in
organom javne uprave (državnim ter občinskim organom)
omogoča, da iz zakona za vsako zadevo razberejo, ali je
zanjo pristojna država ali občina. Jasna razmejitev omogoča
normalno delovanje državnih in občinskih organov in preprečuje pojavljanje kompetenčnih sporov v obsegu, ki prekoračuje razumno (neizogibno) mero.
15. Zakonodajalec bi bil lahko pri prevzemu državnih
funkcij izbral boljšo nomotehnično rešitev (naštevanje posameznih pristojnosti, ki jih prevzame država), vendar ZPDF
zaradi nomotehnične rešitve, na kateri temelji, ni v neskladju
z ustavo. Pomen pojma “upravna naloga” je mogoče dovolj
jasno določiti z jezikovno, teleološko in sistematično razlago. Upravne naloge v smislu 2. in 3. člena ZPDF so naloge
izvrševanja zakonov in drugih predpisov z upravnimi akti in
materialnimi dejanji. Ta pojem zajema vse naloge, ki so jih z
navedenimi oblikami delovanja opravljale stare občine pri
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izvrševanju državnih predpisov. “Upravne naloge” v smislu
ZPDF so: vodenje upravnega postopka in odločanje v upravnih stvareh, vodenje evidenc, izdajanje potrdil in opravljanje
drugih materialnih dejanj. Pojem “upravne naloge” pa ne
zajema normativnih pristojnosti (sprejemanje splošnih aktov), ustanoviteljskih pravic in upravljalskih upravičenj. Pri
vsakem izmed zakonov, ki jih v 2. členu našteva ZPDF, je
mogoče s takšno razlago pojma “upravna naloga” razbrati,
katere naloge je prevzela država.
16. Ustavno sodišče je posebej preizkusilo navedeno
stališče na posameznih točkah 3. člena ZPDF, ki jih vlagatelji zahtev navajajo kot sporne z vidika jasnosti razmejitve
pristojnosti.
I. Točka VI/7 (stanovanjski zakon)
Ta zakon je v prvotnem besedilu vseboval tri določbe o
nalogah upravnega odločanja v pristojnosti občinskih organov. V 3. členu je določal, da občinski upravni organ izdaja
ugotovitvene odločbe o tem, ali gre za stanovanje po stanovanjskem zakonu. V 34. členu je določal, da občinski upravni organ na predlog republiške inšpekcije odredi potrebna
dela, da se skupni prostori, deli, objekti in naprave usposobijo za normalno uporabo. V 103. členu pa je določal, da
občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve,
izda sklep o dodelitvi stanovanja v najem. Ostale upravne
naloge, ki so bile poverjene občinskim organom po stanovanjskem zakonu, so še:
– vodenje in vzdrževanje registra stanovanj (10. člen),
– vodenje registra pogodb o upravljanju stanovanj in
vodenje registra upravnikov (27. in 28. člen),
– preverjanje zakonitosti pogodb o najemu stanovanja
(41. člen),
– soglasje za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju (50. člen),
– preverjanje višine najemnine in zavzetje stališča o
tem, ali je najemnina oderuška (66. člen).
– naloge inšpekcijskega nadzorstva (členi 104 do 110).
Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 23/96) je v 9. in 10. členu posvetil
posebno pozornost razmejitvi pristojnosti med občino in
državo. Določil je, da se v drugem odstavku 3. člena, četrtem
odstavku 10. člena, tretjem odstavku 27. člena, prvem odstavku 28. člena, drugem odstavku 40. člena, tretjem odstavku 41. člena, drugem odstavku 50. člena in v kazenskih
določbah (135. člen, četrta točka 136. člena in 137. člen) črta
beseda “občinski” v vseh sklonih. S to določbo je zakonodajalec na jasen in nedvoumen način pristojnosti iz navedenih
členov poveril državi, torej upravnim enotam.
V 10. členu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona pa je določeno, da se v petem odstvaku
10. člena, drugem odstavku 32. člena, v 34. členu, četrtem in
petem odstavku 53. člena, prvem in drugem odstavku
66. člena, drugem odstavku 103. člena, drugem odstavku
105. člena, v 108. členu in v tretjem odstavku 121. člena črta
beseda “upravni” v vseh sklonih. S to določbo je zakonodajalec na jasen in nedvoumen način pristojnosti iz navedenih
členov (med njimi so tudi pristojnosti, ki niso upravne naloge) poveril občini.
Razmejitev pristojnosti med državo in občino na področju stanovanjskega zakona je torej jasna.
II. Točka III/1 (zakon o kmetijskih zemljiščih)
Na podlagi ZPDF so upravne enote prevzele zlasti naslednje upravne naloge iz zakona o kmetijskih zemljiščih (v
nadaljevanju: ZKZ):
– ugotavljanje usposobljenosti za obdelovanje kmetijskega zemljišča (preč. bes., člen 4/5),
– ugotavljanje statusa kmeta oziroma kmetijske organizacije (člen 4/8),
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– odmerjanje odškodnine zaradi spremembe namembnosti (člen 15/7),
– odmerjanje odškodnine za izkopane rudnine (člen
16/1),
– odmerjanje odškodnine zaradi onesnaženja kmetijskega zemljišča ali gozda (člen 17/4),
– odločanje o dodelitvi zemljišča v začasno upravljanje
in o vrnitvi zemljišča (člena 19/4 in 21/1),
– odločanje o odstranitvi posameznih objektov, ki ovirajo izvedbo agrarnih operacij (člen 67),
– odločanje o uvedbi komasacije (člen 81/3),
– odločanje o novi razdelitvi zemljišč v postopku komasacije (člen 95/1),
– odreditev ukrepov lastniku zemljišča na melioracijskem območju (člen 113),
– odločanje o dovolitvi dostopa na zemljišče (člen
117/3),
– odločanje o ustanovitvi služnosti (člen 118/2) in
– odločanje o upravnih zadevah v zvezi s skupnimi
pašniki (člena 129 in 131).
ZKZ določa tudi nekatere druge upravne naloge, ki so
jih opravljali občinski organi – to so naloge v zvezi z izdajanjem potrdil o zakonitosti pogodb o prometu s kmetijskimi
zemljišči (29. člen). Posebno potrdilo je predvideno tudi v
drugem odstavku 83. člena. Upravna naloga je tudi izdelava
agrokarte (člen 12/3).
Tudi za ZKZ velja, da lahko obseg prevzetih nalog
razberemo z interpretacijo pojma “upravna naloga”.
III. Točka I/1 (zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih – v nadaljevanju: ZZZDR)
ZZZDR v drugem odstavku 10. člena določa: “V upravnih stvareh po tem zakonu odločajo centri za socialno delo.”
Izjemi sta le upravni zadevi v zvezi s sklepanjem zakonske
zveze: odločanje o dovolitvi sklenitve zakonske zveze izven
posebej določenih uradnih prostorov in o dovolitvi sklenitve
zakonske zveze po pooblaščencu.
Podržavljena upravna naloga v smislu 3. člena ZPDF je
tudi sodelovanje v obličnostnem postopku sklepanja zakonske zveze.
IV. Točka VI/1 (zakon o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor)
Med upravne naloge, ki so jih opravljali občinski organi in so bile prevzete na podlagi 3. člena ZPDF, na tem
področju sodi odločanje o lokacijskih dovoljenjih in o dovolitvi priglašenih del, kakor tudi o soglasju k zakoličenju,
kadar investitor ugotovi dejansko nezmožnost izpolnitve pogojev iz lokacijskega dovoljenja.
Tudi priprava lokacijske dokumentacije, ki določi natančnejše pogoje za poseg v prostor pred izdajo lokacijskega
dovoljenja na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, je upravna naloga. Lokacijska dokumentacija je po svoji naravi konkretizacija prostorskih ureditvenih
pogojev za konkreten primer predvidenega posega v prostor.
Gre torej za del procesa izvrševanja zakona in prostorskih
ureditvenih pogojev v konkretnem primeru. V skladu s 67.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
naj bi jo opravljale posebne upravne organizacije. Čeprav
priprava lokacijske dokumentacije ni del upravnega postopka, sodi med podržavljene upravne naloge.
V. Točka VI/2 (zakon o graditvi objektov)
Na podlagi 3. člena ZPDF prevzete upravne naloge na
tem področju so naloge upravnega odločanja – izdajanje
gradbenih in uporabnih dovoljenj ter odločb o prepovedi
graditve, če zanjo ne zadostuje priglasitev – in s temi pove-
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zane druge naloge (npr. opravljanje tehničnih pregledov).
Nalog, ki bi bile sporne zaradi morebitne nejasnosti ZPDF,
tudi na tem področju ni.
VI. Točka VI/3 (zakon o stavbnih zemljiščih)
Na podlagi 3. člena ZPDF prevzete upravne naloge, ki
jih določa ta zakon, so zlasti vodenje evidence stavbnih zemljišč (8. člen) in odmerjanje prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča ter nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
Nalog, ki jih opravljajo skladi stavbnih zemljišč, država z
ZPDF ni prevzela, ker ti skladi niso občinski organi.
VII. Področje prometa – točka V/13 (zakon o varnosti v
cestnem prometu) in točka VII/2 (zakon o cestah)
Vlagatelji zahtev tega področja ne omenjajo izrecno kot
spornega z vidika jasnosti razmejitve. Vendar je potrebna
analiza tega področja, ker se je v praksi izkazalo kot sporno,
poleg tega pa ga vlagatelji navajajo kot področje, kjer je
država v nasprotju s 140. členom ustave posegla v pristojnosti občin.
Zakon o cestah vsebuje poleg določb o inšpekcijskem
nadzoru določbe o naslednjih upravnih nalogah, ki so jih
opravljali občinski organi:
– izdajanje dovoljenja za graditev v območju varovanega prostora za gradnje ali rekonstrukcije cest – 60. člen,
– izdajanje dovoljenja za graditev regionalnih cest z
ožjimi vozišči – 64. člen,
– izdajanje dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste – 69. člen,
– odločanje o prepovedi prometa na lokalnih cestah ter
na prometni površini izven vozišča magistralnih in regionalnih cest v naseljih – člen 85/2,
– odločanje o začasni uporabi obcestnega zemljišča –
86. člen,
– izdajanje soglasij oziroma zahtev izvajalcem javne
službe za postavitev in odstranitev prometnih znakov – člen
90/3 in 90/4,
– odločanje o zmanjšanju dovoljene osne obremenitve,
omejitvi hitrosti, zapori ceste v posebnih razmerah – 94. člen in
– prepoved uporabe dovoznega priključka – 109. člen.
Upravne naloge iz ZVCP, ki so jih opravljali občinski
organi, pa se nanašajo na:
– dovoljenja, evidence in potrdila v zvezi z avto šolami,
vozniškimi dovoljenji in registracijo motornih vozil,
– izvajanje nadzora nad ustavljenimi in parkiranimi
vozili (drugi odstavek 8. člena),
– izdajanje dovoljenj za uporabo avtobusa zgibne konstrukcije (33. člen),
– odločanje o začasni prepovedi prometa na cesti zaradi
dela na cesti (55. člen),
– izdajanje dovoljenj za športne in druge prireditve na
cesti (75. člen).
V prvem in drugem odstavku 9. člena ZVCP določa
pristojnosti občinske skupščine in izvršnega sveta v zvezi z
urejanjem prometnega režima v naselju. Gre za normativne
naloge, ki jih ZPDF ne podržavlja. Tretji odstavek 9. člena
pa določa pristojnosti občinskih upravnih organov. Te naloge so upravne naloge v zvezi z odrejanjem postavitve varovalnih ograj, postavitve in odstranitve prometne signalizacije ipd. Izmed pristojnosti občinskih organov po 9. členu
ZVCP je na podlagi 3. člena ZPDF država prevzela le upravne naloge, torej naloge, ki so naštete v tretjem odstvaku
9. člena ZVCP.
B)-IV
17. Po opravljenem preizkusu skladnosti ZPDF z 2. in
120. členom ustave je ustavno sodišče preizkusilo še njegovo skladnost s 140. in 141. členom ustave.
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18. V prvem odstavku 140. člena ustave je določeno:
“V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih
občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine.”
Opredelitev obsega izvirnih pristojnosti občine temelji
na pojmu “lokalna javna zadeva”. Določba prvega odstavka
140. člena ustave predstavlja ustavni branik pred posegi
države v jedro lokalne samouprave. Država s svojimi predpisi ne sme poseči v zajamčeno področje izvirne pristojnosti
občine.
Določba prvega odstavka 140. člena vsebuje tri kumulativne elemente za opredelitev javnih zadev, ki sodijo v
pristojnost občine:
– zadeva mora biti po svoji naravi “lokalna”,
– zadeva mora biti primerna za to, da jo občina samostojno ureja, in
– zadevati mora le prebivalce občine.
Pri opredelitvi samega pojma “lokalna zadeva” je pomemben kriterij narava zadeve. Logični argument narave
stvari izhaja iz zdravorazumskega razmišljanja in običajev,
ki se v zavesti ljudi zasidrajo kot nekaj samo po sebi umevnega.
Kriterij primernosti zadeve, da jo občina samostojno
ureja, je treba razlagati glede na značilnosti “abstraktne”
občine, ne pa posamične občine. Izvirne pristojnosti vseh
občin (z izjemo mestnih) morajo imeti enak obseg. Obseg
izvirnih pristojnosti se ne more razlikovati od občine do
občine (izjema je dopustna le glede mestnih občin, ki imajo
po ustavi in zakonu poseben pravni status). Zato je potrebno
kriterij primernosti zadeve, da jo občina samostojno ureja, iz
prvega odstavka 140. člena ustave razlagati glede na teritorialno strukturo obstoječih slovenskih občin, glede na njihovo velikost, število prebivalcev in siceršnje kapacitete. Potrebno je torej celovito upoštevati dejansko stanje, ki je
nastalo po sprejetju zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94).
V najožjem pomenu se nobena zadeva ne tiče zgolj
prebivalcev občine. Tudi najbolj nesporne lokalne javne zadeve, kot je npr. oskrba s pitno vodo ali čiščenje javnih
površin, deloma zadevajo vsakogar, ki se nahaja na območju
lokalne skupnosti. Določbe prvega odstavka 140. člena ni
mogoče razumeti drugače, kot da meri na zadeve, ki pretežno zadevajo prebivalce lokalne skupnosti oziroma ki koreninijo v lokalni skupnosti.
19. Drugi odstavek 141. člena ustave določa:
“Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.”
Mestne občine imajo po ustavi torej drugačen položaj
kot ostale občine. Naloge iz drugega odstavka 141. člena
ustave so izvirne, ne pa prenesene naloge (občina jih opravlja “kot svoje”). Obseg nalog, ki so pomembne za razvoj
mest, ni odvisen od proste presoje zakonodajalca, čeprav je
njihov obseg potrebno določiti z zakonom. Ustava zavezuje
zakonodajalca, da z zakonom uresniči določbo o posebnih
izvirnih pristojnostih mestnih občin.
20. Za razliko od stare občine (komune), ki je v veliki
meri delovala kot podaljšana roka države in izvrševala naloge, ki po svoji naravi sodijo v pristojnost državne uprave, je
nova občina samoupravna lokalna skupnost, ki samostojno
ureja javne zadeve lokalnega pomena. Funkcija občine je
zadovoljevanje javnih potreb na ravni lokalne skupnosti. Te
potrebe se nanašajo zlasti na urejanje rabe občinskega prostora, zagotavljanje gospodarskih javnih služb, gradnjo in
vzdrževanje lokalne infrastrukture, zagotavljanje zdravstvene oskrbe na primarni ravni, varstva in osnovnega šolanja
otrok, osnovno socialno pomoč, zagotavljanje neprofitnih
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stanovanj, pa tudi urejanje lokalnega prometa in drugih področij življenja, kadar gre za zadeve lokalnega pomena. V
okviru svojih funkcij občina nastopa predvsem v servisni
vlogi (zagotavlja javne dobrine in storitve), a tudi v oblastni
vlogi (kot urejevalka pravnih razmerij). Občina lahko v okviru svojih pristojnosti izdaja oblastne splošne pravne akte
(statut in odloke) kakor tudi oblastne posamične pravne akte
(upravne odločbe). Njena uprava lahko opravlja tudi druge
upravne naloge. Upravne naloge, ki spadajo v izvirno pristojnost občine, so torej tiste, ki predstavljajo izvrševanje
občinskih predpisov in drugih odločitev na področjih, ki jih
v izvirni pristojnosti ureja občina. Razmejitev pristojnosti na
področju upravnih nalog je torej odvisna od razmejitve na
področju normativnih nalog, glede katerih je ustavno sodišče že v 13. točki te obrazložitve poudarilo, da sploh ni
opravljena oziroma je opravljena v neskladju z ustavo. V
takšnem položaju je potrebno pri razmejevanju pristojnosti
na področju upravnih nalog (ob kritični presoji vsakega primera posebej) izhajati iz predpostavke, da je nova občina
obdržala pristojnosti urejanja, ki jih je imela stara občina.
Le-ta je kot podaljšana roka države delovala zlasti na področju upravnih nalog, manj pa na področju normativnih
pristojnosti.
Kadar pa upravna naloga pomeni izvrševanje državnega predpisa, sodi v pristojnost države, saj predstavlja – tudi
če se opravlja dekoncentrirano – sestavni del upravno-političnega procesa na državni ravni. Pri spornih upravnih nalogah je torej treba analizirati, ali gre za izvrševanje odločitev,
ki sodijo v državno pristojnost, ali za izvrševanje odločitev,
ki sodijo v pristojnost občin. Če gre za izvrševanje državnega predpisa, je upravna naloga (odločanje v upravnem postopku, vodenje evidenc ipd.) v pristojnosti države in jo
lahko občina pod pogoji, določenimi z ustavo in zakonom,
pridobi le v preneseno pristojnost.
21. Ustavno sodišče je preizkusilo skladnost ZPDF s
140. in 141. členom ustave v tistih točkah, ki so jih vlagatelji
zahtev v prvi vlogi ali v dopolnitvi vloge po posebnem
pozivu navedli kot sporne. Preostalih točk z vidika ustavnosti razmejitve ni presojalo.
Z vidika razmejitve pristojnosti med državo in občino
(prvi odstavek 140. člena ustave) so vlagatelji zahtev kot
sporne navedli naslednje točke ZPDF:
I. Točka VI/8 člena 3 ZPDF (zakon o vodah)
Državni svet navaja kot sporne tri normativne pristojnosti, ki niso upravne naloge in jih država z ZPDF ni prevzela (predpisovanje obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov
pribrežnih zemljišč, določanje varstvenega pasu ter ukrepov
za zavarovanje voda, sprejemanje načrta za obrambo pred
točo).
Kot sporne navaja tudi upravne naloge v zvezi z izdajanjem vodnogospodarskih soglasij in dovoljenj. Posegi v vodni režim oziroma gospodarsko izkoriščanje vode kot naravnega vira, pomembnega za vso državo, po naravi niso lokalne
zadeve, zato prevzem teh upravnih nalog ne predstavlja nedovoljenega posega v lokalno samoupravo. Ustava v drugem
odstavku 70. člena določa, da pogoje, pod katerimi se smejo
izkoriščati naravna bogastva, določa zakon. Določanje teh
pogojev je torej v pristojnosti države; torej je državna pristojnost tudi izvrševanje teh predpisov.
II. Točka VII/2 člena 3 ZPDF (zakon o cestah)
Državni svet navaja kot sporne nekatere normativne
pristojnosti, ki jih država z ZPDF sploh ni prevzela (določitev rednega vzdrževanja ulic, trgov in cest za komunalno
dejavnost in urejanje režima javnih poti). Navaja pa tudi
nekatere sporne upravne naloge: izdajanje dovoljenj za ure-

Stran 3837

ditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste, prepoved
uporabe obstoječega dovoznega priključka in nadzor lokalnih cest in javnih poti.
Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) določa v 21. členu med drugim, da občina gradi, vzdržuje in
ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne površine. Urejanje lokalnih cest in drugih lokalnih
javnih površin je po naravi lokalna zadeva. V pretežni meri
se tiče prebivalcev občine in je tudi primerna, da jo slovenske občine samostojno urejajo. Kar velja za normativno urejanje, velja tudi za upravne naloge na tem področju. Upravne
naloge iz točke VII/2 člena 3 ZDPF so po svoji naravi
lokalne zadeve, kolikor se nanašajo na lokalne javne površine. Država je z njihovim prevzemom v nasprotju s prvim
odstavkom 140. člena posegla v pristojnosti občin. Da bi
bila zagotovljena lokalna samouprava, mora imeti občina
možnost urejati pravni režim lokalnih javnih površin, kakor
tudi izvajati upravne naloge (vključno z odločanjem v posamičnih upravnih zadevah), ki se nanašajo nanje. ZPDF je
torej v 3. členu, točka VII/2 v neskladju s 140. členom
ustave, kolikor se nanaša na lokalne ceste.
III. Točka VII/3 člena 3 ZPDF (zakon o varnosti na
javnih smučiščih)
Kot sporne naloge navaja Državni svet odločanje o
obratovalnih dovoljenjih za smučišča in naloge inšpekcijskega nadzora. Odločanje o teh upravnih zadevah po svoji
naravi ni lokalnega pomena, saj gre za izvrševanje zakona in
podzakonskih predpisov, ki urejajo javno varnost in so širšega pomena.
IV. Točka III/10 člena 3 ZPDF (zakon o sistemu obrambe pred točo)
Sporni sta nalogi določanja višine prispevka za obrambo pred točo in odmera ter pobiranje tega prispevka. Prva
naloga sodi med normativne pristojnosti in ni predmet ZPDF.
Druga naloga pa sodi na področje davčne službe, ki je prešla
v pristojnost državnih organov že leta 1992 na podlagi zakona
o davčni službi (Uradni list RS, št. 14/92).
V. Točka I/11 ZPDF (zakon o grobiščih in grobovih
borcev)
Sporne naloge, ki jih navaja Državni svet (priprava in
sprejem programa varstva, urejanja in vzdrževanja grobišč in
grobov borcev; skrb za varstvo, urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov borcev; odločanje o prekopu posmrtnih ostankov) razen vodenja evidence o grobiščih in grobovih borcev
niso upravne naloge. Vodenje te evidence pa je upravna
naloga, ki predstavlja podlago za izvajanje naštetih nalog
varstva, urejanja in vzdrževanja. Glede na to pomeni državni
prevzem te upravne naloge ustavno nedopusten poseg v
lokalno samoupravo, zato je bilo potrebno to točko 3. člena
ZPDF razveljaviti.
VI. Točka V/6 člena 3 ZPDF (zakon o javnih shodih in
javnih prireditvah)
Kot sporne so navedene naloge v zvezi z javnimi prireditvami lokalnega pomena po zakonu o javnih shodih in
javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73 in 42/86, Uradni list RS, št. 8/90). Upravne naloge na področju javnih
shodov in javnih prireditev (sprejemanje priglasitev, odločanje o dovoljenjih) se izvajajo na podlagi zakona, ki določa
pogoje za prirejanje javnih shodov in prireditev. Pri javnih
shodih gre za izvrševanje ustavne svoboščine (pravica do
zbiranja in združevanja), zato morajo biti ti pogoji za vse
ljudi enaki in se ne smejo razlikovati od občine do občine.
Ker urejanje pogojev ni zadeva lokalnega pomena, tudi od-
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ločanje v posamičnih zadevah s tega področja ni lokalna
javna zadeva, ki spada v izvirno pristojnost občine, temveč
državna zadeva (izvrševanje državnih predpisov).
Pri javnih prireditvah (športne igre, razstave, predstave,
veselice ipd.) zadostuje priglasitev, dovoljenje pa je potrebno le za javne prireditve, pri katerih je še posebej potrebno
poskrbeti za varnost udeležencev (ognjemeti, vrtiljaki ipd.).
Tudi za javne prireditve določa pogoje zakon, tako da upravne naloge na tem področju po naravi stvari niso lokalne.
Lokalnega pomena pa je posebno dovoljenje za javno
prireditev na lokalni cesti iz zakona o varnosti cestnega
prometa, ker se ne nanaša neposredno na javno varnost,
temveč na upravljanje z lokalnimi javnimi površinami (glej
spodaj, točka VII).
Kot sporno nalogo navaja Mestna občina Ptuj tudi “skrb
za red v občini”. Ni jasno, na katero zakonsko določbo
vlagatelj pri tem meri. Zakon o notranjih zadevah (Uradni
list SRS, št. 28/80, 38/88 in 27/89, Uradni list RS, št. 8/90,
19/91, 4/92 in 58/93) določa, da ima lahko občina organ za
nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o javnem redu in miru,
o parkiranju motornih vozil in o komunalni urejenosti. Vendar ZPDF v 3. členu zakona o notranjih zadevah ne omenja,
tako da navedene pristojnosti država od občin ni prevzela.
VII. Točka V/13 člena 3 ZPDF (zakon o varnosti cestnega prometa)
Na tem področju Mestna občina Ptuj kot sporne navaja
“pristojnosti v zvezi z mirujočim in nemirujočim prometom,
vključno z urejanjem prometne signalizacije”.
V ZVCP (glej zgoraj, točka 16/VII te obrazložitve) so
opredeljene normativne in upravne pristojnosti občine.
Upravne naloge, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi
občin na navedenem področju in so po svoji naravi lokalne
javne zadeve, če se nanašajo na lokalne javne površine in če
pomenijo izvrševanje občinskih predpisov, so naslednje:
– nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili (drugi
odstavek 8. člena),
– določitev parkirnih prostorov, načina parkiranja in
prepovedi parkiranja (9. člen),
– odreditev postavitve varovalnih ograj (9. člen),
– odreditev posebnih ukrepov za varnost otrok v prometu (9. člen),
– odreditev odstranitve ali postavitve prometne signalizacije (9. člen),
– izdajanje dovoljenja za uporabo avtobusa zgibne konstrukcije v javnem primestnem prometu (33. člen),
– prepoved prometa na cesti zaradi del (55. člen) in
– izdajanje dovoljenj za športne in druge prireditve na
cestah (75. člen).
Urejanje prometa na lokalnih cestah in javnih površinah lokalnega pomena (ulice, trgi) sodi v izvirno pristojnost
občine. Upravne naloge na tem področju predstavljajo izvrševanje normativnih aktov, zato tudi te sodijo v izvirno
pristojnost občine. Zakonodajalec je te naloge brez utemeljenih razlogov prenesel na upravne enote v nasprotju s 140.
členom ustave.
ZPDF je torej v 3. členu, točka V/13, v neskladju s 140.
členom Ustave, kolikor se nanaša na upravne naloge, ki
pomenijo izvrševanje občinskih predpisov o ureditvi prometa na lokalnih javnih površinah.
VIII. Točka V/19 člena 3 ZPDF (zakon o postopku z
najdenimi stvarmi)
Upravne naloge na tem področju se nanašajo na prevzem najdenih stvari, izdajanje potrdil o najdenih stvareh,
razglašanje najdb, sprejemanje najdenih stvari v hrambo,
izročanje v hrambo in prodajo najdenih stvari. Te naloge ne
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pomenijo izvrševanja odločitev o urejanju lokalnih javnih
zadev, temveč operativno izvrševanje zakonskih določb o
postopku z najdenimi stvarmi, ki ga ureja država. Zato ZPDF
v tej točki ni v neskladju z ustavo.
IX. Točka VI/3 člena 3 ZPDF (zakon o stavbnih zemljiščih)
Občina Ljutomer posebej opozarja na upravno nalogo
odmerjanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To
nadomestilo v skladu z zakonom odmerja “upravni organ,
pristojen za družbene prihodke.” Naloge davčne službe je
država od občin prevzela že z zakonom o davčni službi
(Uradni list RS, št. 14/92), tako da ZPDF prevzema te upravne naloge ne ureja.
X. Točki VI/1 in VI/2 člena 3 ZPDF (področje urejanja prostora in graditve objektov – zakon o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor, Uradni list SRS, št. 18/84 in
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/94 in
71/93 – v nadaljevanju: ZUNDPP; zakon o graditvi objektov, Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86, Uradni list RS, št.
71/93)
Kot sporne naloge navaja Mestna občina Ptuj odločanje
o namembnosti mestnega prostora (načrtovanje naselij in
drugih posegov v prostor), imenovanje ulic, cest in trgov ter
upravne naloge na področu posegov v prostor. Razen slednjih so navedene naloge normativne narave in jih ZPDF ne
podržavlja.
Upravne naloge na področju urejanja prostora (odločanje o izdaji lokacijskega dovoljenja in o dovolitvi priglašenih del) kot sporne navaja tudi Občina Ljutomer. Državni
svet pa meni, da bi morale te naloge v izvirni pristojnosti
opravljati mestne občine. Občina Ljutomer hkrati kot sporno
nalogo navaja tudi izdajanje gradbenih dovoljenj po zakonu
o graditvi objektov. Tudi Občina Zreče izpodbija ZPDF
glede prevzema nalog na področju posegov v prostor in
graditve objektov.
Po veljavnem pravu sta za gradnjo kot poseg v prostor
praviloma potrebni dve dovoljenji, izdani v dveh različnih
postopkih – lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje.
To ne velja za nekatere posege v prostor (določeni so z
51. členom ZUNDPP), pri katerih zadostuje priglasitev, o
dovolitvi del pa se odloči s posebno upravno odločbo. Lokacijska dovoljenja so do uveljavitve ZU izdajali občinski
upravni organi, sedaj pa jih na podlagi ZPDF izdajajo upravne enote. Izjema velja za posege v prostor, ki so pomembni
za urejanje prostora v RS ter za objekte in naprave oziroma
za druge posege v prostor, ki segajo na območje več občin,
ali njihov vpliv na prostor sega na ozemlje več občin, ali za
objekte in naprave oziroma druge posege v prostor, ki lahko
vplivajo na varnost ali zdravje večjega števila ljudi ali bistveno rušijo ekološko ravnovesje v naravi. O lokacijskih
dovoljenjih za te posege odloča ministrstvo. V tem primeru
ministrstvo odloča tudi o izdaji gradbenega dovoljenja. Posegi v prostor, za katere izdaja lokacijsko dovoljenje ministrstvo, so podrobneje našteti v posebnem odloku vlade
(Uradni list SRS, št. 18/84).
Tudi gradbena dovoljenja so do uveljavitve ZU izdajali
občinski upravni organi, sedaj pa jih na podlagi ZPDF izdajajo upravne enote. Izjema velja za navedene primere, ko o
lokacijskem dovoljenju odloča ministrstvo, pa tudi za nekatere druge primere, naštete v zakonu o graditvi objektov
(35. člen).
Glede na razlog, zaradi katerega sta predpisani, se lokacijsko in gradbeno dovoljenje razlikujeta. Lokacijsko dovoljenje je dovoljenje za poseg v prostor, torej akt, s katerim se
(če gre za posege v prostor lokalnega značaja) v konkretnih
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primerih izvršujejo občinski prostorski akti. Gradbeno dovoljenje pa je dovoljenje, ki izkazuje, da investitorjev projekt
izpolnjuje tehnične pogoje, določene z zakonom in drugimi
državnimi predpisi. Za odločanje o gradbenem dovoljenju
torej ni mogoče trditi, da je po naravi lokalna zadeva. V
številnih državah sta oba postopka poenotena. Pri nas se
enoten postopek v skladu z novelo ZUNDPP izvaja le v
primeru gradnje avtocest.
Izdajanje gradbenih dovoljenj ni lokalna zadeva, saj
pomeni izvrševanje državnih predpisov, ki določajo tehnične pogoje za gradnjo. Izdajanje lokacijskih dovoljenj za
posege v prostor lokalne narave pa je lokalna javna zadeva,
ki se nanaša pretežno na prebivalce občine. Pomeni izvajanje
občinskih prostorskih izvedbenih aktov v posamičnih primerih. Državni prevzem te naloge torej pomeni poseg v samoupravno sfero občine. Takšen poseg pa je ustavno dopusten
samo v primeru, da je zakonodajalec z njim želel zavarovati
kakšno drugo ustavno vrednoto, da je bil poseg za dosego
tega cilja nujen in da pomen varovane ustavne vrednote v
tem primeru pretehta nad pomenom druge ustavno varovane
vrednote – lokalne samouprave.
Ustavno varovana vrednota, ki jo je z opisanim posegom v lokalno samoupravo želel zavarovati zakonodajalec,
je pravna varnost. Oblastno odločanje občine o dovoljenosti
posega v prostor pomeni poseganje v pravice in obveznosti
posameznikov in pravnih oseb. To odločanje se nanaša na
uresničevanje lastninske pravice, ki je ustavna kategorija.
Načela pravne države zahtevajo, da so v takšnih postopkih
zagotovljeni zakonitost, enakost pred zakonom, učinkovito
pravno sredstvo in sodni nadzor. Kadar gre za tako pomembne in občutljive posege v pravice posameznikov in pravnih
oseb, so te zahteve še toliko višje. Država je v tako pomembnih upravnih postopkih dolžna zagotoviti visoko raven pravne varnosti.
Temelj pravne varnosti v upravnem postopku je načelo
zakonitosti. Zakonitost obsega poleg materialne (vsebinske)
tudi formalno (postopkovno) razsežnost: pri odločanju v
upravnih stvareh mora občinski organ ravnati v skladu s
predpisi o upravnem postopku. Uradne osebe, ki vodijo postopek in odločajo v upravnih stvareh, morajo imeti ustrezno
izobrazbo in strokovno usposobljenost. S spoštovanjem vsebinske in postopkovne zakonitosti v vseh postopkih se zadosti tudi načelu enakosti pred zakonom. Standardi pravne
varnosti morajo biti enaki na vsem območju države. ZPDF je
temu kriteriju sledil v največji možni meri. S prenosom
upravnih nalog na upravne enote je zagotovil, da te naloge
izvršujejo kvalificirane osebe v teh organih, ki so jih izvrševale že prej. V primeru ponovnega prenosa teh pristojnosti
na občine bi bila kadrovska opremljenost zagotovljena le za
občine na sedežih starih občin oziroma novih upravnih enot.
Ostale občine (v Sloveniji je bilo ustanovljeno 49 občin, ki
imajo manj kot 5.000 prebivalcev, od tega 18 takšnih, ki
imajo celo manj kot 3.000 prebivalcev – vir: Janez Šmidovnik, Lokalna samouprava, str. 238) bi morale zaposliti nove
kadre za to področje, to pa bi povzročilo začasno nestabilnost in porast uprave. Rešitev te težave bi lahko prinesla
skupna uprava, ki jo za manjše občine predvideva (kot fakultativno obliko povezovanja) ZLS v četrtem odstavku
49. člena. Vendar je ta določba v bistvu neizvedljiva, saj ne
ureja statusa in drugih vprašanj skupne uprave.
Zagotovitev ustreznega pravnega sredstva terja tudi ureditev učinkovitega nadzora nad zakonitostjo posamičnih aktov, ki jih v okviru izvirne pristojnosti izdaja občina. Po naši
ureditvi upravnega postopka tega nadzora ne morejo izvajati
državni organi. Čeprav ZU določa v 57. členu, da ministrstva
nadzorujejo zakonitost posamičnih pravnih aktov, ki jih izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz izvirne pri-
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stojnosti, zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 47/86, – preč. bes. – v nadaljevanju: ZUP), ne
omogoča ursničevanja tega nadzora. Redno pravno sredstvo
v upravnem postopku (pritožba) se izčrpa na ravni občine
(drugi odstavek 67. člena ZLS). O obnovi postopka odloča
organ, ki je izdal odločbo, s katero je bil postopek končan.
Zahteva za varstvo zakonitosti ne pride v poštev, saj jo
zakon predvideva le v zadevah, kjer ni dopusten upravni
spor. Za odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstveni
pravici pa je pristojen organ druge stopnje. Le če tega organa
ni (v primeru zadev iz izvirne občinske pristojnosti je ta
organ župan), o tem pravnem sredstvu odloča organ, ki je po
zakonu pooblaščen za nadzorstvo nad organom, ki je izdal
odločbo. Poleg tega razveljavitve po nadzorstveni pravici ne
more zahtevati stranka. V ZUP ni pravne podlage za izvajanje nadzora nad zakonitostjo upravnih aktov, ki jih izdajajo
občine v okviru izvirne pristojnosti. Nadzor nad dokončnimi
posamičnimi akti, izdanimi v zadevah iz izvirne pristojnosti
občine, je torej zagotovljen le v upravnem sporu. Državna
uprava nima neposredne nadzorstvene pravice nad posamičnimi akti iz izvirne pristojnosti občine. Stranka nima možnosti, da bi zahtevala od organa državne uprave, da preveri
zakonitost odločbe.
Ustavno dopustni cilj (zagotovitev pravne varnosti) in
nujnost posega sta torej podana. Za odločitev o ustavnosti
tega posega je odločilno tehtanje obeh ustavnih vrednot –
pravne varnosti, ki izhaja iz načela, da je Slovenija pravna
država (2. člen ustave), in lokalne samouprave (9. člen
ustave). Pri tem tehtanju je potrebno najprej oceniti, kako
globok je v konkretnem primeru poseg v lokalno samoupravo.
Pri spornih nalogah upravnega odločanja na področju
urejanja prostora ni diskrecijske pravice, temveč gre za odločanje, ki je vezano na določbe predpisov (zlasti zakona in
prostorskih izvedbenih aktov). Gre torej zgolj za izvrševanje
občinskih odločitev, sprejetih v okviru izvirne pristojnosti
občine. Takšna zakonska rešitev ne posega bistveno v samoupravno sfero občin. Kljub temu, da upravne enote izdajajo lokacijska in gradbena dovoljenja, občini še vedno ostaja pristojnost razpolaganja s prostorom (prostorskega
planiranja in izdajanja prostorskih izvedbenih aktov). Občina lahko v upravnih postopkih na področju urejanja prostora
tudi sodeluje kot stranka, saj se ti postopki dotikajo njenih
pravic. Zoper odločbo upravne enote se lahko v skladu s
93. členom ZLS tudi pritoži.
Državni poseg v pristojnosti občin na področju urejanja
prostora torej ni težak, saj občina ohranja pristojnosti na
področju odločanja o rabi prostora. Ker po drugi strani obstajajo pomembni ustavnopravni razlogi za prevzem nalog
upravnega odločanja na tem področju (zagotovitev enakih
standardov pravne varnosti na območju vse države), ta prevzem ni ustavno nedopusten. Kot dodatni (manj pomemben)
razlog dopustnosti tega prevzema je mogoče dodati še dejstvo, da je odločanje o izdaji gradbenega dovoljenja, ki je
državna zadeva, iz razlogov racionalnosti praktično neločljivo povezano z odločanjem o lokacijskem dovoljenju, da bi
torej organizacijsko ločevanje teh dveh postopkov močno
negativno vplivalo na ekonomičnost, smotrnost in hitrost
upravnih postopkov, s tem pa posredno tudi na pravice strank.
Izdelava lokacijske dokumentacije, ki podrobneje opredeli pogoje za poseg v prostor na območjih, urejenih s prostorskimi ureditvenimi pogoji, pa ni del upravnega postopka,
zato zanjo navedeni argumenti ne veljajo. Državni prevzem
te naloge (ki se v praksi tudi ni dosledno izvedel) je vsekakor
v neskladju s prvim odstavkom 140. člena ustave, zato je
bilo potrebno točko VI/1 člena 3 ZPDF razveljaviti, kolikor
se nanaša na prevzem te upravne naloge.
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XI. Točka VI/5 člena 3 ZPDF (zakon o razlastitvi in
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lasti – v nadaljevanju: ZRPPN)
Razlastitveni postopek po ZRPPN temelji na ugotovitvi
javne koristi. Le-ta je lahko razvidna iz prostorskih izvedbenih aktov. Če javna korist ni ugotovljena na ta način, odloča
o ugotovitvi javne koristi po določbi ZRPPN občinska skupščina v upravnem postopku. Po ugotovljeni javni koristi pa se
tudi o sami razlastitvi odloča v upravnem postopku.
Ker gre za poseg v lastninsko pravico, ki je zajamčena z
ustavo, mora država v razlastitvenih postopkih zagotoviti
enake standarde pravne varnosti za vsakogar. Po naravi stvari razlastitev, kadar se izvede z namenom zadovoljitve javne
koristi v lokalni skupnosti, pomeni izvedbo odločitve občine
na področju urejanja prostora. Vendar pa gre za področje, ki
je posebej občutljivo z vidika varstva človekovih pravic
(lastninska pravica). Potrebno je tehtati na eni strani lokalno
naravo zadeve in na drugi strani načelo pravne varnosti, ki
izhaja iz 2. člena ustave. Odločba, s katero se ugodi zahtevi
oziroma zavrne zahteva za razlastitev, temelji na zakonu in
prostorskem izvedbenem aktu oziroma aktu o ugotovitvi
javne koristi. Pooblastila za prosti preudarek upravni organ
nima. Državni prevzem te upravne naloge torej ne pomeni
bistvenega posega v ustavno varovano jedro lokalne samouprave. Po drugi strani pa je glede postopkov v razlastitvenih zadevah bistvenega pomena zahteva, da se zagotovi pravna varnost strankam v postopku. Glede na to prenos
pristojnosti za odločanje o razlastitvi na državo ne pomeni
ustavno nedopustnega posega v lokalno samoupravo, in to iz
smiselno enakih razlogov, kot veljajo za odločanje o lokacijskih dovoljenjih. Občina lahko v razlastitvenem postopku
nastopa kot stranka, kolikor so lahko v tem postopku prizadete njene pravice. Zoper odločbo se lahko tudi pritoži.
Ni pa točka VI/5 člena 3 ZPDF v skladu z ustavo,
kolikor se nanaša na postopek ugotavljanja javne koristi. Ta
postopek namreč predstavlja odločitev občine o rabi prostora, kar sodi v njeno izvirno pristojnost. Pravna varnost stranke je zagotovljena z določbo, da se lahko odločba o razlastitvi izvrši šele potem, ko odločba o ugotovitvi javne koristi
postane pravnomočna (četrti odstavek 17. člena ZRPPN).
Državni prevzem te pristojnosti ni samo v neskladju s prvim
odstavkom 140. člena ustave; nedopusten je tudi z vidika
načel pravne države (predvsem načela zakonitosti delovanja
državne uprave iz 120. člena ustave), saj ta načela ne dopuščajo, da bi o obstoju javne koristi za razlastitev originarno
odločal organ dekoncentrirane državne uprave oz. njegova
uradna oseba. To točko ZPDF je potrebno razveljaviti, kolikor se nanaša na upravno nalogo ugotavljanja javne koristi
(prvi odstavek 17. člena ZRPPN).
Ker je v tej zadevi odločalo samo o ustavnosti državnega prevzema upravnih nalog iz ZRPPN, ustavno sodišče ni
ocenjevalo skladnosti določb tega zakona z ustavo (zlasti z
določbama 33. in 69. člena). Pojem “splošni interes”, o
katerem govori ZRPPN, je v besedilu izreka in obrazložitve
te odločbe nadomestilo s pojmom “javna korist”, ki ga kot
pogoj dopustnosti razlastitve uporablja ustava. S tem pa se
še ni opredelilo o skladnosti določb samega ZRPPN z ustavo.
XII. Točka VI/7 člena 3 ZPDF in stanovanjski zakon
Po navedbah MOL bi morale biti iz prevzema izvzete
naslednje pristojnosti:
– odločanje v dvomu, ali gre za stanovanje po stanovanjskem zakonu (3. člen),
– vodenje registra stanovanj za območje občine
(10. člen),
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– vodenje registra pogodb o upravljanju stanovanj in
vodenje registra upravnikov (27. in 28. člen),
– preverjanje zakonitosti pogodb o najemu stanovanja
(41. člen),
– soglasje za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju (50. člen),
– preverjanje višine najemnine in zavzetje stališča o
tem, ali je najemnina oderuška (66. člen).
Ustavno sodišče je po koneksiteti razširilo postopek za
oceno ustavnosti na 9. člen zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, saj je s to določbo na novo
določen obseg pristojnosti, ki jih prevzame država (upravne
enote). Ta zakon je po načelih “lex posterior derogat legi
priori” in “lex specialis derogat legi generali” na področju,
ki ga ureja, razveljavil določbe ZPDF. Zakon o spremembah
in dopolnitvah stanovanjskega zakona je vse naloge, ki jih
Mestna občina Ljubljana navaja kot sporne, z izjemo naloge
iz 66. člena stanovanjskega zakona, določil kot državno
pristojnost.
Sporne upravne naloge pomenijo izvrševanje stanovanjskega zakona (ne pa občinskih predpisov) in po svoji naravi
niso lokalne zadeve, ki bi sodile v izvirno pristojnost občine, zato državni prevzem teh nalog ni v neskladju s
140. členom ustave.
Področje stanovanjskih razmerij pa je gotovo posebnega pomena za razvoj mest. Mestne občine so tudi po svojih
kapacitetah sposobne opravljati te naloge. Glede na določbo
141. člena ustave bi morale te zadeve soditi v izvirno pristojnost mestne občine. Poudariti je potrebno, da (razen pri
nalogi iz 3. člena) ne gre za naloge upravnega odločanja,
temveč za materialna dejanja, ki omogočajo mestni občini
izvajanje nalog na področju stanovanjskega gospodarstva.
Zato je bilo potrebno razveljaviti 9. člen zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, kot tudi točko VI/7 ZPDF, kolikor se nanaša na mestne občine in (kumulativno) kolikor ureja prevzem upravnih nalog iz drugega
odstavka 3. člena, četrtega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 27. člena, prvega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 41. člena in drugega odstavka 50. člena.
XIII. Točka IV/1 člena 3 ZPDF (zakon o naravni in
kulturni dediščini, Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni
list RS, št. 8/90 in 26/92 – v nadaljevanju: ZVNKD)
Upravne naloge v zvezi z razglašanjem zgodovinskih
spomenikov in naravnih znamenitosti (18., 26. in 29. člen
ZVNKD) so ostale v pristojnosti občin (3. člen ZPDF, točka
IV/1). Mestna občina Ljubljana navaja naslednje sporne naloge, ki naj bi sodile v izvirno pristojnost mestnih občin:
– zagotovitev izvedbe del vzdrževanja na spomeniku
ali znamenitosti, če za to ne poskrbi imetnik (37. člen),
– prepoved določenega načina ali namena rabe spomenika ali znamenitosti (38. člen),
– ugotavljanje splošnega interesa za razlastitev
(45. člen),
– odločanje o razlastitvi (47. člen),
– odločanje o prenosu pravice upravljanja na premičnem spomeniku ali znamenitosti (48. člen) in
– določitev strokovne organizacije, ki bo skrbela za
premični spomenik ali znamenitost, ki je začasno brez imetnika (50. člen).
V ZVNKD niso razmejeni kulturni oziroma zgodovinski spomeniki (v nadaljevanju: spomeniki) ter naravne znamenitosti (v nadaljevanju: znamenitosti) lokalnega in širšega
pomena. V skladu s tem zakonom so nepremičnine razglašale za spomenike oziroma znamenitosti občinske skupščine z
akti, v katerih je bil določen tudi varstveni režim (18. in
19. člen ZVNKD). V državni pristojnosti je bilo razglašanje
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spomenikov in znamenitosti le tedaj, ko je šlo za narodni ali
regionalni park, za ogrožene živalske in rastlinske vrste ali
za drug spomenik oziroma znamenitost velikega ali izjemnega pomena za Slovenijo (21. člen ZVNKD). Premične spomenike so z akti s smiselno enako vsebino razglašali občinski upravni organi (26. člen). Ti so izdajali tudi akte o
začasni razglasitvi za spomenik ali znamenitost (28. člen).
ZPDF je v točki IV/1 člena 3 iz prevzema upravnih
nalog, ki so jih opravljali občinski organi, izvzel naloge iz
18., 26. in 29. člena ZVNKD, torej razglašanje spomenikov
in znamenitosti.
Sporne upravne naloge, ki jih navaja Mestna občina
Ljubljana, pomenijo izvrševanje varstvenega režima spomenikov in znamenitosti – tako tistih, ki so lokalnega pomena,
kot tudi tistih, ki so širšega pomena. Ker na podlagi ZVNKD
ni mogoče razmejiti prvih in drugih, ustavno sodišče z razveljavitvijo točke IV/1 člena 3 ZPDF ne bi moglo vzpostaviti z
ustavo skladnega stanja, saj bi se v pristojnost občine vrnile
tudi upravne naloge, ki se nanašajo na spomenike in znamenitosti širšega pomena. Z ustavo neskladno razmejitev pristojnosti je na tem področju mogoče razmejiti le v novem
področnem zakonu. Zakonodajalec bo moral pri sprejemanju
tega zakona upoštevati ustavno določbo o pristojnosti občin
in na tej podlagi razmejiti spomenike in znamenitosti lokalnega pomena od tistih, ki so širšega pomena.”
XIV. Točka III/1 člena 3 ZPDF (zakon o kmetijskih
zemljiščih)
Mestna občina Ptuj navaja kot sporne naloge v zvezi z
rabo kmetijskih zemljišč. Ustava določa v drugem odstavku
71. člena, da zakon določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč. Upravne naloge, ki se nanašajo na promet s kmetijskimi zemljišči in druge ukrepe za posebo varstvo kmetijskih
zemljišč, pomenijo izvrševanje zakona in niso lokalne javne
zadeve v smislu prvega odstavka 140. člena ustave.
XV. Zakon o prevozih v cestnem prometu
Tega zakona ZPDF ne navaja, zato je v tem delu zahteva Mestne občine Ljubljana neutemeljena.
22. Ustavno sodišče je sklenilo, da začne razveljavitev
posameznih določb ZPDF in zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona učinkovati tri mesece po
objavi te odločbe v Uradnem listu RS. Odložni rok bo omogočil postopen prenos upravnih nalog na občinske organe,
zlasti pa prevzem spidov in kadrovske spremembe, če bodo
te potrebne.
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veljavitvijo posameznih točk ZPDF ustavno sodišče ne bi
pripomoglo k uresničitvi določbe drugega odstavka
141. člena ustave. Zato se je ustavno sodišče odločilo, da
ugotovi neskladnost ZPDF z ustavo, ker ne upošteva posebnega statusa mestnih občin, in da naloži Državnemu
zboru odpravo te neustavnosti. Le v enem primeru (področje stanovanjskega zakona) se je odločilo za razveljavitev
točke ZPDF, kolikor se nanaša na mestne občine, saj je
ocenilo, da gre očitno za naloge, ki so posebej pomembne
za razvoj mest.
Ob tem pa ustavno sodišče opozarja, da določba drugega odstavka 141. člena ustave ne more biti uresničena zgolj z
vrnitvijo določenih z ZPDF prevzetih upravnih nalog mestnim občinam. Zagotovitev ustavno določenega posebnega
statusa mestnih občin terja poglobljeno analizo normativnih,
upravnih in drugih pristojnosti na vseh področjih.
C)
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21., 30., 43. in 48. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in
sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez
Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr.
Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Prvo, tretjo, peto,
šesto, osmo in deveto točko izreka je sprejelo soglasno.
Drugo točko izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jerovšek in Ude. Četrto
točko je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Šturm. Sedmo točko je sprejelo s sedmimi
glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jambrek in
Jerovšek. Odklonilno ločeno mnenje so napovedali sodniki
Jambrek, Jerovšek, Šturm in Ude, pritrdilno ločeno mnenje
pa sodnik Krivic.
Št. U-I-98/95
Ljubljana, dne 11. julija 1996.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2777.

B)-V
23. Ustava določa v drugem odstavku 141. člena, da
mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.
Ta ustavna določba zavezuje zakonodajalca, da določi posebne pristojnosti mestnih občin izven kroga “lokalnih zadev, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo
samo prebivalce občine” (prvi odstavek 140. člena ustave).
Po veljavnem pravu pa imajo z redkimi izjemami na posameznih področjih (npr. zakon o varstvu okolja, Uradni list
RS, št. 32/93) mestne občine enak izvirni delokrog kot ostale
občine. Po preteku več kot leta in pol po ustanovitvi novih
občin torej ustavna določba o posebnih pristojnostih mestnih
občin še ni bila uresničena. Določitev posebnih pristojnosti
mestnih občin se ne nanaša zgolj na upravne naloge, vendar
tudi slednje lahko spadajo v krog nalog iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.
Določitev obsega nalog iz državne pristojnosti, ki se
nanašajo na razvoj mest, je naloga zakonodajalca. Z raz-

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) objavlja Statistični urad
Republike Slovenije
POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno
na območju Slovenije za julij 1996
Cene življenjskih potrebščin so se julija 1996 v primerjavi
z junijem 1996 povečale za 0,3%, cene na drobno pa za 0,5%.
Št. 052-07-9/96
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Irena Križman l. r.
Namestnica direktorja
Statističnega urada
Republike Slovenije

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3842

Št. 44 – 9. VIII. 1996

2778.

2780.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 3. seji, dne 18. 7. 1996, sprejel

KOEFICIENTE
rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1996

SKLEP
o potrditvi učbenika:
POZNAVANJE TEKSTILIJ
2. del
TEKSTILNOTEHNOLOŠKI POSTOPKI,
ki ga je napisala
Maja Hartman

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih julija 1996 v primerjavi z junijem 1996 je
bil 0,004.
2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do julija 1996 je bil 0,021.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do julija 1996 je
bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih julija 1996 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,074.
5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno julija 1996 v
primerjavi z junijem 1996 je bil 0,005.
6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
julija 1996 je bil 0,061.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do julija 1996 je bil 0,008.
8. Koeficient rasti cen na drobno julija 1996 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,107.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do julija 1996 v primerjavi s povprečjem leta
1995 je bil 0,087.
Št. 052-07-15/96
Ljubljana, dne 5. avgusta 1996.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

2779.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 3. seji, dne 18. 7. 1996, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
SLAŠČIČARSTVO,
ki ga je prevedla in priredila
Darinka Gosteničnik
po izvirniku: Spezielle Fachkunde fur Konditoren
Učbenik SLAŠČIČARSTVO, se potrdi za pouk pri
predmetu praktični pouk v programu ŽIVILEC.
Št. 601-35/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje

Učbenik POZNAVANJE TEKSTILIJ – 2. del TEKSTILNO TEHNOLOŠKI POSTOPKI, se potrdi za pouk pri
predmetu poklicna tehnologija v programu TEKSTILEC.
Št. 601-36/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno
in strokovno izobraževanje

2781.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 3. seji, dne 18. 7. 1996, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
VAJE IZ ŽIVILSKIH TEHNOLOGIJ
MESO, MESNI IZDELKI, RIBE IN JAJCA,
ki so ga napisale:
Nežka Bajt, Irena Štrumbelj-Drusani in Simona Golec
Učbenik, VAJE IZ ŽIVILSKIH TEHNOLOGIJ MESO,
MESNI IZDELKI, RIBE IN JAJCA, se potrdi za pouk pri
predmetu Praktični pouk v programu ŽIVILSKI TEHNIK.
Št. 601-37/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno
in strokovno izobraževanje

2782.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 3. seji, dne 18. 7. 1996, sprejel
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SKLEP
o potrditvi učbenika:
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI
ki ga je napisal
Alojz Razpet
Učbenik ELEKTROENERGETSKI SISTEMI, se potrdi za pouk pri predmetu elektroenergetski sistemi v programu ELEKTROTEHNIK.
Št. 601-38/96
Ljubljana, dne 22. julija 1996.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno
in strokovno izobraževanje

2783.
Na podlagi 86. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93) izdaja upravni odbor Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana v soglasju z Vlado Republike Slovenije
STATUT
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
A) Ugotovitve
1. člen
(ustanovitev)
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d. (v
nadaljevanju: sklad) je bil ustanovljen z dnem uveljavitve
zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: zakon) 2. julija
1993.
2. člen
(pričetek poslovanja)
Sklad je pričel s poslovanjem dne 20. 1. 1994, ko je
Republika Slovenija na podlagi prvega odstavka 108. člena
ter v skladu s četrtim odstavkom 84. člena zakona, kot edini
ustanovitelj na račun sklada vplačala ustanovitveni kapital v
višini 10,000.000 SIT.
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– upravljanje sklada (VIII.)
– notranja organizacija (IX.)
– zastopanje in predstavljanje (X.)
– nadzor (XI.)
– odgovornost za obveznosti (XII.)
– trajanje in prenehanje sklada (XIII.)
– poslovna skrivnost in prepoved konkurence (XIV.)
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
(ustanovitelj)
Edini ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
5. člen
(načela poslovanja)
Sklad je neprofitna finančna organizacija za kreditiranje naložb na področju varstva okolja s posojili z ugodno
obrestno mero.
Sklad posluje:
– v svojem imenu in za svoj račun,
– v svojem imenu in za tuj račun,
– v tujem imenu in za tuj račun.
6. člen
(pravna organiziranost sklada)
Sklad je javnopravna oseba s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi, določenimi z zakonom in statutom.
Sklad je delniška družba.
7. člen
(firma in sedež)
Firma sklada je: Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana.
Skrajšana firma sklada je: Eko sklad, d.d., Ljubljana.
Sedež sklada je v Ljubljani.
Naslov sklada je: Trg Republike 3, 1000 Ljubljana.
Naslov sklada se lahko spremeni s sklepom upravnega
odbora sklada.
8. člen
(žig in znak)
Sklad ima žig pravokotne oblike z naslednjim besedilom: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana.
Sklad ima znak, ki ga izbere in določi upravni odbor
sklada. Znak se zaščiti.
Sklad lahko uporablja tudi žig s skrajšano firmo in
znakom.
III. DEJAVNOST

B) Vsebina
3. člen
(vsebina statuta)
S tem statutom (v nadaljevanju: statutom) se določijo in
urejajo:
– statusne določbe (II.)
– dejavnost (III.)
– osnovni kapital sklada (IV.)
– zaščita pred riziki poslovanja (V.)
– uporaba sredstev sklada (VI.)
– akti sklada (VII.)

9. člen
(osnovna in druge dejavnosti)
Osnovna dejavnost sklada je kreditiranje naložb iz prvega odstavka 19. člena tega statuta iz lastnega kapitala z
obrestno mero, ki zagotavlja ohranjanje realne vrednosti kapitala (realna stopnja inflacije) in kritje normalnih stroškov
poslovanja sklada.
Sklad v svojem imenu in za tuj račun opravlja tudi
posle pridobivanja in usmerjanja kreditov za kreditiranje
naložb iz prvega odstavka 19. člena tega statuta z obrestno
mero, ki zagotavlja kritje stroškov pridobljenih kreditov in
kritje normalnih stroškov poslovanja sklada.
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Na posamičnih projektih kreditiranja naložb na področju varstva okolja lahko sklad v tujem imenu in za tuj račun
izvaja finančno posredništvo, kadar s tem ne ovira dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena.
Sklad lahko opravlja tudi spremljajoče posle, ki so potrebni za njegov obstoj, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Sklad lahko posamezne posle deloma ali v celoti s
posebno pogodbo poveri drugi specializirani pravni ali fizični osebi.
IV. OSNOVNI KAPITAL SKLADA
10. člen
(osnovni kapital po zakonu)
V osnovni kapital se prenesejo vsa sredstva pridobljena
oziroma prenešena na sklad:
– z vplačilom ustanovitvenega kapitala sklada,
– na podlagi zaključnega računa sklada za sofinanciranje programov varstva okolja, ustanovljenega na podlagi
zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja
(Uradni list RS, št. 2/90) ,
– z odprtimi terjatvami do posojil, danih za namene
varstva okolja v okviru proračunskih sredstev ministrstva,
po stanju na dan ustanovitve sklada,
– na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
– na podlagi podeljenih koncesij za republiške javne
službe na področju ravnanja z odpadki,
– na podlagi zakona o republiškem proračunu,
– ter vsa druga sredstva kapitalskega značaja pridobljena na drugi zakonski podlagi.
Upravni odbor vsake tri mesece, na podlagi evidenc
pridobljenih sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena, ugotovi obseg tako pridobljenih sredstev. Dokapitalizacijo z
izdajo novih delnic na osnovi tako ugotovljenega obsega
pridobljenih sredstev pa predlaga vladi enkrat letno.
Pri postopku dokapitalizacije iz prejšnjega odstavka se
smiselno uporablja zakon o gospodarskih družbah.
Nominalna vrednost posamezne delnice sklada je
100.000 SIT .
11. člen
(povečanje osnovnega kapitala s pristopom drugih
delničarjev)
Pravica drugih pravnih in fizičnih oseb, biti delničar
sklada je omejena tako, da njihov skupni delež ne preseže
33% stanja osnovnega kapitala sklada.
Upravni odbor predlaga vladi da odloči o pogojih za
izdajo delnic in o vsebini pravic iz delnic.
12. člen
(povečanje osnovnega kapitala z dotacijami in darili)
Za povečanje osnovnega kapitala z dotacijami ali darili
domačih in tujih pravnih ali fizičnih oseb ter tujih držav izda
sklad po volji donatorja delnice na ime sklada, Republike
Slovenije ali drugega delničarja.
Če gre za delnice na ime sklada ali Republike Slovenije
se smiselno uporabijo določila 10. člena statuta, če gre za
delnice na ime drugega delničarja pa določila 11. člena
statuta.
13. člen
(povečanje osnovnega kapitala iz sredstev sklada)
Po sprejemu letnega poročila za zadnje poslovno leto se
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ugotovljeni dobiček obvezno razporedi za povečanje osnovnega kapitala, a šele takrat, ko rezerve dosežejo najmanj
10% osnovnega kapitala. Sklep o tem sprejme vlada.
Del dobička se lahko razporedi tudi za povečanje rezerv, vendar samo na podlagi posebne utemeljitve in predloga direktorja sklada.
Za povečanje osnovnega kapitala sklada iz naslova razporeditve dobička se izdajo nove delnice.
14. člen
(delnice)
Delnice, ki glasijo na ime Republike Slovenije, so navadne in niso v pravnem prometu. Imetniku dajejo:
– pravico do upravljanja sklada,
– pravico do izplačila preostanka vrednosti premoženja
sklada v primeru njegove likvidacije in
– pravico do dividende, ki se ne izplačuje in se nameni
povečanju osnovnega kapitala po določilih 13. člena statuta.
Delnice drugih pravnih in fizičnih oseb so imenske
prednostne delnice. Imetniku dajejo:
– pravico do izplačila preostanka vrednosti premoženja
sklada v primeru njegove likvidacije,
– pravico do enkratne pridobitve kredita pod ugodnimi
pogoji v skupni višini 2 kratnika vrednosti delnic dodatno k
pod pogoji in s strani sklada odobrenim kreditom za projekte, za katere oziroma na katere lastnik imenske prednostne
delnice prenaša pravico do pridobitve dodatnega kredita,
– ter pravico do dividende, ki se ne izplačuje in se
nameni povečanju osnovnega kapitala po določilih 13. člena
statuta,
– ne pa pravice do upravljanja sklada (glasovanja).
Imenske prednostne delnice se lahko prenašajo samo s
soglasjem Vlade in to samo takrat, ko le te niso izkoristile
pravice do pridobitve dodatnih kreditov oziroma je od uveljavitve pravice do dodatnih kreditov preteklo več kot 80%
kreditnega obdobja kumulativno za vse kreditirane projekte.
Delnice sklada so v nematerializirani obliki pod pogoji
določenimi z zakonom in ne kotirajo na borzi.
O izdanih delnicah vodi sklad delniško knjigo. V delniško knjigo se redno vnašajo podatki o lastnikih delnic,
vrstah delnic, vrstah in koristniku pravic iz delnic (naslovnik, območje, področje), njihovih prenosih, zneskih, datumih sprememb, ter drugi podatki, ki jih v skladu z veljavnimi
predpisi določi direktor sklada.
Glede drugih vprašanj v zvezi z izdajanjem delnic se
smiselno uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah.
V. ZAŠČITA PRED RIZIKI POSLOVANJA
15. člen
(rizična aktiva)
Rizična aktiva ne sme preseči trikratnika kapitala sklada.
Za določitev rizične aktive se smiselno uporabljajo določilo IV. točke sklepa o razvrstitvi rizičnih aktivnih bilančnih in ustreznih izvenbilančnih postavk bank in hranilnic
(Ur. l. RS, št. 55/93). Postopek določitve rizične aktive se
izvede enkrat letno.
16. člen
(zadolževanje sklada in jamstvo Republike)
O vsaki zadolžitvi sklada s posojili domačih in tujih
oseb ter tujih držav in mednarodnih finančnih ustanov na
podlagi zakona na predlog upravnega odbora odloča vlada.
Za dolgoročne kredite pri tujih finančnih inštitucijah
lahko pridobiva sklad garancijo Republike Slovenije, če jih
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na osnovi lastnega jamstva ne more pridobiti, oziroma bi jih
lahko pridobil le pod manj ugodnimi pogoji.
17. člen
(omejitev pri kreditiranju)
Največje možno posamezno finančno posojilo (vključno z dodatnim kreditom iz drugega odstavka 14. člena
statuta), ki ga sklad lahko odobri posameznemu posojilojemalcu, znaša največ 10% kapitala sklada. Povezane osebe se
štejejo za enega posojilojemalca.
Skupni znesek vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev
enemu posojilojemalcu ne sme presegati 20% kapitala sklada.
Sklad lahko odobrava kredite lastnikom delnic sklada
samo na podlagi soglasnega sklepa upravnega odbora pod
enakimi pogoji, kot sicer veljajo za kredite sklada.
18. člen
(zavarovanje kreditov)
Vsi krediti, ki jih odobrava sklad, morajo biti ustrezno
zavarovani v skladu z veljavnimi predpisi in veljavno kreditno prakso.
VI. UPORABA SREDSTEV SKLADA
19. člen
(načela kreditiranja)
Sredstva sklada se uporabljajo za kreditiranje naložb:
1. republiških javnih služb varstva okolja,
2. obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja,
3. v naprave in tehnologije varstva okolja,
4. v tehnologije in izdelke, neoporečne za okolje,
5. pri izvedbi sanacijskih programov povzročiteljev
obremenitev.
Sredstva sklada se lahko uporabljajo tudi za kreditiranje naložb republike v zvezi z obveznim ukrepanjem in za
zagotovitev manjkajočih sredstev za izvedbo nacionalnega
programa varstva okolja ter za izdajanje garancij in zavarovanj za naložbe iz prejšnjega odstavka.
Pri tem sklad zasleduje zlasti naslednje cilje:
1. naložbe bodo pomembneje prispevale k ohranitvi in
izboljšanju stanja življenjskega in naravnega okolja,
2. naložbe same bodo okoljsko manj oporečne,
3. naložbe bodo imele večjo stopnjo učinkov v primerjavi s stroški,
4. kreditojemalec bo sposoben povrniti najeti kredit.
20. člen
(postopek javnega razpisa)
Sklad podeljuje kredite na podlagi javnega razpisa po
posameznih namenih skladno z naložbeno politiko in finančnim načrtom sklada.
VII. AKTI SKLADA
21. člen
(poslovanje sklada)
Poslovanje sklada se podrobneje uredi s posebnimi pravilniki, ki urejajo zlasti postopke javnih razpisov za kreditiranje, izdelavo investicijskih projektov, oceno predloženih
investicijskih projektov, finančne pogoje kreditiranja in koriščenja odobrenih sredstev, izbor izvajalcev del in storitev
ter dobaviteljev opreme, spremljavo investicijskih projektov
v fazi izgradnje in spremljavo učinkov investicijskih projektov.
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22. člen
(objave, podatki)
Statut, vpisi povečanja osnovnega kapitala, oglas z vabilom k javnemu vpisu delnic, pravilniki sklada iz prejšnjega
člena, javni razpisi za pridobitev kredita in druge informacije
po zakonu se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podatki o delovanju sklada so javni. Sklad redno obvešča javnost, zainteresiranim posameznikom in organizacijam pa daje informacije najpozneje v enem mesecu po prejemu zahtevka in za ceno, ki ne sme preseči materialnih
stroškov posredovanih informacij.
Sporočila javnosti posreduje direktor sklada. Predsednik upravnega odbora pa posreduje sporočila glede delovanja upravnega odbora.
VIII. UPRAVLJANJE SKLADA
23. člen
(funkcije vlade)
Vlada RS skladno z zakonom in tem statutom opravlja
posamezne funkcije upravljanja in sicer:
– imenuje in razrešuje upravni odbor sklada,
– daje soglasje k statutu sklada, naložbeni politiki sklada
in finančnemu načrtu, k zaključnemu računu in poročilu o
poslovanju ter k imenovanju in razrešitvi direktorja sklada,
– odloča o vsaki zadolžitvi sklada,
– odloča o načinu pokrivanja izgube .
24. člen
(organi sklada)
Organi sklada so upravni odbor, nadzorni odbor in direktor.
Člani organov sklada morajo ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno
skrivnost družbe.
25. člen
(upravni odbor)
Upravni odbor sestavlja od Vlade Republike Slovenije
imenovani predsednik in štirje člani. Predsednika upravnega
odbora v času njegove odsotnosti zamenjuje eden izmed
članov, ki ga določi upravni odbor.
Upravni odbor deluje v skladu s poslovnikom o delu
upravnega odbora, ki ga sprejme na svoji seji.
Mandat predsednika in članov traja štiri leta. Predsednik in člani upravnega odbora, ki jim je potekel mandat, so
lahko ponovno imenovani.
Vlada Republike Slovenije imenuje novega predsednika in člane upravnega odbora ali ponovno imenuje iste vsaj
tri mesece pred potekom mandata.
Vlada Republike Slovenije razreši člane upravnega odbora:
– na njihovo lastno željo,
– če so nezmožni opravljati svojo funkcijo,
– če malomarno ali škodljivo opravljajo svojo funkcijo,
– zaradi drugih pomembnih strokovnih razlogov.
Upravni odbor ima delovna oziroma posvetovalna telesa.
Nagrade za delo članom upravnega odbora določi vlada.
26. člen
(naloge upravnega odbora)
Upravni odbor:
– sprejme statut in ga predloži v soglasje vladi,
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– sprejme letni program s finančnim načrtom sklada in
ju predloži v soglasje vladi,
– sprejme naložbeno politiko sklada in jo predloži v
soglasje vladi,
– predlaga vladi, da odloči o pogojih za izdajo delnic in
njihovi vsebini,
– sprejme letno poročilo o poslovanju z letnim obračunom sklada in ju predlaga v soglasje vladi,
– sprejema pravilnike, poslovnike in druge akte sklada,
in tiste iz 21. člena tega statuta daje v predhodno mnenje
Ministrstvu za okolje in prostor,
– sprejme sklepe o pripravi razpisov in jih daje v predhodno mnenje Ministrstvu za okolje in prostor,
– odloča o dodelitvi kreditov po predhodnem mnenju
Ministrstva za okolje in prostor,
– imenuje in razrešuje direktorja sklada, ter ga predlaga
v soglasje vladi,
– daje smernice in navodila za delo direktorju sklada,
– zastopa sklad v razmerju do direktorja,
– imenuje stalna in začasna delovna telesa,
– odloča o drugih vprašanjih, določenih s statutom oziroma drugimi akti.
Upravni odbor posluje v skladu s sprejetim poslovnikom in je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov
upravnega odbora.
Vsak član ima en glas. Upravni odbor odloča z večino
vseh glasov.
27. člen
(direktor)
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor.
Direktorja sklada na podlagi javnega razpisa imenuje in
razrešuje upravni odbor.
Soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja sklada
daje Vlada Republike Slovenije.
Razmerja z direktorjem sklada se uredijo s pogodbo.
Pogodbo z direktorjem sklene predsednik upravnega odbora
na podlagi sklepa upravnega odbora.
Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandata je
lahko direktor ponovno imenovan.
28. člen
(naloge direktorja)
Direktor:
– organizira in vodi delovni proces,
– zastopa in predstavlja sklad,
– predlaga sklic sej upravnega odbora,
– pripravlja materiale in sodeluje na sejah upravnega
odbora,
– pripravlja predloge pravnih aktov iz 21. člena tega
statuta in jih posreduje v obravnavo upravnemu odboru,
– skrbi za izvrševanje sklepov upravnega odbora,
– odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja
uslužbencem sklada,
– imenuje in razrešuje uslužbence s posebnimi pooblastili,
– v skladu z veljavnimi predpisi odloča o nagrajevanju
uslužbencev sklada,
– poroča upravnemu odboru o poslovanju sklada,
– samostojno, brez predhodnega sklepa upravnega odbora, sklepa posle, katerih vrednost ne presega 1,200.000
SIT,
– usklajuje gradiva, ki so podlaga za odločanje upravnega odbora z državnimi in drugimi organi in organizacijami,
– opravlja vse druge naloge na podlagi tega statuta,
zakona in drugih veljavnih predpisov.
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IX. NOTRANJA ORGANIZACIJA
29. člen
(organizacija)
Notranje organizacijske enote sklada so:
– urad direktorja,
– sektor za uvajanje projektov,
– sektor za spremljanje realizacije projektov,
– finančni sektor.
Natančnejše določbe o notranji organizaciji sklada določa akt, ki ga na predlog direktorja sprejme upravni odbor.
30. člen
(računovodski standardi)
Sklad uporablja slovenske računovodske standarde, ki
veljajo za banke.

X. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
31. člen
(pooblastila)
Sklad predstavljata predsednik upravnega odbora in
direktor sklada, po pooblastilu pa lahko tudi člani upravnega
odbora in vodilni uslužbenci sklada.
Sklad zastopa in zanj podpisuje direktor sklada samostojno v skladu in mejah pooblastil, razen v primerih določenih s statutom ter sklepi upravnega odbora.
Direktor lahko posamezna pooblastila za zastopanje
prenese na uslužbence sklada s posebnim sklepom.
XI. NADZOR
32. člen
(nadzor nad delom)
Delo sklada nadzira od Državnega zbora imenovani
nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov.
Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta.
Nadzorni odbor o delu sklada poroča Državnemu zboru
najmanj enkrat letno ali na njegovo vsakokratno zahtevo.
33. člen
(nadzor nad poslovanjem)
Najmanj enkrat letno v skladu z zakonom opravi nadzor nad poslovanjem sklada organizacija, pooblaščena za
opravljanje ekonomsko finančne revizije.
XII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
34. člen
(odgovornost)
Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim
premoženjem.

XIII. TRAJANJE IN PRENEHANJE SKLADA
35. člen
(delovanje sklada)
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
Sklad preneha z delovanjem pod pogoji in na način
določen z zakonom.
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XIV. POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED
KONKURENCE
36. člen
(poslovna tajnost)
Podatki o dejavnosti in v zvezi z dejavnostjo sklada, ki
bi lahko ogrozili pravno varnost v postopkih sklada in poslovno tajnost kreditojemalcev in drugih partnerjev sklada,
so poslovna tajnost.
37. člen
(prepoved konkurence)
Direktor in drugi zaposleni ne smejo brez soglasja
upravnega odbora opravljati pridobitne dejavnosti, na področju dejavnosti sklada, pa tudi ne sklepati poslov za lasten
ali tuj račun.
Člani upravnega odbora ne smejo biti člani uprav od
sklada odvisnih družb, člani upravnih odborov oziroma uprav
ali delavci v katerikoli drugi družbi ali skladu z dejavnostjo,
ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo
sklada.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.
(Uradni list RS, št. 51/94 in 3/95).
39. člen
Ta statut začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 113-01/96
Ljubljana, dne 18. junija 1996.
Predsednik
upravnega odbora
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije
Marko Slokar l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k statutu
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., dne
18. julija 1996, pod št. 400-06/94-15/9-8.

2784.
Na podlagi 114. člena zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) sklepata
Vlada Republike Slovenije kot predstavnik delodajalca
in
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije ter
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije
kot predstavnika delojemalcev
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I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S to kolektivno pogodbo stranki določita pravice in
obveznosti ter odgovornosti pogodbenih strank in podjetij
na področju delovnih razmerij, plač, drugih osebnih prejemkov ter povračil stroškov v zvezi z delom, položaj sindikata
v podjetju, obveščanje in soupravljanje v podjetju ter pravice
delavcev do varovanja osebnih podatkov.
II. VSEBINA IN VELJAVNOST KOLEKTIVNE
POGODBE
2. člen
S kolektivno pogodbo so opredeljene obligacije med
podjetji premogovništva Slovenije in delodajalcem.
3. člen
Sklenjena kolektivna pogodba velja za vsa podjetja v
dejavnosti premogovništva Slovenije in za vse zaposlene v
teh podjetjih, če trajno opravljajo dela na območju Republike Slovenije.
4. člen
Za direktorje in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o
zaposlitvi, za čas njene veljavnosti, ne veljajo določbe od 88.
do 138. člena te kolektivne pogodbe ter tarifna priloga k tej
kolektivni pogodbi, druge določbe pa veljajo, če ni njihova
uporaba izrecno izključena s pogodbo o njihovi zaposlitvi.
Kolektivna pogodba velja tudi za učence in študente na
praksi ali počitniškem delu.
Izraz “delavci” v tej kolektivni pogodbi pomeni delavce,
ki so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.
5. člen
Ta kolektivna pogodba velja do konca leta 2000.
Vsaka stranka lahko kolektivno pogodbo pisno odpove
tri mesece pred potekom roka njene veljavnosti. Če kolektivna
pogodba ni odpovedana, se podaljša vsako leto za eno leto.
6. člen
Tarifna priloga, ki je sestavni del te kolektivne pogodbe
velja do 31. 12. 1996. Tarifna priloga se sprejme vsako leto
najkasneje do 30. 11. za naslednje leto. Če se ne sprejme v
tem roku, se ji veljavnost podaljša do sprejema nove.
7. člen
Zakon, splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo in
socialni sporazum se neposredno uporabljajo, če ta kolektivna pogodba posamezne vsebine ne ureja drugače ali če je
dodatno ne konkretizira.
Stranki soglašata, da predstavlja obseg pravic delavcev,
določen z zakonom, splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo in socialnim sporazumom, spodnjo mejo teh pravic.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK IN NAČIN
REŠEVANJA SPOROV
1. Pozitivna izvedbena dolžnost

KOLEKTIVNO POGODBO
premogovništva Slovenije
OBLIGACIJSKE DOLOČBE

8. člen
Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi,
ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te
pogodbe in spoštovanje njenih določb.
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2. Negativna izvedbena dolžnost

7. Postopek pomirjevanja

9. člen
Stranki kolektivne pogodbe sta dolžni opustiti vsako
dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

14. člen
Postopek pomirjevanja se začne na pisno obrazloženo
zahtevo katerekoli stranke.
Komisijo sklicuje in vodi predsednik.
Stranki kolektivne pogodbe sta komisiji za pomirjevanje dolžni zagotoviti vse podatke o izvajanju kolektivne
pogodbe in vso strokovno pomoč.
Vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške pomirjevanja, skupne stroške pa si stranki delita.
Postopek pomirjevanja pogodbeni stranki uredita s poslovnikom komisije za pomirjevanje.

3. Urejanje specifične vsebine
10. člen
Stranki kolektivne pogodbe soglašata, da se specifična
vsebina, ki je ne ureja ta kolektivna pogodba, uredi s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami.
4. Sklenitev, spremembe ali dopolnitve
kolektivne pogodbe
11. člen
Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se začne na pobudo katerekoli od strank vsaj tri mesece pred prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe.
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga
spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.
Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki svojo obrazloženo zahtevo v pisni obliki.
Drugi stranki sta se dolžni do predloga opredeliti v
30 dneh.
Če druga stranka ne sprejme predloga za spremembo ali
dopolnitev kolektivne pogodbe ali se do predloga ne opredeli v 30 dneh, stranka – predlagateljica začne postopek pred
komisijo za pomirjevanje.
Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo tudi za postopek sklenitve nove
kolektivne pogodbe.
5. Reševanje kolektivnih sporov
12. člen
Za spor med strankama kolektivne pogodbe gre v primeru, če se ne sporazumeta o
– sklenitvi, spremembi oziroma dopolnitvi kolektivne
pogodbe,
– enotni razlagi in uporabi kolektivne pogodbe in
– o ukrepih za reševanje spornih primerov.
Za reševanje sporov med strankama kolektivne pogodbe, naštetih v prejšnjem odstavku, ki jih ni bilo mogoče rešiti
z medsebojnimi pogajanji, se ustanovi komisija za pomirjevanje in arbitražni svet.
Stranka, ki hoče nespremenjeno kolektivno pogodbo,
lahko spor o izvršenih kršitvah pogodbe s strani nasprotne
stranke predloži sodišču, ki je pristojno za reševanje delovnih sporov.
6. Sestava komisije za pomirjevanje
13. člen
Komisija za pomirjevanje šteje pet članov, od katerih
imenujejo predstavniki delodajalca dva člana, predstavnika
delojemalcev pa po enega člana.
Člani komisije sporazumno imenujejo predsednika komisije kot petega člana iz vrst uglednih znanstvenih, strokovnih ali javnih delavcev.
Stranki kolektivne pogodbe sta dolžni člane komisije
imenovati najkasneje v osmih dneh od prejema zahteve, ti pa
v naslednjih treh dneh predsednika komisije.

8. Arbitražni svet
15. člen
V primeru, da se pogodbeni stranki ne sporazumeta o
razlagi, sklenitvi, spremembi in dopolnitvi kolektivne pogodbe in drugih ukrepih za reševanje spornih situacij, odloči
o spornih vprašanjih arbitražni svet. Pobudo za oblikovanje
arbitražnega sveta lahko da vsaka izmed pogodbenih strank.
Pobuda mora biti podana v pisni obliki z navedbo spornega
vprašanja. Stranka, ki da pobudo, je dolžna hkrati imenovati
člane arbitražnega sveta, ki jo bodo zastopali.
Arbitražni svet šteje pet članov, od katerih imenujejo
predstavniki delodajalca dva člana in dva namestnika, predstavnika delojemalcev pa po enega člana in enega namestnika, predsednika in njegovega namestnika pa imenujeta stranki sporazumno.
Člane arbitražnega sveta določita pogodbeni stranki iz
vrst priznanih strokovnjakov s področja delovnega prava.
Arbitražni svet deluje po poslovniku.
Vsaka stranka nosi svoje stroške arbitražnega postopka,
skupne stroške pa si stranke delijo.
9. Učinki pomirjevanja in odločitev arbitražnega
sveta
16. člen
Pomirjevanje velja za neuspešno, če katerakoli stranka
pisno izjavi, da šteje pomirjevanje za neuspešno, kakor tudi,
če stranki ne imenujeta članov komisije za pomirjevanje
oziroma, če člani ne imenujejo predsednika komisije.
Vsak sporazum, ki je dosežen, mora biti v pisni obliki.
Če je pomirjevanje neuspešno, odloči o spornih vprašanjih
arbitražni svet.
Sporazum strank v postopku pomirjevanja ali odločitev
arbitražnega sveta dopolnjuje kolektivno pogodbo oziroma
nadomešča določbe, ki so z njo v nasprotju.
10. Razlaga kolektivne pogodbe
17. člen
Pogodbeni stranki imenujeta strokovno komisijo za razlago kolektivne pogodbe.
Komisija za razlago šteje pet članov, od katerih imenujejo predstavniki delodajalca dva člana, predstavnika delojemalcev pa po enega člana. Predsednika imenujeta pogodbeni
stranki sporazumno. Vsaka pogodbena stranka lahko v postopek priprav vključi tudi zunanje strokovne sodelavce,
vendar le kot konzultante.
Sporazumno sprejeta razlaga je obvezna za vse pogodbene stranke, ki so dolžne v osmih dneh o razlagi obvestiti
uporabnike kolektivne pogodbe.
Komisija deluje po poslovniku.
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11. Spremljanje izvajanja kolektivne pogodbe
18. člen
Pogodbeni stranki redno spremljata izvajanje te kolektivne pogodbe po sprejeti metodologiji spremljanja, ki jo
oblikujeta sporazumno ob uveljavitvi kolektivne pogodbe.
Neposredni nadzor nad izvajanjem kolektivne pogodbe
vršita pogodbeni stranki preko svojih oblik organiziranosti.
19. člen
Podjetja so dolžna podatke o izvajanju kolektivne pogodbe redno in v postavljenih rokih posredovati strankam
pogodbe.
Pogodbeni stranki imata pravico vpogleda v vse podatke, ki so v zvezi z izvajanjem te kolektivne pogodbe.
Preprečevanje vpogleda v podatke o izvajanju kolektivne pogodbe, njihovo prikrivanje ali dajanje lažnih podatkov
je kršitev te kolektivne pogodbe.
12. Posledice kršitev pravic in dolžnosti strank
20. člen
Če ena od strank krši obveznosti, ki jih je prevzela s to
kolektivno pogodbo, lahko druga stranka od nje odstopi.
Odstop je potrebno drugi stranki predhodno pisno napovedati v roku, ki ne sme biti krajši od treh mesecev.
Po izvršenem odstopu lahko vsaka stranka zahteva
uvedbo postopka za sklenitev nove kolektivne pogodbe.
NORMATIVNE DOLOČBE
I. DELOVNA RAZMERJA
1. Sklenitev delovnega razmerja
21. člen
Organizacijo podjetja, sistemizacijo delovnih mest z
nomenklaturo nazivov za skupine delovnih mest oziroma
delovna področja, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe, način vrednotenja delovnih mest in druge pogoje, potrebne za zasedbo delovnih mest, se določi v podjetju v posebnem aktu po opravljenem postopku skupnega posvetovanja s
svetom delavcev in po predhodnem pisnem mnenju sindikata podjetja.
22. člen
Delavec sklene delovno razmerje za delovno področje,
določeno v sistemizaciji delovnih mest, za katero izpolnjuje
predpisane pogoje.
Za delo v jami se lahko sprejme v delovno razmerje le
delavec, ki je star najmanj 18 let in ki z zdravniškim spričevalom dokaže, da izpolnjuje psihofizične in zdravstvene zahteve za delo v jami.
Pri zaposlitvi invalidnih oseb ima prednost kandidat, ki
je postal invalid pri izvajanju praktičnega dela v zvezi s
pripravo na poklic.
23. člen
Rudar, ki je končal rudarsko šolo pred dopolnitvijo 18
let starosti, ki je poseben pogoj za delo v jami, se v skladu s
potrebami podjetja zaposli do izpolnitve predpisane starosti
na zunanjih delih ali pa se mu do dopolnjenega 18. leta
starosti podaljša čas praktičnega usposabljanja na šolskih
deloviščih.
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24. člen
S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma nastopom
dela delavec pridobi vse pravice in obveznosti, ki mu pripadajo v zvezi z delovnim razmerjem.
Preden nastopi delo, mu je potrebno omogočiti, da se
seznani z vsebino kolektivne pogodbe in drugimi akti podjetja, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti.
2. Poskusno delo
25. člen
Pogoj za ohranitev delovnega razmerja je uspešno
opravljeno poskusno delo.
Poskusno delo traja:
– za vsa delovna mesta, ki se opravljajo pod zemljo –
od 3 do 6 mesecev,
– za zunanja delovna mesta od I. do III. tarifne skupine
– 1 mesec;
– za zunanja delovna mesta IV. tarifne skupine – 2
meseca;
– za zunanja delovna mesta V. tarifne skupine – 3
mesece;
– za zunanja delovna mesta VI. tarifne skupine – 4
mesece;
– za zunanja delovna mesta VII. do VIII. tarifne skupine – 6 mesecev.
Poskusno delo mora biti določeno v sistemizaciji delovnih mest. Poskusnega dela ni mogoče določiti za delavce-pripravnike.
3. Uvajanje delavca v delo v premogovniku
26. člen
Delavca, ki je sklenil delovno razmerje v podjetju in je
prvič razporejen na delo v jami, je treba postopoma, najmanj
pa 15 dni, uvajati v delo pod neposrednim vodstvom in
nadzorom delavca, ki ga določi pooblaščeni delavec organizacijske enote ali od njega pooblaščena oseba.
Čas uvajanja se delavcu šteje v poskusno delo.
4. Pripravništvo
27. člen
Dolžina trajanja pripravniške dobe je;
– za dela IV. in V. stopnje
6 mesecev
– za dela VI. stopnje
9 mesecev
– za dela VII. stopnje
12 mesecev
razen, če posebni predpisi za poklice v rudarstvu ne
določajo drugače.
Pripravniška doba iz predhodnega odstavka se ustrezno
podaljša za čas daljše opravičene odsotnosti z dela nad 30
dni.
Pripravništva ni potrebno opravljati delavcu, ki je z
izobraževanjem ob delu ali iz dela dosegel višjo stopnjo
izobrazbe v okviru svojega poklica ali stroke.
II. RAZPOREJANJE DELAVCEV
28. člen
Delavec je razporejen z razporeditveno odločbo na delovno mesto v okviru delovnega področja v pogodbi o zaposlitvi, za katerega je sklenil delovno razmerje. Razporeditvena odločba je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.
Delavec je lahko zaradi potreb delovnega procesa in
organizacije dela razporejen na vsako delovno mesto, ki
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ustreza stopnji delavčeve strokovne izobrazbe za določeno
vrsto poklica, znanja in sposobnosti.
1. Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti
za opravljanje del in postopek ugotavljanja
pričakovanih rezultatov del
29. člen
Postopek za ugotavljanje znanja in zmožnosti ter postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela začne direktor
ali od njega pooblaščeni delavec na podlagi dokumentacije,
ki mora izkazovati delavčevo uspešnost pri delu za obdobje
najmanj 30 dni delavčeve prisotnosti na delu v zadnjih šestih
mesecih.
O začetku postopka iz predhodnega odstavka je potrebno obvestiti sindikat, katerega član je delavec.
Delavcu je potrebno poslati vabilo na razgovor z navedbo, da gre za postopek preverjanja znanja in zmožnosti
za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je razporejen.
Delavcu je potrebno omogočiti vpogled v strokovno
dokumentacijo, na podlagi katere je bil postopek začet. Direktor ali od njega pooblaščeni delavec mora z delavcem
opraviti razgovor in mu dati možnost, da se izreče o navedbah.
O tem razgovoru je potrebno voditi zapisnik.
III. PRENEHANJE POTREB PO DELAVCIH ZARADI
NUJNIH OPERATIVNIH RAZLOGOV V PODJETJU
30. člen
Delavcu, ki je po določilih te kolektivne pogodbe opredeljen kot presežni delavec, ne more prenehati delovno razmerje, dokler mu ni zagotovljena ena izmed pravic iz dela, ki
mu jo zagotavlja zakon in ta kolektivna pogodba.
31. člen
Kot presežni delavec se smatra vsak delavec, oziroma
vsi tisti delavci, katerih delo v podjetju ni več potrebno
začasno za največ 6 mesecev ali trajno zaradi kateregakoli v
tem členu navedenega razloga ali vzroka, in sicer:
– zmanjševanja proizvodnje;
– ukinjanja dela delovnega procesa;
– reorganizacije delovnega procesa in poslovanja podjetja;
– uvajanja tehnoloških izboljšav, ki zmanjšujejo potrebo po številu delavcev;
– ekonomskih težav in
– ugotovitve prezaposlenosti oziroma viška delavcev,
katerih delo ne bi bilo več potrebno že ob sedanji nespremenjeni tehnologiji, vrsti in količini proizvodnje, če bi bili
organizacija dela in storilnost optimalni.
1. Postopek za ugotavljanje presežnih delavcev
32. člen
Direktor podjetja ugotovi obstoj oziroma nastanek presežnih delavcev.
Direktor obvesti o nastanku presežnih delavcev organ
upravljanja in sindikat podjetja in kolikor gre za trajne presežne delavce večjega števila, v roku 30 dni pred nastopom
prenehanja potreb po delu delavcev, tudi zavod za zaposlovanje.
Iz obvestila organu upravljanja in sindikatu morajo izhajati razlogi za prenehanje potreb po delu, število in kategorije delavcev, ki bodo verjetno zajeti med presežke ipd.
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Za razreševanje problematike presežnih delavcev se
imenuje petčlanska komisija, ki jo sestavljata 2 člana organa
upravljanja, 2 predstavnika sindikata podjetja oziroma organizacijske enote in predstavnik kadrovske službe.
Komisija določi, kateri ukrep bo uporabljen, če gre za
začasne ali trajne presežne delavce.
V primeru, ko gre za trajne presežne delavce, mora
organ upravljanja sprejeti program za razreševanje presežnih
delavcev, v katerem določi ukrepe za preprečitev in omejitev
števila preseženih delavcev ter pravice, ki bodo tem delavcem zagotovljene ipd.
2. Začasni presežni delavci
33. člen
Kot začasni presežni delavec se smatra tisti delavec, ki
mu začasno, največ pa za čas šestih mesecev, ni mogoče
zagotoviti dela.
Z odločitvijo, da je opredeljen kot začasni presežni
delavec, mora biti delavec seznanjen najmanj 3 dni pred
izdajo ustreznega sklepa.
34. člen
V primeru, ko gre za začasne presežne delavce, se le-ti
rešujejo z:
1. razporeditvijo na drugo delovno mesto v podjetju ali
izven podjetja;
2. prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo;
3. uvedbo dela s skrajšanim delovnim časom in
4. zagotovitvijo nadomestila plače za čas čakanja na
delo.
35. člen
Delavca, katerega delo začasno ni potrebno, se razporedi na drugo delovno mesto najdalj za čas šestih mesecev, in
sicer na delovno mesto, za katero se lahko zahteva eno
stopnjo nižja strokovna izobrazba, kot se zahteva za delovno
mesto, na katerem je delavec delal, preden je postal začasni
presežni delavec.
Delavca pa se lahko razporedi za čas iz prejšnjega
odstavka tudi v drugo organizacijo ali k drugemu delodajalcu na delovno mesto, za katero se zahteva enaka ali eno
stopnjo nižja strokovna izobrazba, kot se zahteva za delovno
mesto, na katerem je delavec delal, preden je postal začasni
presežni delavec.
36. člen
Delavca se napoti na prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo, če se z njo v kratkem času doseže potrebna usposobljenost za prosta delovna mesta.
Višino nadomestila za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije določa ta kolektivna pogodba.
37. člen
Delavec lahko dela tudi krajši delovni čas od polnega.
Krajši delovni čas se lahko uvede za posameznika, za
delavce na določenem delovnem mestu, za določeno organizacijsko enoto ali celo podjetje.
Plača delavca, ki dela skrajšan delovni čas, je določena
v tej kolektivni pogodbi.
Skrajšani delovni čas po tem členu se šteje za polni
delovni čas.
38. člen
Delavca se napoti na čakanje na delo za čas največ
šestih mesecev in se mu za ta čas zagotovi nadomestilo plače
v višini, ki jo določa ta kolektivna pogodba.
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39. člen
Pri določitvi ukrepa iz 34. člena te kolektivne pogodbe
in izbiri, kateri delavec je začasni presežni delavec, se upošteva:
1. delovno uspešnost, ki jo oceni neposredno nadrejeni
vodja. Prednost za ohranitev dela ima delavec z boljšo oceno
uspešnosti;
2. strokovna izobrazba, pri čemer ima prednost delavec
z večjo strokovno izobrazbo;
3. delovna doba, pri čemer ima prednost delavec z daljšo delovno dobo;
4. zdravstveno stanje;
5. socialne razmere, v katerih delavec živi, pri čemer se
upošteva dohodek na člana družine. Prednost ima delavec s
slabšimi socialnimi razmerami.
40. člen
Odklonitev kateregakoli ukrepa iz 34. člena te kolektivne pogodbe s strani delavca ima za posledico prenehanje
delovnega razmerja.
3. Trajni presežni delavci
41. člen
Za trajne presežne delavce se smatra tiste delavce, za
katere direktor ugotovi, da jim trajno ne bo mogoče zagotoviti dela v podjetju, niti s pomočjo razporeditev, niti z možnostjo prekvalifikacije ali dokvalifikacije in da tudi ni možno delovnega procesa organizirati z enakim številom
delavcev s skrajšanim delovnim časom.
42. člen
Delavcem, ki so postali trajni presežni delavci, se zagotovi s programom za razreševanje presežnih delavcev:
1. ponudbo zaposlitve v drugi organizaciji ali pri drugem delodajalcu z ustreznim delom za nedoločen čas;
2. dokup zavarovalne dobe zaradi uveljavitve pravice
do upokojitve, če delavcu manjka do izpolnitve pogojev za
upokojitev največ do 5 let delovne dobe;
3. pomoč za začetek samostojne dejavnosti (kmetijstvo,
obrt, podjetništvo ipd.).
43. člen
Delavcem, katerim preneha delovno razmerje kot presežnim delavcem in ki so bili v podjetju zaposleni najmanj
dve leti, pripada odpravnina v višini najmanj polovice delavčeve povprečne skupne mesečne neto plače v zadnjih treh
mesecih za vsako leto dela v podjetju.
Presežnim delavcem morajo biti odpravnine izplačane
najkasneje do izteka roka po katerem mu pripada nadomestilo plače za presežne delavce.
Do odpravnine iz prvega odstavka ni upravičen delavec, ki mu podjetje v okviru programa razreševanja presežnih delavcev zagotovi ustrezno zaposlitev v drugi organizaciji ali pri delodajalcu, dokupi delovno dobo ali mu izplača
odpravnino po 46. členu te kolektivne pogodbe.
44. člen
Delavcem, katerim ni mogoče trajno zagotoviti dela v
podjetju, preneha delovno razmerje po preteku šestih mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.
Šestmesečni rok za delavce iz prve, druge ali tretje
alinee 47. člena začne teči, ko se delavec vrne na delo, za
delavce iz četrte alinee pa po izteku mandata oziroma podaljšane imunitete po 155. členu te kolektivne pogodbe.

Stran 3851

45. člen
V času iz prejšnjega člena delavcu pripada nadomestilo
plače v višini, ki je določena v tej kolektivni pogodbi. Če
delavec v tem času opravlja delo, mu pripada plača po dejanskem delu.
Če delavcu po sporazumu preneha delovno razmerje
pred iztekom šestmesečnega roka, delavcu pripada celotni
znesek nadomestila plače.
46. člen
Podjetje se zaradi nastalih presežkov lahko dogovori z
delavci o odločitvi za sporazumno prenehanje delovnega
razmerja z odpravnino.Višino določi organ upravljanja podjetja, s predhodnim soglasjem sindikata podjetja.
Natančnejši pogoji izplačila odpravnine za sporazumno
prenehanje delovnega razmerja, so predmet pismenega sporazuma o prenehanju delovnega razmerja.
Delodajalec mora pismeno opozoriti delavca na posledice prenehanja delovnega razmerja z njegovim soglasjem v
zvezi s pravicami za primer brezposelnosti, in sicer da ne
more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila iz naslova
brezposelnosti.
47. člen
Delovno razmerje presežnemu delavcu ne preneha:
– v času služenja vojaškega roka;
– v času, ko je odsoten zaradi začasne nezmožnosti za
delo zaradi poškodbe pri delu ali bolezni;
– delavki v času nosečnosti, med porodniškim dopustom in dopustom za nego otroka oziroma delavcu, ki koristi
pravice iz naslova materinstva;
– sindikalnemu zaupniku in članu organa soupravljanja, obema v času opravljanja funkcije in še dve leti po
prenehanju opravljanja funkcije;
– enemu od zakoncev zaposlenih v podjetju.
Samo s soglasjem delavcev lahko preneha delovno razmerje:
– delavcu z manj kot enim letom delovne dobe;
– delavcu, katerega zakonec je kot nezaposlen prijavljen na Zavodu za zaposlovanje;
– delavki oziroma delavcu samohranilcu z otrokom do
dveh let starosti ali težje motenim v duševnem ali telesnem
razvoju;
– obema zakoncema.
48. člen
Delavcu – invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev za invalidsko upokojitev, lahko preneha delovno razmerje, kot presežnemu delavcu, le z njegovim soglasjem ali če se mu zagotovi
sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas na ustreznem
delovnem mestu v drugi organizaciji ali pri delodajalcu.
Dokler se delavcu iz prejšnjega odstavka ne zagotovi
ustreznega delovnega mesta, se mu lahko odredi čakanje na
delo. V tem času ima delavec pravico do nadomestila plače v
višini denarnega nadomestila, ki bi mu pripadalo kot brezposelnemu delavcu po predpisih o zavarovanju za primer brezposelnosti.
49. člen
Starejšemu delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za
upokojitev manjka do pet let zavarovalne dobe, lahko preneha delovno razmerje, kot presežnemu delavcu, le:
1. če se mu zagotovi dokup zavarovalne dobe;
2. če mu je zagotovljeno denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti vse do izpolnitve
pogojev za upokojitev;
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3. če se mu z njegovim soglasjem zagotovi pravica do
ustrezne odpravnine po lastni izbiri med odpravnino iz
43. člena in odpravnino iz 46. člena te kolektivne pogodbe.
50. člen
Delavci, ki postanejo začasni ali trajni presežni delavci,
morajo sprejeti sklep z navedbo za kakšen presežek gre ter z
navedbo ukrepa, ki bo uporabljen oziroma z navedbo časa,
kdaj jim bo prenehalo delovno razmerje.
Sklep izda direktor. Izdaja sklepa ni potrebna v primeru, ko je po sklepu organa upravljanja uveden skrajšan delovni čas za vse zaposlene v organizacijski enoti ali v podjetju kot celoti.
4. Kriteriji za določanje delavcev, ki bodo uvrščeni med
presežne delavce
51. člen
Za ugotovitev prenehanja potreb po delu posameznih
delavcev se določajo naslednji izločitveni kriteriji:
1. delovna uspešnost
a) delovna disciplina,
b) kakovost dela,
c) količina dela,
d) samostojnost,
e) odnos do delovnih sredstev;
2. izobrazba;
3. delovne izkušnje
a) skupna delovna doba,
b) delovna doba v podjetju,
c) delovna doba na sedanjem delovnem mestu;
4. zdravstveno stanje;
5. socialno stanje.
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56. člen
Arbitražno komisijo sestavljata dva predstavnika podjetja, dva predstavnika sindikata in predsednik, ki ga obe
strani imenujeta sporazumno.
Če se arbitražna komisija ne more konstituirati, ker
posamezna stranka ni imenovala svojega arbitra, imenuje
arbitra na predlog stranke pristojno sodišče za delovne
spore.
IV. DELOVNI ČAS
57. člen
Delovni čas delavcev traja 40 ur na teden.
Delovni teden ima pet delovnih dni z 8-urno delovno
obveznostjo.
Delovni čas se lahko razporedi tudi drugače, in sicer z
uvedbami turnusov in dnevnega gibljivega delovnega časa.
Pri uvedbi turnusa mora biti upoštevan 24-urni tedenski
počitek.
Delavec je dolžan delati v delovnem času, ki je določen
v pogodbi o zaposlitvi.
58. člen
Direktor lahko med letom prerazporedi delovni čas vsem
delavcem ali delavcem posameznih delov podjetja, če to
zahteva organizacija dela, boljša izkoriščenost delovnih sredstev in če nastopijo izjemne okoliščine (prekinitev dobave
električne energije, okvare naprav, strojev, zasutja delovišč,
pomanjkanje surovin in rezervnih delov).
S to prerazporeditvijo pa ne sme biti presežena 40-urna
delovna obveznost.

53. člen
Pri določanju presežnih delavcev se v isto kategorijo
uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da jih
je mogoče medsebojno prerazporejati v skladu z zakonom.
Presežni delavci se določajo v okviru organizacijskih enot
(delovne enote, obrati).
Kriteriji za določitev presežnih delavcev bodo uporabljeni v primeru, ko na istem delovnem mestu oziroma delovnem področju dela več delavcev, ali ko je več delavcev z isto
stopnjo strokovne izobrazbe oziroma z enako usposobljenostjo postalo presežek.

59. člen
Direktor lahko odloči, da morajo delavci poleg primerov, ki jih določa zakon, delati preko polnega delovnega časa
še v naslednjih primerih:
– zaradi zagotovitve zadostnih količin premoga za potrebe energetskih objektov;
– zaradi nenadne odsotnosti delavca na delovnem mestu, ki ne more ostati nezasedeno zaradi potreb proizvodnega
procesa ali iz varstvenih razlogov in zaščite premoženja.
Delo preko polnega delovnega časa se ne sme uvesti, če
je delo mogoče opraviti z ustrezno organizacijo in delitvijo
dela, razporeditvijo delovnega časa, z uvajanjem novih izmen ali zaposlitvijo novih delavcev.
Delo preko polnega delovnega časa sme trajati največ
8 ur na teden, 20 ur na mesec oziroma 180 ur na leto.
Delo preko polnega delovnega časa po tem členu se
šteje kot poseben delovni pogoj.

54. člen
Zoper sklep o določitvi presežnih delavcev imajo delavci pravico do ugovora.

V. LETNI DOPUST IN ODSOTNOSTI Z
NADOMESTILOM IN BREZ NADOMESTILA PLAČE

52. člen
Merila za uporabo posameznih kriterijev iz prejšnjega
člena so določena v metodologiji za ugotavljanje presežnih
delavcev.

5. Arbitražna komisija v postopku reševanja presežnih
delavcev
55. člen
Če organ upravljanja podjetja sprejme program razreševanja presežnih delavcev in pri tem ne upošteva stališč,
mnenj in predlogov sindikata, lahko sindikat v osmih dneh
od dneva, ko mu je bil vročen program razreševanja presežnih delavcev, sproži postopek pred arbitražno komisijo.
Program je dokončen, ko arbitražna komisija o njem
odloči.

1. Letni dopust
60. člen
Letni dopust za zunanje delavce traja najmanj 18 delovnih dni, za jamske delavce pa najmanj 24 delovnih dni v
enem koledarskem letu, ne glede na to ali dela delavec poln
ali krajši delovni čas od polnega. Osnova za določitev dopusta jamskih delavcev je razporeditvena odločba za delovno
mesto, na katerem se šteje zavarovalna doba s povečanjem.
Delavec ima pravico izrabiti dopust, ko mu preteče šest
mesecev nepretrganega dela v podjetju.
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Kolikor delavec v koledarskem letu ne izpolni pogojev
iz prejšnjega odstavka, ima pravico za vsak poln mesec dela
izrabiti 3 dni dopusta za delo v jami oziroma 2 dni dopusta
za delo izven jame.
61. člen
Delavcu, ki je razporejen iz dela v jami na zunanje delo
in obratno, se določi dolžino dopusta sorazmerno času prebitem na delu v jami oziroma zunaj.
Kot osnova se šteje poln mesec dela v jami oziroma
zunaj. Izračun se opravi ob prerazporeditvi delavca.
Invalidu, ki je zaradi svoje invalidnosti II. in III. kategorije razporejen na delo izven jame, pripada dopust po
osnovah za delo v jami do konca koledarskega leta, v katerem je bil ocenjen za invalida. Enaka pravica gre tudi delavcu, ki je razporejen iz dela v jami na zunanje delo zaradi
medicinske rehabilitacije. Takemu delavcu pripada dopust
po osnovah za delo v jami do konca koledarskega leta, v
katerem bo stalno razporejen na delo izven jame.
62. člen
Dolžina dopusta vsakega delavca je odvisna od dolžine
delovne dobe, zahtevnosti dela, pogojev dela, odgovornosti
in socialnih pogojev, v katerih delavec živi.
63. člen
Dolžino dopusta se določi po naslednji tabeli:
Skupno št. dosež. delov.
let za letni dopust

po 6 mesecih
po 2 letih
po 3 letih
po 4 letih
po 6 letih
po 8 letih
po 10 letih
po 13 letih
po 16 letih
po 19 letih
po 21 letih
po 23 letih
po 25 letih

Letni dopust za
zunanjega delavca

Letni dopust za
jamskega delavca

18 dni
19 dni
20 dni
21 dni
22 dni
23 dni
24 dni
25 dni
26 dni
27 dni
28 dni
29 dni
30 dni

24 dni
25 dni
26 dni
27 dni
28 dni
29 dni
30 dni
32 dni
34 dni
36 dni
38 dni
39 dni
40 dni

Delovni pogoji delavca v jami vključno z nočnim delom se po tej lestvici vrednotijo skupno s 6 dni večjo osnovo
letnega dopusta, oziroma 10 dni daljšim največjim možnim
dopustom, kot ga lahko doseže delavec izven jame.
Število dni dopusta delavca, pridobljenih iz naslova
delovne dobe iz prejšnje lestvice, se poveča za število dni, ki
jih delavec pridobi na osnovi povečanja delovne dobe po
naslednjih kriterijih:
a) za zahtevnost delovnega mesta
– I. tarifni razred
– II. in III. tarifni razred
– IV. tarifni razred
– V. tarifni razred
– VI. tarifni razred
– VII. tarifni razred
– VIII. tarifni razred
– IX. tarifni razred

0 let
1 leto
2 leti
3 leta
4 leta
5 let
6 let
7 let

b) za delovne pogoje
– v pisarni
– v delavnicah in drugih zaprtih prostorih
– za čiščenje fekalij

0 let
1 leto
1 leto
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– na prostem
2 leti
– posebni delovni pogoji (ropot nad 80 fonov,
temper. nad 34 °C, prah vlaga, dvigovanje
težkih bremen, obremenjena dihala in vid,
delo v višinah nad 2 m, če ni posebej zavarovano
in delo v turnusu)
4 leta
Upošteva se samo po en kriterij iz točke b, pod pogojem, da delavec dela v navedenih pogojih najmanj 20%
letnega delovnega časa.
c) za opravljanje odgovornejših delovnih mest
– vodenje oddelka ali nadzornik
2 leti
– vodenje etaže – poslovodja
3 leta
– vodenje sektorja ali obrata
4 leta
Delavcu, ki doseže zgornjo mejo dopusta 30 oziroma
40 delovni dni že iz naslova delovne dobe, tega dopusta ni
mogoče povečati za a, b in c kriterije iz tretjega odstavka
tega člena, oziroma se dopust poveča samo še za dodatne dni
po tej kolektivni pogodbi.
64. člen
Letni dopust, ki pripada delavcu na osnovi kriterijev iz
predhodnega člena te kolektivne pogodbe se poveča za naslednje število dni:
– invalidom III. kategorije, delavcem pri katerih
je podana neposredna nevarnost za nastanek
invalidnosti in delavcem, ki jim je priznana
do 60% – na telesne okvare po kriterijih
kolektivne pogodbe podjetja za
3 dni
– delavcem, edinim hraniteljem za vsakega
otroka do 7 let starosti za
2 dni
– materam, ki niso edine hraniteljice, za
vsakega otroka do 7 let starosti za
1 dan
– članom jamske reševalne čete za akcije
v jami za vsakih 20 ur uporabe reševalnega aparata,
vendar skupno največ 5 delovnih dni
1 dan
Dodatni dnevi dopusta za invalide in delavce s telesno
okvaro se po tem in naslednjem členu izključujejo.
65. člen
Do dodatnih 5 dni dopusta je upravičen delavec, ki:
– je dopolnil 50 let starosti,
– ali mu je priznana 60 ali več % telesna okvara,
– ali je delovni invalid s pravico do skrajšanja delovnega časa in
– ali varuje in neguje težje telesno ali zmerno, težje ali
težko duševno prizadeto osebo.
66. člen
Kolektivni dopust se lahko določi v izjemnih okoliščinah ali v primerih višje sile kot npr. prevelike zaloge premoga, zalitja delovišč, okvar strojev, pomanjkanja materiala,
vremenskih neprilik, požara, pomanjkanja energije ter ostalih motenj v proizvodnem procesu.
Kolektivni dopust se lahko določi tudi na podlagi delovnega načrta v planu izrabe delovnega časa za vse delavce
ali posamezne skupine delavcev, vendar skupaj najdalj 10
delovnih dni v letu.
2. Odsotnost z nadomestilom in brez nadomestila plače
67. člen
Delavec ima pravico do izredne odsotnosti z dela z
nadomestilom plače do največ 7 delovnih dni v koledarskem
letu v naslednjih primerih:
– ob sklenitvi zakonske zveze
3 dni
– ob poroki otrok
2 dni
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– ob rojstvu otroka
2 dni
– ob smrti:
a) zakonca, otrok, staršev, bratov, sester
3 dni
b) očima, mačehe, starih staršev, tasta, tašče,
polbrata, polsestre, posvojiteljev, posvojencev,
zeta, snahe in vnuka
2 dni
– ob elementarni nesreči
3 dni
– ob selitvi družine iz kraja v kraj
3 dni
– ob selitvi družine v istem kraju
2 dni
– za sodelovanje na kongresih, konferencah
političnih strank in drugih organizacij na nivoju
države kot član vodstva ali delegat do
7 dni
– za sodelovanje na športnih, kulturnih in drugih
srečanjih in gostovanjih kot izvajalec, predstavnik
društva ali skupine do
7 dni
V prvih sedmih primerih iz predhodnega odstavka delavcu praviloma odsotnosti ni mogoče zavrniti ne glede na
zahteve in potrebe delovnega procesa. V primerih zadnjih
dveh alinej predhodnega odstavka pa se lahko odsotnost
odobri ali zavrne glede na zahtevo delovnega procesa.
Odsotnost z dela se praviloma začne zaporedno koristiti
na dan dogodka, za katerega je namenjena.
68. člen
Delavec ima pravico do odsotnosti z dela brez nadomestila plače do 30 dni v koledarskem letu pod pogojem, da je
svoj redni letni dopust že izkoristil in da njegova odsotnost
ne bo bistveno motila proizvodnega procesa in poslovanja.
Odsoten je lahko:
– zaradi urejanja važnih in družinskih razmer;
– zaradi šolanja in specializacije v lastnem interesu;
– za nego in oskrbo družinskih članov, če delavec nima
druge izbire;
– za primere ob elementarnih nesrečah na zasebni posesti;
– za zdravljenje na lastne stroške;
– delavec z otrokom do 3 let starosti zaradi nege otroka;
– zaradi aktivne udeležbe na športnih, kulturnih in drugih prireditvah;
– v ostalih izjemnih primerih, ki jih ni mogoče predvideti.
V tem času pravice iz dela mirujejo, razen v primeru
začetka oziroma nadaljevanja disciplinskega postopka in postopka za pridobitev stanovanja in stanovanjskega posojila.

VI. VARSTVO MLADOLETNIH DELAVCEV,
STAREJŠIH DELAVCEV, DELOVNIH INVALIDOV,
DELAVCEV PRI KATERIH OBSTAJA NEPOSREDNA
NEVARNOST ZA NASTANEK INVALIDNOSTI,
MATER IN ŽENSK
69. člen
Delavec ima pravico do varstva pri delu v skladu z
zakonom o varstvu pri delu in v skladu s posebnimi predpisi,
ki veljajo na področju rudarstva.
70. člen
Varstveni ukrepi so splošni in posebni.
Splošne varstvene ukrepe zagotavlja podjetje vsem delavcem, posebne ukrepe pa se zagotavlja na delovnih mestih,
na katerih obstaja večja nevarnost nesreče ali poklicnega
obolenja. Te ukrepe in varstvene normative ter pogoje in
načine uresničevanja varstva pri delu določa pravilnik o
varstvu pri delu in posebni predpisi, ki veljajo na področju
rudarstva.
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71. člen
Med splošne in posebne varstvene ukrepe štejemo zlasti:
– obdobne in ciljne zdravstvene preglede delavcev,
– medicinsko programiran aktivni oddih,
– skrajševanje obvezne prisotnosti na delu pri tistih
delih, kjer kljub varstvenim ukrepom ni možno preprečiti
zdravstvenih okvar oziroma poklicnih obolenj,
– zagotovitev ustreznih zaščitnih sredstev, obleke in
obutve itd. Količina in roki za zamenjavo so določeni v
pravilniku o varstvu pri delu in posebnih rudarskih predpisih.
72. člen
Sindikat podjetja ima preko svojih sindikalnih zaupnikov pravico kadarkoli dati pobudo direktorju za ugotovitev
ustreznosti delovnih razmer in določenih varstvenih ukrepov
preko ustreznih strokovnih institucij.
1. Mladoletni delavci
73. člen
Delavec, mlajši od 18 let, ne sme delati pod zemljo
preko polnega delovnega časa in ponoči.
2. Starejši delavci
74. člen
Starejšega delavca nad 55 let in delavko nad 50 let
oziroma oba z 32-letno pokojninsko dobo, se na podlagi
posebnih predpisov oziroma zdravniškega potrdila z ugotovitvijo o izčrpanosti razporedi na ustrezno delovno mesto, ki
ga bo lahko opravljal-a glede na starost in preostalo delovno
zmožnost.
3. Delavci – invalidi in delavci, pri katerih obstaja
neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti
75. člen
Delavca invalida in delavca, ki opravlja dela, pri katerih obstaja nevarnost nastanka invalidnosti, je treba prerazporediti na ustrezno delovno mesto najkasneje v roku 15 dni
po pravnomočnosti sklepa pristojne komisije, ki ugotovi
spremenjene delovne zmožnosti delavca.
Delavec iz prejšnjega odstavka se razporedi v okviru
podjetja oziroma če ni prostega delovnega mesta, se le-to
pridobi s prerazporeditvijo zdravega delavca, s prireditvijo
delovnega mesta in šele po upoštevanju vseh teh možnosti se
mu išče ustrezno zaposlitev zunaj podjetja.
4. Varstvo žensk
76. člen
Delavka ne sme delati pod zemljo. Ta prepoved ne
velja za delavke:
– ki opravljajo dela s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– ki morajo zaradi strokovnega izobraževanja opraviti
določen čas delovne prakse na podzemnih delih v rudnikih,
– ki morajo odhajati na podzemska dela v rudnikih
zaradi opravljanja del, ki niso fizična.
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VII. ODGOVORNOST ZA DELOVNE OBVEZNOSTI
77. člen
Delavec, ki po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih delovnih obveznosti in dolžnosti ali ki ne upošteva sprejetih sklepov v podjetju, krši delovno obveznost.
Delavec je disciplinsko odgovoren za kršitve delovnih
obveznosti, ne glede na obliko krivde.
Oblika krivde – naklep, huda malomarnost ter majhna
malomarnost, vpliva le na izbiro ukrepa oziroma disciplinske sankcije.
Delavec je materialno odgovoren za škodo, ki jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti.
Kršitve delovnih obveznosti in sankcije v zvezi s tem
so opredeljene v podjetniški kolektivni pogodbi.

VIII. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
78. člen
Kadar delavcu preneha delovno razmerje na podlagi
pismene izjave, da želi prenehati z delom, sme in mora ostati
na delu še naslednji čas:
1. delavci I., II. in III. tarifnega razreda – 1 mesec,
2. delavci IV. in V. tarifnega razreda – 2 meseca,
3. delavci VI., VII. in VIII. tarifnega razreda – 3 mesece.
Po skupnem sporazumu se lahko dolžina odpovednega
roka skrajša.

IX. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
79. člen
Delavec ima pravico zahtevati varstvo svojih pravic pri
pritožbenem organu v podjetju, pri pristojnem sodišču in pri
drugih pristojnih organih izven podjetja v skladu z zakonom.

X. DELO ŠTUDENTOV IN UČENCEV
80. člen
Študentom in učencem se lahko omogoči opravljanje
obvezne prakse in počitniškega dela.
Delo študentov in učencev lahko traja poln ali krajši
delovni čas.
81. člen
Na obvezni praksi in počitniškem delu se študentom in
učencem zagotavlja:
– zdravniški pregled, če je potreben za nastop dela;
– ob nastopu dela seznanitev z varstvenimi ukrepi, z
nevarnostmi in ustreznimi zaščitnimi sredstvi;
– zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni;
– prehrano med delom;
– prevoz na delo oziroma povrnitev stroškov prevoza;
– plačilo za opravljeno delo v skladu s kolektivno pogodbo;
– ustrezno mentorstvo oziroma inštruktorstvo.
Študentje in učenci so pri opravljanju dela izenačeni z
drugimi delavci glede odmorov, počitka, varstva pri delu ter
odškodninske odgovornosti.
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XI. DELOVNA MESTA, NA KATERIH SE ŠTEJE
ZAVAROVALNA DOBA S POVEČANJEM
82. člen
Za delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba
s povečanjem, se v podjetju določijo taka delovna mesta,
kjer je delo posebno težko in zdravju škodljivo oziroma, da
pri opravljanju dela delujejo na zdravstveno stanje delavca
škodljivi vplivi, ki jih ni mogoče odstraniti kljub uporabi
varstvenih ukrepov za preprečitev in omilitev.
Delavec mora delati na takem delovnem mestu v jami
predviden delovni čas. Odstopanje od predvidene prisotnosti
na delu v jami se lahko opraviči samo z delom v organih
upravljanja, sindikatu ali drugih organizacijah kot delegat,
če delavec taka dela opravlja po pooblastilu in v interesu
podjetja.
83. člen
Odpravljanje in omilitev težavnosti dela in škodljivih
vplivov na zdravje delavcev v podjetju se zagotavlja z:
– preventivnimi sistematičnimi zdravstvenimi pregledi;
– zdravstveno preventivnimi letovanji;
– odpravljanjem in omejevanjem nadurnega dela;
– uvajanjem sodobnejše tehnologije ipd.
XII. IZOBRAŽEVANJE
84. člen
Delavci imajo pravico, da se izobražujejo glede na svoje interese, podjetje pa ima pravico, da v svojem interesu
napoti delavca na izobraževanje.
Delavec se je dolžan izobraževati, če ga podjetje napoti
na izobraževanje.
Če izobraževanje, ki je v interesu podjetja, poteka med
delovnim časom, se čas izobraževanja pojmuje kot redni
delovni čas z vsemi pravicami, ki izhajajo iz tega.
Delavcu, ki se izobražuje v interesu podjetja, torej v
skladu z njegovimi kadrovskimi potrebami, pripada do:
– tri delovne dni za vsak izpit na ravni izobraževanja do
V. stopnje zahtevnosti;
– pet delovnih dni za vsak izpit na višji in visoki stopnji
zahtevnosti;
– deset delovnih dni za zaključni izpit ali maturo na
ravni do V. stopnje zahtevnosti;
– petnajst delovnih dni za diplomo na višji ali visoki
šoli;
– deset delovnih dni za vsak izpit na podiplomskem
študiju;
– petindvajset delovnih dni za magistrski izpit;
– petintrideset delovnih dni za doktorat.
Delavcu pripadajo te pravice le enkrat za pripravo na
posamezni izpit.
Delavec, ki se izobražuje za potrebe podjetja, je upravičen tudi do:
– plačila stroškov šolnine – kotizacije,
– plačila potnih stroškov v javnem prometu,
– plačila stroškov prehrane in
– plačila stroškov bivanja.
Medsebojne pravice in obveznosti iz naslova izobraževanja se med podjetjem in delavcem uredijo s posebno pogodbo.
XIII. PRENOS POOBLASTIL
85. člen
Direktor lahko pooblastilo za odločanje o posamičnih
pravicah in obveznostih delavcev, ki ga ima po tej kolektivni
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pogodbi, prenese na delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pooblastilo je v pisni obliki. Pred prenosom
teh pooblastil je direktor dolžan zahtevati mnenje sindikatov
o vsebini pooblastil in pooblaščeni osebi.
XIV. OBVEŠČANJE DELAVCEV IN SINDIKATOV
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ugotovijo še nerazporejena sredstva plač, je delavec udeležen v njihovi delitvi po istih osnovah in merilih kot je bil v
obračunskem obdobju udeležen z izplačilom skupnih plač.
Takšen poračun plač iz predhodnega odstavka predstavlja nadomestitev razlike med izplačanimi akontacijami
plač v določenem obdobju in dejanskim obračunom po doseženih rezultatih poslovanja podjetja.

86. člen
Direktor zagotavlja organizirano in objektivno obveščanje delavcev in sindikatov.

II. STROŠKI DELA
1. Plače zaposlenih

87. člen
Finančne in vsebinske obveznosti ter oblike obveščanja
delavcev in sindikatov, se natančno opredeli v kolektivni
pogodbi podjetja.

1.1. Oblikovanje plače
93. člen
Sistem delitve plač po tej kolektivni pogodbi temelji
na:

OSEBNI PREJEMKI
I. TEMELJNE DOLOČBE
88. člen
S kolektivno pogodbo se zagotavlja vrednost oziroma
višina osebnih prejemkov delavcev v skladu z ekonomskim
statusom panoge oziroma podjetja.
89. člen
Delavec se razporedi z razporeditveno odločbo na konkretno delovno mesto, ki je uvrščeno v ustrezni tarifni in
plačilni razred ter ovrednoteno z določenim relativnim razmerjem.
Ker je podlaga za obračun in izplačilo plač razporeditvena odločba, se mora ta izdati tudi ob začasnih razporeditvah na druga delovna mesta. Izjemoma je možno v organizacijskih enotah zaradi organizacije dela pod zemljo večkrat
začasno prerazporediti delavca na druga delovna mesta tudi
brez razporeditvene odločbe, vendar ob pogoju, da je delavec za takšna delovna mesta ustrezno strokovno usposobljen
in da je bil za takšna dela in naloge predhodno poučen,
oziroma je prejel ustrezna navodila.
90. člen
Vse osnove in izplačila plač po tej kolektivni pogodbi
so v bruto zneskih, če ni v posameznem primeru drugače
določeno.
V primeru stečaja ali likvidacije podjetja se vse neizplačane plače, nadomestila, dodatki in odpravnine ter druge
terjatve izplačajo delavcem iz stečajne oziroma likvidacijske
mase podjetja.
Delavcem s skrajšanim delovnim časom, ki je izenačen
s polnim delovnim časom, pripadajo prejemki iz drugih
stroškov dela in stroškov storitev po kriterijih te kolektivne
pogodbe v enakem znesku, kot velja za delavce, ki delajo v
polnem delovnem času.
91. člen
Redno izplačilo plač za pretekli mesec se realizira najkasneje do 18. dne tekočega meseca. Če izplačilni dan pride
na nedeljo ali praznik ali dela prost dan, se mora izplačilo
realizirati dan prej.
92. člen
Če se med obračunskim letom ali pred sprejemom zaključnega računa v skladu z rezultati poslovanja podjetja

a) delovnem mestu ter njegovem relativnem razmerju
oziroma plačilnem razredu, ki določajo izhodiščno plačo
delavca, ki je na tako delovno mesto razporejen.
Mesečno izhodiščno plačo se določi z zmnožkom vrednosti relativnega razmerja ustreznega plačilnega razreda, kamor je razvrščeno delovno mesto, s podjetniško dogovorjeno
urno vrednostjo enote enostavnega dela za polni delovni čas.
Konkretna urna vrednost enote enostavnega dela za
posamezni mesečni obračun plač, ki jo v skladu s to kolektivno pogodbo določi direktor, mora zagotavljati sprotno in
kumulativno skladnost delitve izhodiščnih plač po veljavnih
letnih tarifnih prilogah dejavnosti premogovništva.
Izhodiščna plača za poln delovni čas v veljavni letni
tarifni prilogi, ki je sestavni del te kolektivne pogodbe, je
najnižja mesečna cena dela za posamezen tarifni razred in ne
vsebuje nikakršnih stimulacij (osebnih, skupinskih ali podjetniških) in drugih osebnih prejemkov, ki so po tej kolektivni pogodbi element plače in se z njo določa:
– objektivno zahtevnost delovnega mesta,
– napore in pogoje dela na konkretnem delovnem mestu,
– zahtevane delovne izkušnje, ki so pogoj za uspešno
delo in
– tržnost delovne sile oziroma določenega poklica.
b) osnovni plači, ki jo sestavlja izhodiščna plača delovnega mesta, na katero je delavec razporejen, povečani za
osebne in skupinske rezultate dela v polnem delovnem času.
c) skupni plači, ki je sestavljena iz osnovne plače delavca in vseh drugih pripadajočih osebnih prejemkov, ki so
po tej kolektivni pogodbi označeni kot plača za ustrezno
obračunsko obdobje.
d) Drugih pravicah, ki so določene v tej kolektivni
pogodbi.
94. člen
Temeljne podlage in sestavine sistema oblikovanja in
delitve plač v dejavnosti premogovništva Slovenije so:
– izhodiščne plače za poln delovni čas po tarifnih razredih, ki so skupaj z eskalacijsko lestvico za ustrezno letno
obdobje določene v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe, kot
njenem sestavnem delu,
– najnižja relativna razmerja tipičnih delovnih mest v
dejavnosti premogovništva, ki so določena v enotnem katalogu, ki je v prilogi sestavni del te kolektivne pogodbe,
– relativno razmerje oziroma stopnja zahtevnosti delovnega mesta je izraženo s količnikom, ki pove, koliko je
posamezno delovno mesto zahtevnejše od najenostavnejšega, ki je ovrednoteno s količnikom 1,00. Relativna razmerja
se določijo z metodologijo ustreznega vrednotenja kot enotnim strokovnim predpisom, ki mora upoštevati razlike, ki
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izvirajo iz tehnologije in organizacije dela v delovnem procesu ter specifične elemente in obremenitve zaradi podzemeljskega dela in drugih kvalitet, ki so pomembne za dejavnosti premogovništva.
Na podlagi ugotovljenega vrednotenja in predhodnih
podlag in sestavin se vsa delovna mesta razporedijo po plačilnih razredih na način, ki je določen v kolektivnih pogodbah podjetij.
Te podlage in sestavine zagotavljajo obračunana razmerja skupnih bruto plač delavcev v podjetjih premogovništva po tej kolektivni pogodbi in njeni letni tarifni prilogi na
dan njune uveljavitve glede na dogovorjeno podjetniško organizacijsko strukturo, sestavljenost in pogoje dela, kvalifikacijsko strukturo in opremljenost ter dejansko število zaposlenih.
95. člen
Plače za sanacijo izrednih jamskih razmer v skladu z
zakonom o rudarstvu (požar, vdor vode ipd.) se priznavajo v
celotnem obsegu kot dodatna sredstva.
1.2. Sistem napredovanja kadrov
96. člen
Poleg vertikalnega napredovanja (v višji tarifni razred
ali na vodstveno delovno mesto) lahko delavec napreduje
tudi horizontalno znotraj tarifnega razreda in delovnega področja, na katero je razporejen.
Objektivni kriteriji, obseg napredovanj in obseg namenskih mesečnih sredstev za plače, vendar ne več kot 5%
skupnih mesečnih sredstev za plače vseh delavcev, so poslovna odločitev direktorja.
Osnovni kriteriji za napredovanje so izobrazba, delovna uspešnost delovna doba in dodatna znanja.
1.3. Uspešnost dela
97. člen
Delavčeva uspešnost po količini in kakovosti v obračunskem obdobju se ugotavlja z merili, kot so norme, akordi
in druga merila, ki so konkretno določena v strokovnih predpisih podjetja. Ta uspešnost se določa tako, da se ugotovi
odstotek preseganja ali nedoseganja pričakovane uspešnosti
v razponu od –10 do +20%.
Za ugotavljanje osebne ali skupinske uspešnosti se uporabljajo tehnični, analitični ali izkustveni normativi časa,
količine in kakovosti, ki vsi skupaj opredeljujejo normalno
oziroma doseženo delovno produktivnost, ki jo je delavec
dosegel pri opravljanju svojega dela.
Ker so norme, akordi in druga merila odvisni od organizacije in tehnologije dela in od poslovne usmeritve podjetja,
jih je treba strokovno preveriti vsaj enkrat letno.
1.4. Uspešnost poslovanja
98. člen
Uspešnost poslovanja podjetja je rezultat dosežka vseh
plansko dogovorjenih proizvodnih in poslovnih rezultatov,
kot skupni rezultat vseh delavcev.
Doseženi obdobni proizvodni in poslovni rezultati podjetja, ki z dobljenimi količniki direktno vplivajo na višino
sredstev za plače delavcev temeljijo na naslednjih merilih:
a) na kazalcu fizične produktivnosti, merjenem v GJ
na delavca v obravnavanem obdobju v primerjavi z enakim
obdobjem predhodnega leta. Obseg GJ je določen s predajo
pridobljenih količin premoga termoelektrarnam oziroma
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drugim kupcem. Obseg zaposlenih je določen z razmerjem
med številom vseh zaposlenih v podjetju in številom iz ur
dela,
b) na kazalcu fizične produktivnosti, merjenem v GJ na
delavca v obravnavanem obdobju, primerjavi s planom za
isto obdobje,
c) na oceni stopnje izvajanja naložb in raziskav v primerjavi z operativnim načrtom za obravnavano obdobje,
d) na delovnem prispevku k doseženi optimalni obratovalni pripravljenosti.
1.5 Plača pripravnikov
99. člen
Pripravnikom po zaključenem srednjem, višjem ali visokem izobraževanju (od IV. do VII. stopnje) pripada plača
v višini 70% osnovne plače delovnega mesta, na katero je
razporejen.
Plača pripravnika se lahko poveča ali zmanjša v odvisnosti od njegove delovne uspešnosti, z upoštevanjem količine in kakovosti opravljenega dela, stopnje osvajanja vsebine programa, izkoriščenosti delovnega časa, ugotovljene
večje ali manjše uspešnosti podjetja in to po osnovah in
merilih, ki veljajo za ostale delavce v sistemu delitve po delu
in rezultatih dela.
Pripravnik ima pod istimi pogoji kot ostali delavci tudi
pravico do osebnih prejemkov iz drugih stroškov dela, storitev in materiala po tej kolektivni pogodbi.
Ko delavci – pripravniki s srednjo, višjo ali visoko
izobrazbo na delovnih mestih v jami opravijo izpit iz pripravništva, se razporedijo na delovna mesta tehnikov oziroma inženirjev na priučevanju in prejemajo plačo po osnovah
in merilih, ki veljajo za ostale delavce.
1.6 Dodatki za posebne delovne pogoje
100. člen
Delavci so upravičeni do dodatkov za posebne delovne pogoje in pogoje, ki izhajajo iz specifične razporeditve
delovnega časa in se občasno ponavljajo in ki niso upoštevani pri osnovnem vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta.
Dodatki se med seboj ne izključujejo, razen dodatkov
za delo na dan nedelje in praznika. Če sovpadata na isti dan,
se uporabi dodatek, ki je višji.
Vsi dodatki se vedno obračunavajo in izplačujejo z
akontacijami plače delavcev za mesec, ko so posebni delovni
pogoji nastopili. Njihov obračun se ne sme prenašati v naslednje mesece.
1.6.1 Jamski dodatek
101. člen
Za dela in naloge, ki jih delavci izvajajo pod zemljo in
so zaradi tega izpostavljeni posebnim nevarnostim (požar,
voda, eksplozija ipd.), pripada delavcem jamski dodatek za
vsako uro dela v takih razmerah in v drugih primerih odsotnosti z dela po tej kolektivni pogodbi.
Do tega linearnega dodatka v višini 20% povprečne
bruto urne plače na delavca v gospodarstvu Slovenije v
preteklih treh mesecih, so delavci upravičeni za vsako uro
dela po določilih prejšnjega odstavka.
Do jamskega dodatka so upravičeni tudi pripravniki,
učenci ter študentje na praksi oziroma počitniškem delu za
vsako uro dela pod zemljo.
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1.6.2 Dodatek za nočno delo

1.6.9 Dodatek mentorjem pripravnikov

102. člen
Za nočno delo se šteje čas med 23. in 6. uro. Če je z
razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času
med 22. in 7. uro.
Za nočno delo pripada delavcu dodatek v višini 40% od
njegove urne osnovne plače za tekoče delo.

109. člen
Mentorji pripravnikov V., VI. in VII. zahtevnostne stopnje, ki naloge mentorstva nimajo zajete v opisu svojih delovnih mest, so za izvajanje pripravištva upravičeni do dodatka
v višini:
– za enega pripravnika
12%
– za dva pripravnika
17%
– za tri pripravnike
20%
Osnova za obračun je povprečna bruto plača na zaposlenega v gospodarstvu Slovenije v preteklih treh mesecih.
Do tega dodatka je upravičen mentor za vsako uro
izvajanja programa pripravništva.
Pogoj za pridobitev pravice do dodatka iz prejšnjega
odstavka , je izdelan program in njegovo dosledno izvajanje,
izdelava ustreznih poročil ter nemoteno izvajanje svojih del
in nalog.

1.6.3 Dodatek za popoldansko delo
103. člen
Za popoldansko izmeno se šteje čas od 14. do 22. ure
oziroma čas, ki se ujema s popoldansko izmeno, če je delo
organizirano izmensko ali v turnusu.
Za delo v popoldanski izmeni pripada delavcu dodatek
v višini 10% od njegove urne osnovne plače za tekoče delo.
1.6.4 Dodatek za delo v deljenem delovnem času
104. člen
Dodatek za deljen delovni čas znaša 15% od delavčeve
urne osnovne plače, če traja prekinitev delovnega časa 1 uro
ali več.
Dodatek za deljen delovni čas gre pod enakimi pogoji
pripravnikom, učencem in študentom na praksi oziroma počitniškem delu.
Če delavec dela v deljenem delovnem času samo občasno, se znesek iz prvega odstavka preračuna na dneve, ko
dela v deljenem delovnem času.

1.6.10 Dodatek za delovno dobo
110. člen
Delavcu pripada za vsako leto pokojninske dobe dodatek v višini 0,5% njegove mesečne osnovne plače.
V pokojninsko dobo se šteje vsa doba (dejanska in
beneficirana), ki jo je delavec izpolnil od prve zaposlitve
dalje.
Pripadajoči dodatek se delavcu obračuna v mesecu, ko
izpolni ustrezno pokojninsko dobo.

1.6.5 Dodatek za dežurstvo
105. člen
Za opravljanje dežurstva na domu oziroma pripravljenost na poziv doma pripada delavcu za vsako uro 30% od
njegove osnovne plače.
Dodatek za takšno obliko dežurstva izključuje pravico
do drugih dodatkov.
Za opravljanje dežurstva v podjetju izven rednega delovnega časa pripadajo delavcu poleg osnovne plače še ostali dodatki.
1.6.6 Dodatek za delo v podaljšanem delovnem času
106. člen
Za delo, ki traja dlje, kot poln delovni čas, pripada
delavcu dodatek v višini 50% njegove urne osnovne plače za
tekoče delo.
1.6.7 Dodatek za delo na nedeljo
107. člen
Za delo na nedeljo pripada delavcu dodatek v višini
50% od njegove osnovne plače za tekoče delo.
1.6.8 Dodatek za delo na dan praznika
108. člen
Za delo na dan praznika ter na dan rudarjev in po
zakonu plačane dela proste dneve, pripada delavcu poleg
nadomestila iz 119. člena še 50% od njegove osnovne plače
za tekoče delo.

1.6.11 Dodatek za nadomeščanje odsotnega delavca
111. člen
Pogoji in način uveljavitve dodatka za nadomeščanje
odsotnega delavca se podrobneje opredelijo v podjetniški
kolektivni pogodbi.
2. Nadomestila plač zaposlenih
112. člen
Nadomestila plač v nobenem primeru odsotnosti z dela
ne morejo biti višja od skupne plače, ki bi jo delavec dosegel, če bi delal in dosegel svoj dosedanji povprečni delovni
učinek.
2.1. Nadomestilo za čas bolezni oziroma poškodb pri delu
in za čas medicinske rehabilitacije
113. člen
Nadomestilo plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni za prvih 30 delovnih dni, se posameznemu delavcu zagotavlja v višini:
– najmanj 80% osnove za odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe izven dela,
– 100% osnove ob odsotnosti z dela zaradi poškodbe
pri delu oziroma poklicne bolezni.
Osnova za nadomestilo plače v času odsotnosti z dela
zaradi bolezni ali poškodbe, je enaka osnovni plači, ki bi jo
delavec prejel, če bi delal, povečani za dodatek za delovno
dobo.
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2.2. Nadomestilo delavcem s preostalo delovno zmožnostjo
(invalidom II. in III. kategorije) za čas čakanja na poklicno
rehabilitacijo oziroma ustrezno delo

višini njegove osnovne plače tekočega meseca, povečane za
dodatek za delovno dobo in jamski dodatek za delavca, ki je
do njega upravičen.

114. člen
Delavec s preostalo delovno zmožnostjo je upravičen
za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo in za čas čakanja na
ustrezno delo do nadomestila plače v višini 80% pokojninske osnove za odmero invalidske pokojnine.
Osnova za odmero nadomestila, usklajevanje nadomestila, začetek in konec koriščenja pravice oziroma izplačevanja nadomestila, se določa v višini in na način, določenem v
zakonu o pokojninsko invalidskem zavarovanju.

2.8. Nadomestilo za izčrpanost

2.3. Nadomestilo za začasno in trajno presežne delavce
115. člen
Delavec, ki je poslan na prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo kot začasno ali trajno nepotreben, je za čas dokvalifikacije ali prekvalifikacije upravičen do nadomestila plače v
višini 100% osnovne plače, ki bi jo prejemal na svojem
delovnem mestu, povečane z dodatkom za delovno dobo.
Delavcem, katerih delo v podjetju začasno ali trajno ni
več potrebno in jim je zagotovljena pravica do nadomestila
za čas čakanja na delo oziroma za čas do dokončnosti sklepa
o prenehanju delovnega razmerja, to nadomestilo pripada do
6 mesecev v višini najmanj 70% osnovne plače, ki bi jo
prejemali na svojem delovnem mestu, povečane z dodatkom
za delovno dobo.
Delavec, ki kot začasni presežek dela skrajšan delovni
čas, je za ure od skrajšanega do polnega delovnega časa po
tej kolektivni pogodbi upravičen do nadomestila v višini
70% osnovne plače, ki bi jo prejemal na svojem delovnem
mestu, povečane z dodatkom za delovno dobo.
2.4. Nadomestilo za čas rednega letnega dopusta
116. člen
Za čas rednega letnega dopusta je delavec upravičen do
nadomestila v višini njegove osnovne plače, izračunane iz
osnove tekočega meseca, ko je bil delavec na dopustu, povečane za dodatek za delovno dobo ter jamski dodatek za
delavca, ki je do njega upravičen.
2.5. Nadomestilo za čas izrednega plačanega dopusta
117. člen
Za čas vseh možnih plačanih oblik upravičenih odsotnosti z dela po tej kolektivni pogodbi pripada delavcu nadomestilo, obračunano na enak način kot v predhodnem členu
te kolektivne pogodbe.
2.6. Nadomestilo za čas izobraževanja
118. člen
Za čas odsotnosti z dela zaradi izobraževanja, ki je v
interesu podjetja, pripada delavcu nadomestilo v višini osnovne plače tekočega meseca, povečane za dodatek za delovno dobo.
2.7. Nadomestilo za dneve praznikov
119. člen
Za dneve praznikov ter za dan rudarjev in po zakonu
določene dela proste dneve, pripada delavcu nadomestilo v

120. člen
Delavcem, ki imajo najmanj 32 let pokojninske dobe
ali so stari 50 let in so prisiljeni zaradi telesne izčrpanosti in
onemoglosti spremeniti delo, pripada nadomestilo za izčrpanost v višini razlike med obema skupnima plačama.
Do nadomestila za izčrpanost niso upravičeni delavci,
ki so invalidsko kategorizirani.
2.9. Nadomestilo za čas, ko delavec brez svoje krivde
ne more delati
121. člen
Za čas, ko delavec brez svoje krivde ne more delati, se
šteje čas:
– elementarnih nesreč,
– okvar na strojnih napravah,
– prekinitev dobave električne energije, tehnološke pare in vode,
– ovir v dobavi materiala,
– izpada delovnih ur zaradi organizirane stavke, v kateri sodeluje najmanj tretjina zaposlenih delavcev podjetja in
ko se ure tega izpada ne nadomestijo z delom,
– ostalih primerov višje sile oziroma primerov, ko delavec ne dela brez lastne krivde.
Če delavec v času iz predhodnega odstavka ni delal in
ni bilo mogoče s prerazporeditvijo izpadlega delovnega časa
nadomestiti ali delavca razporediti na druga dela in naloge,
mu za čas, ko ni delal, pripada nadomestilo v višini 80%
njegove osnovne plače za poln delovni čas tekočega meseca,
povečano za dodatek za delovno dobo. Za takšne namene se
praviloma lahko izkoristi do 10 dni rednega letnega dopusta
v posameznem koledarskem letu.
2.10. Nadomestilo za ogrevanje (deputatni premog)
122. člen
Deputatni premog je vrednostno izražena naturalna dajatev, do katere so upravičeni delavci podjetij. Količina deputatnega premoga znaša 3,6 tone rjavega premoga oziroma
5,4 tone lignita na leto. Deputatno karto za tekoče leto dobi
delavec praviloma pri izplačilu plač za mesec januar in velja
do roka, ki je na njej naveden. Delavec, ki mu preneha delo v
podjetju zaradi upokojitve, je upravičen do tega premoga do
konca koledarskega leta, v katerem se je upokojil. Družina
delavca, ki je umrl, prejema ta premog do konca koledarskega leta.
Specifične pravice delavcev do tega prejemka, s kriteriji in merili, se konkretno določijo v kolektivni pogodbi podjetja.
2.11. Nadomestilo delavcem, pri katerih obstaja neposredna
nevarnost za nastanek invalidnosti
123. člen
Delavec, pri katerem je podana neposredna nevarnost
za nastanek invalidnosti, ugotovljena z odločbo Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ima pravico do nadomestila:
a) za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo v višini
80% od pokojninske osnove;
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b) za čas čakanja na razporeditev oziroma zaposlitev na
ustreznem delu v višini 80% od pokojninske osnove
c) za čas pokojninske rehabilitacije v višini 100% od
pokojninske osnove;
d) zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu.
Osnova za odmero nadomestil, usklajevanje nadomestil, začetek in konec koriščenja pravice oziroma izplačevanja, se določa v višini in na način kot to določa zakon o
pokojninsko-invalidskem zavarovanju za invalide.

Študentom na obvezni praksi pripada nagrada glede na
stopnjo šolanja, in sicer:
– študentom na višji šoli 50% in
– študentom na visoki šoli 60% povprečne neto plače
na zaposlenega v gospodarstvu Slovenije v preteklem mesecu.
Polkvalificirana ali kvalificirana dela v jamski proizvodnji lahko opravljajo samo tisti praktikanti, ki že imajo ustrezno izobrazbo v rudarski stroki, npr. končano poklicno šolo
rudarske ali druge smeri, tehniško šolo rudarske smeri itd.

3. Drugi stroški dela

3.5. Nagrade za inovacije

3.1. Prevoz na delo in z dela

128. člen
Delavec, ki z ustvarjalnostjo pri delu z dosežki inovativne dejavnosti (izumom, modelom, vzorcem, blagovno
znamko, tehnično izboljšavo ali koristnim predlogom) prispeva k povečanju dobička oziroma zmanjšanju stroškov ali
motenj v poslovanju podjetja, ima na tej podlagi pravico do
nagrade in do drugih oblik materialnih in moralnih stimulacij.
Osnovni vir financiranja inovacijske dejavnosti je prihranek, ki se ustvarja z inovacijami. Za ugotavljanje tega
dobička je treba določiti vse kalkulativne in evidenčne elemente stroškov in prihodkov.
Vir financiranja inovacijske dejavnosti je lahko tudi del
finančnih sredstev, ki jih podjetje nameni za raziskave in
razvoj ter finančna sredstva, ki jih podjetje pridobi v ta
namen iz drugih virov.
Delavcu pripada za inovacijo nagrada v višini najmanj
3% letne čiste gospodarske koristi. Nagrada za inovacijo se
določi s pogodbo med inovatorjem in direktorjem.
Vse oblike ustvarjalnosti, stimulacij ter konkretni delež
gospodarske koristi inovacije, ki ga dobi inovator na podlagi
meril in način dela inovacijske dejavnosti, so opredeljene v
pravilniku o inovacijski dejavnosti podjetja.

124. člen
Delavcem, pripravnikom, učencem in študentom na
praksi se krijejo stroški za prevoz na delo in z dela v višini
stroškov za prevoz z javnim prevoznim sredstvom za dneve,
ko delavec dejansko dela. Ti stroški se povrnejo za prevoz
od stalnega oziroma začasnega bivališča, ki je bližje delovnemu mestu in nazaj.
Kjer ni možnosti za prevoz z javnimi prevoznimi
sredstvi, se delavcu povrnejo stroški prevoza na delo in iz
dela, za uporabo osebnega avtomobila v višini 10% od cene
super bencina, za uporabo motornega kolesa pa 5% od cene
super bencina, za vsak dejansko prevoženi kilometer.
3.2. Povračilo stroškov za ločeno življenje
125. člen
Osnova povračila stroškov za ločeno življenje so stroški
za stanovanje v kraju, kjer delavec začasno dela, izven kraja
svojega stalnega bivališča in ločeno od svoje ožje družine ter
stroški za prehrano, ki presegajo običajne stroške, ki bi jih
delavec imel, če bi živel skupaj s svojo ožjo družino.
Znesek povračila stroškov za ločeno življenje je naveden v tarifni prilogi.
3.3. Povračilo stroškov za prehrano na delu
126. člen
Delavcu pripada povračilo stroškov prehrane med delom, za dneve prisotnosti na delu, ko ne prejema drugih
povračil (npr. dnevnice).
Do povračila stroškov za prehrano so upravičeni tudi
dijaki in študentje na obvezni praksi in počitniškem delu ter
tisti delavci, ki delajo skrajšan delovni čas, za dneve, ko so
prisotni na delu in ko imajo pravico do odmora med delom.
Konkretna višina za tekoče leto je navedena v veljavni
letni tarifni prilogi k tej kolektivni pogodbi.
3.4. Nagrade učencem in študentom na obvezni praksi
127. člen
Višina nagrade učencev se določi v odstotkih od povprečne neto plače na zaposlenega delavca v gospodarstvu
Slovenije, izplačane v preteklem mesecu, glede na letnik
šolanja in na oceno uspešnosti, po naslednji lestvici:
Letnik, v
katerem je učenec

1.
2.
3.
4.

% povprečne plače na delavca
v gospodarstvu Slovenije
zelo uspešen
uspešen
manj uspešen

20
25
30
40

16
20
24
32

15
17,5
21
28

3.6. Regresiranje letnega dopusta delavcev
129. člen
Sredstva regresa za letni dopust so namenjena nadomestilu dela stroškov letnega oddiha delavcev.
Regres se v celoti ali delno izplača praviloma pri aprilski plači, vendar najkasneje do izplačil junijske plače tekočega leta.
Konkretna višina regresa za letni dopust za tekoče leto
je navedena v veljavni letni tarifni prilogi k tej kolektivni
pogodbi.
3.7. Jubilejne nagrade
130. člen
Do nagrad ob delovnih jubilejih so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v posameznem koledarskem letu
izpolnili:
1. 10, 20 in 25 let celotne delovne dobe za delavce
obratov jamske proizvodnje. Za 25-letni jubilej se upošteva
tudi za delavce, ki so delali v jami več kot 15 let in delajo ob
izpolnitvi jubileja na zunanjih delovnih mestih.
2. 10, 20 in 30 let celotne delovne dobe za delavce, ki
delajo na nebeneficiranih delovnih mestih.
Vsi tisti jubilanti obratov jamske proizvodnje in ostali,
ki delajo na beneficiranih delovnih mestih, katerim se izplača nagrada za 25 let delovne dobe in so po tem obdobju
zaradi kakršnihkoli vzrokov premeščeni v zunanje obrate,
nimajo pravice še do izplačila nagrade za 30-letno delovno
dobo, ko jo izpolnijo.
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Nagrade ob delovnih jubilejih znašajo:
– za 10 let delovne dobe 50%
– za 20 let delovne dobe 75%
– za 25 oziroma 30 let delovne dobe 100%
uradno objavljene povprečne neto mesečne plače na
zaposlenega v gospodarstvu Slovenije v preteklih treh mesecih pred podelitvijo nagrade.

– dnevnice, kot povračila stroškov prehrane,
– povračilo stroškov za prenočišče,
– povračilo stroškov za prevoz.
Do povračila stroškov na službenem potovanju so upravičeni delavci, ki so napoteni na potovanje, in sicer pod
enakimi pogoji in v višini, ki je določena v tarifni prilogi.

3.8. Odpravnina ob upokojitvi delavcev

2. Drugi stroški na službenih potovanjih
v državi in tujini

131. člen
Odpravnina ob upokojitvi znaša najmanj 3 in največ 5
povprečnih neto mesečnih plač na zaposlenega v gospodarstvu Slovenije v preteklih treh mesecih pred podelitvijo.
Delavec, ki ima ob odhodu v pokoj doseženih do vključno 19 let pokojninske dobe, ima pravico do odpravnine v
višini treh povprečnih neto plač iz predhodnega odstavka.
Delavec, ki ima ob odhodu v pokoj doseženih 20 do
vključno 24 let pokojninske dobe, ima pravico do odpravnine v višini štirih povprečnih neto plač iz prvega odstavka.
Delavec, ki ima ob odhodu v pokoj doseženih 25 in več let
pokojninske dobe in delavec, ki je invalidsko upokojen zaradi
nezgode pri delu ali poklicne bolezni, ima pravico do odpravnine v višini petih povprečnih neto plač iz prvega odstavka.
Enak znesek kot ob odhodu v pokoj, pripada po določilih
tega člena ob smrti delavca najožjim članom njegove družine.
V primeru smrti delavca kot posledice nesreče pri delu
pripada najožjim članom njegove družine odpravnina v višini petih povprečnih neto plač, ne glede na doseženo pokojninsko dobo umrlega delavca.
Delavcu, ki odhaja v pokoj, se izplača odpravnina pri
zadnjem izplačilu plače. V primeru smrti, ko prejme izplačilo družina umrlega delavca, se izplačilo izvrši takoj.
3.9. Solidarnostne pomoči
132. člen
Sindikat mora imeti pregled nad socialnim stanjem delavcev, še posebej nad tistimi, ki so socialno ogroženi zaradi
materialnih in socialnih razmer in ki z vsemi prejemki iz dela
in zunaj njega ne dosegajo družbeno dogovorjenega življenjskega minimuma na družinskega člana.
Upravičenost do solidarnostnih pomoči predlaga in presodi sindikat v naslednjih primerih (pod pogoji, da delavec
oziroma upravičenec ne pridobi pomoči iz drugih naslovov):
1. Pomoč podjetja družini delavca, ki je umrl zaradi
posledic nesreče pri delu, v višini razlike med pogrebnimi
stroški po računu pristojnega podjetja in zneskom, ki je v ta
namen priznan po drugih predpisih.
2. Pomoč delavcu v primeru daljše bolezni ali ob smrti
ožjega družinskega člana v višini povprečne neto plače v
gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
3. Enkratna pomoč ob elementarni nesreči ali požaru,
ki je prizadel delavca ali njegovo družino, v skladu z internimi kriteriji do dveh povprečnih neto plač v gospodarstvu
Slovenije v preteklih treh mesecih.
4. Obdaritev otrok ponesrečenih rudarjev.
5. Enkratna pomoč ob nastanku težje invalidnosti.
III. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM –
STROŠKI STORITEV
1. Službena potovanja v državi
133. člen
Med povračila stroškov, ki jih imajo delavci pri opravljanju svojih delovnih obveznosti na službenem potovanju
spadajo:

134. člen
Delavcem se povrnejo tudi drugi stroški, ki so nastali
na službenih potovanjih v državi in v tujini in so v neposredni zvezi z izvrševanjem nalog, npr.: stroški za telefonske
pogovore, teleks, telefaks, telegrame, poštne pošiljke, prevoz blaga in prtljage, rezervacije, prevoz s taksijem, če na tej
relaciji ni drugih sredstev javnega prometa ipd.
3. Povračilo stroškov za delo na terenu
135. člen
Terenski dodatek pripada delavcem, če sta na terenu
prehrana in prenočišče organizirana, drugače imajo pravico
do povračil stroškov po potnem nalogu.
Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta.
Višina terenskega dodatka je opredeljena v tarifni prilogi.
4. Preventivno zdravstveno varstvo
136. člen
Osnovni namen zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev je preprečevanje obolelnosti in zmanjševanje števila
invalidnih delavcev v podjetju z izvajanjem prilagojenih
programov medicine dela.
Pogoji in možnosti uveljavitve te pravice se podrobneje
določijo v podjetniški kolektivni pogodbi, če obstajajo razpoložljivi viri sredstev za te namene.
5. Klimatsko zdravljenje delavcev
137. člen
Za revitalizacijo delavcev je klimatsko zdravljenje medicinsko zaželeno, ni pa nujno. Pogoji in možnosti uveljavitve te pravice se podrobneje določijo v podjetniški kolektivni pogodbi, če obstajajo razpoložljivi viri sredstev za te
namene.
6. Ostali izdatki, ki bremenijo stroške
138. člen
V breme materialnih stroškov se krijejo:
1. izdatki za posebne varstvene obleke, obutev ter druga osebna zaščitna sredstva, njihovo čiščenje in popravila,
2. izdatki za posebna okrepčila ob večjih okvarah na
napravah ali delovnih sredstvih in elementarnih nesrečah,
3. sredstva za zavarovanje delavcev.
IV. POSLOVNI IZID
Delitev dobička
139. člen
Od dobička, namenjenega za delitev delavcem, se 80%
razdeli delavcem sorazmerno njihovim izplačanim osnov-

Stran 3862

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

nim bruto plačam v poslovnem letu, povečanim za dodatek
za delovno dobo in jamski dodatek, 20% dobička pa po
merilih, ki jih vnaprej določi direktor.
Deleži zaposlenih iz dobička se obračunajo takrat, ko
podjetje doseže čisti dobiček in zanj obstaja pravna podlaga.
V. PLAČA SINDIKALNIH ZAUPNIKOV
140. člen
Za opravljanje profesionalne predsedniške sindikalne
funkcije v podjetju pripada sindikalnemu delavcu plača, ki
ne more biti nižja od plače, ki jo je delavec prejemal pred
začetkom opravljanja te funkcije.
Višino plače iz prejšnjega odstavka se v podjetjih opredeli v pogodbi iz 147. člena te pogodbe.
Volonterski funkcionarji sindikata v podjetju so v času
opravljanja te funkcije razporejeni na delovna mesta, ki so
jih opravljali pred nastopom funkcije.
Sindikalnim funkcionarjem pripadajo za opravljanje
funkcije tudi vse druge pravice pod pogoji, ki jih določa ta
kolektivna pogodba.
Sindikat podjetja in pogoji za njegovo delovanje
141. člen
Delavci imajo pravico, da se zaradi razvijanja in obrambe lastnih ekonomskih in socialnih koristi združujejo v sindikalno organizacijo podjetja. Delavci se prostovoljno včlanijo v sindikat, organizirajo njegovo delovanje in aktivnosti
v skladu s statutom, pravili in drugimi predpisi.
Delovanja sindikata ni mogoče omejiti z odločitvami
organov podjetja.
1. Pravice in dolžnosti podjetja in sindikata podjetja
142. člen
Sodelovanje podjetja in reprezentativnega sindikata poteka preko organa upravljanja oziroma njegovega predstavnika, direktorja, delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter sindikalnimi zaupniki.
143. člen
Organ upravljanja podjetja, direktor in strokovne službe so dolžni v vseh primerih posredovati sindikatu vabila,
gradiva in podatke vsaj 7 dni pred sejo ustreznega organa.
Kolikor pisni materiali in vabila niso posredovani pravočasno, lahko sindikat zahteva preložitev obravnave za enako
število dni.
Prav tako se mora zagotoviti predstavnikom sindikata
oziroma neodvisnim strokovnjakom, ki jih angažira sindikat,
pravočasen dostop do vseh podatkov, ki so pomembni za
materialni in socialni položaj članov sindikata oziroma delavcev.
144. člen
Organ upravljanja podjetja in direktor so dolžni, poleg
primerov določenih z zakonom in to kolektivno pogodbo, še
obvezno zahtevati in obravnavati mnenje sindikata pred sprejemom:
1. vsake odločitve, s katero se posredno ali neposredno
urejajo kolektivne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja vseh ali določenega števila oziroma posameznih kategorij delavcev v podjetju, v primeru kolektivnega ali individualnega odpusta delavcev, zlasti pa v primerih odločanja o
razporeditvi delovnega časa, trajanja izrednega kolektivnega
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dopusta, izvajanju ukrepov za varstvo pri delu, pogojih dela,
presežnih delavcih, družbenem standardu ipd.,
2. vsake odločitve o individualnih pravicah in obveznostih posameznih delavcev, pri katerih pritožba ne zadrži
izvršitve, razen odločitve o plači delavca.
Zahtevo za mnenje se posreduje pooblaščenemu sindikalnemu zaupniku. Opustitev takšne zahteve ali opustitev
dolžne obravnave posredovanega mnenja sindikata pred sprejemom odločitve iz prvega odstavka tega člena, se šteje za
bistveno kršitev pravil postopka odločanja o pravicah in
obveznostih delavcev.
145. člen
Sindikat se pri oblikovanju mnenja o odločitvah iz prejšnjega člena in pri svojem ukrepanju v primeru neupoštevanja
takšnega mnenja s strani vodstva in organa upravljanja podjetja, zavezuje upoštevati tudi podjetniški interes.
2. Priznani in plačani delovni čas za sindikalno delo
146. člen
Podjetje v skladu s to kolektivno pogodbo zagotavlja
naslednji obseg plačanega sindikalnega dela med rednim
delovnim časom:
1. za opravljanje nalog sindikata najmanj po 1 uro na
delavca na leto. V tako določeno število ur se ne števa
sodelovanje sindikalnih funkcionarjev in njihovih predstavnikov v organih višjih oblik sindikalne organiziranosti (teritorialnih, panožnih, funkcionalnih oziroma solidarnostnih),
udeležba na sindikalnih sejah, posvetih in izobraževanju
izven podjetja kot tudi ne profesionalnih sindikalnih funkcionarjev,
2. za usposabljanje sindikalnih zaupnikov iz podjetja,
najmanj 5 plačanih delovnih dni letno na zaupnika, vendar
skupno število ur ne sme presegati tretjine ur predhodne
točke.
Potreben čas za opravljanje nalog, ki jih sindikat podjetja prevzame dodatno na podlagi neposrednega dogovora s
podjetjem, se priznava in plača posebej in izven dogovorjenega fonda ur za sindikalno delo.
147. člen
Direktor podjetja in predsednik sindikata podjetja se
zavezujeta, da bosta na podlagi te kolektivne pogodbe sklenila poseben dogovor o pogojih za delovanje sindikata, njegovih organov in zaupnikov (prostori, tehnično in administrativno delo ipd.) najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi te
pogodbe.
3. Določitev sindikalnih zaupnikov v podjetju
148. člen
Poleg predsednika in sekretarja sindikata podjetja, ki
jima je v skladu s pravili sindikata podjetja priznan status
sindikalnih zaupnikov, imajo to funkcijo še po trije voljeni
sindikalni funkcionarji iz vsake zaključene organizacijske
enote oziroma obrata.
Iz vsake organizacijske enote oziroma obrata, kjer je
več kot šeststo članov sindikata, se na vsakih dodatnih dvesto članov lahko voli še po enega zaupnika.
Poleg sindikalnih zaupnikov se po obratih na enak način in istočasno izvoli še enako število namestnikov, katerim
v času nadomeščanja pripadajo enake pravice, obveznosti in
odgovornosti kot zaupnikom. To velja tudi za delovnopravno
imuniteto v in izven časa nadomeščanja za dejanja in aktivnosti, ki jih je funkcionar izvajal v času nadomeščanja.
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Sindikalni zaupniki in njihovi namestniki določijo izmed sindikalnih zaupnikov glavnega zaupnika, ki je vodja
podružnice na nivoju organizacijske enote ali obrata in član
izvršilnega odbora sindikata podjetja.

organ sindikata podjetja dolžan na svojo ali pobudo direktorja kritično oceniti njegovo delo ali ravnanje ter v skladu s
svojimi pravili zahtevati tudi njegovo razrešitev oziroma
odpoklic.

149. člen
Sindikat podjetja lahko v skladu s svojo reprezentativnostjo imenuje do tri sindikalne delavske predstavnike v
svojstvu zaupnikov, ki na strokovnih področjih branijo interese sindikata, pomagajo delavcem pri ohranitvi ali izboljšanju njihovih delovnih in življenjskih pogojev, sodelujejo pri
razreševanju pritožb ali sporov, pripravljajo strokovne materiale in sodelujejo pri vseh sindikalnih pogajalskih funkcijah
v in izven podjetja.

154. člen
Direktor podjetja je dolžan najmanj enkrat mesečno
povabiti sindikalne zaupnike v podjetju na razgovor zaradi
skupne proučitve stanja na področju varstva delavskih pravic v podjetju in dogovora o potrebnih ukrepih.

150. člen
Sindikalni zaupnik pridobi status pooblaščenega predstavnika sindikata s pravicami in dolžnostmi po tej kolektivni pogodbi z dnem, ko je direktorju in organu upravljanja
podjetja vročen pisni sklep sindikata podjetja.
Sindikalnemu zaupniku mora biti izdano tudi pisno
pooblastilo sindikata podjetja. Če ni v pisnem pooblastilu
sindikata podjetja določeno drugače, imajo sindikalni zaupniki v razmerju do vodstva podjetja in organov upravljanja
ter do inšpekcije dela enake pravice in dolžnosti.
4. Pravice in dolžnosti sindikalnih zaupnikov
151. člen
Sindikalni zaupnik je poblaščen predstavnik sindikata
podjetja pri uresničevanju sindikalnega varstva pravic in
interesov delavcev.
Vsa pravna in nepravna dejanja in ravnanja sindikalnega zaupnika v razmerju do vodstva podjetja in organov upravljanja se štejejo kot akti delovanja sindikata podjetja.
Vodstvo in organi upravljanja podjetja sodelujejo s sindikatom preko sindikalnih zaupnikov.
152. člen
Podjetje mora sindikalnemu zaupniku zagotoviti vse
potrebne pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalne dejavnosti, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. V zvezi s tem ima sindikalni zaupnik zlasti pravico,
da se bori za uveljavljanje novih oziroma vedno večjih kolektivnih delavskih pravic ter njihovo normiranje v kolektivni pogodbi oziroma, da varuje že pridobljene pravice, zapisane v zakonih in tej kolektivni pogodbi.
153. člen
Sindikalni zaupnik mora opravljati sindikalno dejavnost na način, ki ne bo zmanjševal učinkovitosti poslovanja
podjetja ali neutemeljeno povzročal slabih medsebojnih odnosov. Sindikalni zaupnik je dolžan, da:
– sindikalno dejavnost opravlja le v okviru delovnega
časa, dogovorjenega s to kolektivno pogodbo,
– ne organizira stavk in drugih oblik motenja delovnega procesa, če je mogoče kršitev pravic učinkovito preprečiti
ali odpraviti po redni pravni poti ali na drug primeren način,
– izbiro oblik, metod in sredstev za uresničevanje svoje
varstvene funkcije prilagaja teži in pomenu storjenih kršitev,
– argumentirano nastopa nasproti pristojnim vodilnim
delavcem in organom pri zavzemanju za delavske pravice,
– zaradi sindikalnega dela ne zanemarja svojih rednih
delovnih dolžnosti ali kako drugače zlorablja položaj in pooblastila sindikalnega zaupnika.
V primeru, da sindikalni zaupnik ne opravlja obveznosti v skladu z zakonom in to kolektivno pogodbo, je izvršilni

155. člen
Sindikalni zaupnik uživa delovnopravno imuniteto. Sindikalnega zaupnika v času trajanja njegove funkcije in še
dve leti po njenem preteku oziroma razrešitvi brez soglasja
sindikata podjetja ni mogoče:
1. prerazporediti v izmeni oziroma obratu v okviru podjetja ali celo v drugo podjetje oziroma organizacijo,
2. uvrstiti med presežne delavce,
3. mu znižati plače,
4. začeti proti njemu disciplinski ali odškodninski postopek in
5. ga kako drugače postavljati v manj ugoden oziroma
podrejen položaj.
Vsak gornji ukrep oziroma odločitev je brez pravnega
učinka, če sindikat k njej ne da pisnega soglasja. Sindikat
odkloni soglasje, če oceni, da je odločitev posledica sindikalne dejavnosti sindikalnega zaupnika, pristojni vodilni delavec ali organ pa lahko o tem sproži postopek pred organom, ki je pristojen za reševanje sporov iz te pogodbe.
Dokazno breme je na organu podjetja.
Določila zakona in te kolektivne pogodbe o delovnopravni imuniteti sindikalnih zaupnikov se uporabljajo tudi za
ostale sindikalne aktiviste v podjetju.
Pravice in dolžnosti v zvezi s stavko
156. člen
Delavci imajo pravico do stavke, pri čemer je z načinom in obliko organiziranja stavke potrebno zagotoviti opravljanje tistih nujnih opravil, ki so pogoj, da prekinitev dela ne
ogrozi dela ali prebivalstva, življenja, varnosti in zdravja
ljudi. Z načinom izvedbe stavke je treba zagotoviti varnost
in varovanje opreme in naprav.
157. člen
S stavko delavci uveljavljajo svoje pravice, zahteve in
interese v zvezi z njihovim ekonomskim, materialnim in
socialnim položajem.
Stavka se organizira v primerih neizpolnjevanja te in
kolektivnih pogodb podjetij ter poslabšanja ekonomskega,
materialnega in socialnega položaja delavcev v skladu z
zakonom o stavkah in stavkovnimi pravili.
158. člen
Stavka se organizira v naslednjih oblikah:
– z grožnjo s stavko,
– z opozorilno stavko,
– s stavko s prekinitvijo dela, ki ima za posledico
določeno omejitev oskrbe z energijo.
159. člen
Pogoji za začetek stavke, oblike stavke, vodenje in
organiziranje stavke, čas trajanja stavke in postopek usklajevanja zahtev in interesov se uredijo s stavkovnimi pravili.
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160. člen
Odločitev za stavko je osebna pravica delavca, v skladu
s prejšnjim členom.
Proti delavcem zaradi udeležbe v stavki ni mogoče
uvesti postopka zaradi kršitve delovne obveznosti.
V času trajanja stavke delavcev v skladu z določbami
kolektivne pogodbe, ni možno suspendirati ali jim zaradi
stavke prekiniti delovno razmerje.
Pravice delavcev do varovanja osebnih podatkov
161. člen
Delavec ima pravico do varstva svojih osebnih podatkov, ki se zbirajo v podjetju.
KONČNE DOLOČBE
162. člen
Kolektivna pogodba dejavnosti premogovništva Slovenije se objavi in posreduje na način, da je dostopna vsem
zainteresiranim zaposlenim delavcem in organom podjetij
najkasneje v enem mesecu po njeni uveljavitvi.
163. člen
Pogodbeni stranki posredujeta v registracijo in objavo
sklenjeno kolektivno pogodbo oziroma njene spremembe in
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dopolnitve v skladu z navodili o registraciji kolektivnih pogodb.
164. člen
Ta kolektivna pogodba začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. junija 1996.
za Sindikat dejavnosti
energetike Slovenije
Franc Dolar l. r.
Predsednik

Iztok Cilenšek l. r.
Predsednik
konference premogovništva

za Sindikat pridobivanja
energetskih surovin
Slovenije
Franc Druks l. r.
Predsednik
za Vlado
Republike Slovenije
Metod Dragonja l. r.
Minister za gospodarske
dejavnosti

Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji
kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, vpisana v register kolektivnih
pogodb z datumom 16. 7. 1996 pod zap. št. 25/1 in št. spisa
121-03-0009/95-007.

KATALOG DELOVNIH MEST
V PANOGI PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE
Seznam delovnih mest, njihova temeljna delovna področja, zahtevnost in druge osnovne karakteristike so določene v
naslednjem katalogu delovnih mest v panogi premogovništva Slovenije:
I. ENOSTAVNA DELA

Zap.
št.

Naziv delovnega mesta

Delovno področje

RR

Benef.

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.

Rud. delavec (odkop, priprava)
Strežnik mehanizacije
Čistilec
Kurir

NK
NK
NK
NK

1,536
1,406
1,143
1,177

17/12
17/12
12/12
12/12

Dela in naloge:
1. Izvajanje enostavnih rudarskih del na odkopu in pripravi v jami.
2. Čiščenje presipnih mest s posluževanjem transporterjev v jami.
3. Pospravljanje in čiščenje pisarniških prostorov, sanitarij, oken in pohištva.
4. Izvajanje kurirskih opravil v notranjem informativnem prometu.
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II. MANJ ZAHTEVNA DELA

Zap.
št.
1

Naziv delovnega mesta

Delovno področje

RR

Benef.

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.

Pomočnik elektrikarja
Pomožni monter vodovod. naprav
Vzdrževalec osebnih sredstev
Perica

pomožni elektrikar
pomožni vodoinstalater
PK
PK

1,536
1,536
1,325
1,287

17/12
17/12
12/12
12/12

Dela in naloge:
1. Pomožna dela pri transportu, montaži, remontu in vzdrževanju elektro naprav v jami.
2. Pomožna dela pri transportu, montaži, remontu in vzdrževanju vodoinstalacijskih naprav v jami.
3. Pomožna dela pri vzdrževanju osebnih zaščitnih sredstev, vzdrževanje in šivanje delovnih oblek, usnjenih izdelkov itd).
4. Pranje in likanje delovnih oblek in ostalih zaščitnih sredstev.

III. SREDNJE ZAHTEVNA DELA

Zap.
št.

Naziv delovnega mesta

Delovno področje

RR

Benef.

1

2

3

4

5

1.
2.

Pomočnik rudarja
Pomočnik vzdrževalca strojnih
naprav
Strojnik težke gradbene
mehanizacije
Skladiščnik

pomožni rudar
pomožni ključavničar

1,638
1,492

17/12
17/12

KV

1448

12/12

KV

1,406

12/12

3.
4.

Dela in naloge:
1. Izvajanje pomožnih rudarskih del na odkopu v jami.
2. Pomoč pri vzdrževanju in popravilu strojne opreme in transportne mehanizacije v jamskih prostorih.
3. Upravljanje, stalno preverjanje ter tekoče vzdrževanje težke gradbene mehanizacije.
4. Izvajanje enostavnih skladiščnih del.

IV. ZAHTEVNA DELA

Zap.
št.

Naziv delovnega mesta

Delovno področje

RR

Benef.

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kombajnist -rudar specialist
Odgovorni rudar na odkopu
Rudar na odkopu
Kovinar-vzdrževalec JAMA
Elektrikar-vzdrževalec JAMA
Odpravnik premoga
Kovinar-vzdrževalec ZUNAJ
Elektrikar-vzdrževalec ZUNAJ

rudar-kombajnist
rudar
rudar
ključavničar
elektrikar
KV
ključavničar
elektrikar

2,071
1,992
1,842
1,771
1,771
1,703
1,582
1,582

17/12
17/12
17/12
17/12
17/12
12/12
12/12
12/12

Dela in naloge:
1. Upravljanje s pridobivalnimi stroji v jami.
2. Organiziranje, vodenje in kontroliranje rudarskih del skupine in izvajanje zahtevnih rudarskih del v jami.
3. Izvajanje raznih rudarskih del na odkopu v jami.
4. Montaža in demontaža, izdelava in popravilo zahtevnih in manj zahtevnih del na strojni opremi in napravah v jamskih
prostorih.
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5. Montaža in demontaža, izdelava in popravilo zahtevnih in manj zahtevnih del na elektro opremi in instalacijah ter
napravah v jamskih prostorih.
6. Izvajanje vseh strokovno administrativnih del potrebnih pri odpremi premoga iz Separacije na nakladišče.
7. Vzdrževanje, popravljanje, montaža in preizkušanje strojne opreme in naprav v delavnici.
8. Vzdrževanje, popravljanje, montaža in preizkušanje raznih električnih strojev in naprav ter instalacij v delavnici.

V. BOLJ ZAHTEVNA DELA

Zap.
št.

Naziv delovnega mesta

Delovno področje

RR

Benef.

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nadzornik rudarski
Nadzornik strojni JAMA
Nadzornik elektro JAMA
Nadzornik strojni ZUNAJ
Nadzornik elektro ZUNAJ
Stroškovni knjigovodja
Referent plačilnega prometa

rudarski tehnik
strojni tehnik
elektro tehnik
strojni tehnik
elektro tehnik
ekonomski tehnik
ekonomski tehnik

2,341
2,240
2,240
1,915
1,915
1,771
1,842

17/12
17/12
17/12
12/12
12/12
12/12
12/12

Dela in naloge:
1. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del ter kontroliranje jamskih prostorov, sporočanje sprememb,
kontroliranje del v izmeni, evidentiranje prisotnosti in raznih dogodkov, pisanje raznih zapisnikov in poročil.
2. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del v jamskih prostorih. Preizkus novomontiranih elektro naprav in
instalacij, vodenje evidence, pisanje raznih zapisnikov in poročil.
3. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del v jamskih prostorih. Preizkus novomontiranih strojnih naprav in
opreme, vodenje evidence, pisanje raznih zapisnikov in poročil.
4. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del v delavnici. Preizkus novomontiranih elektro naprav in instalacij,
vodenje evidence, pisanje raznih zapisnikov in poročil.
5. Organiziranje, vodenje in kontroliranje izvajanja del v delavnici. Preizkus novomontiranih strojnih naprav in opreme,
vodenje evidence, pisanje raznih zapisnikov in poročil.
6. Izvajanje opravil stroškovnega knjigovodstva.
7. Izvajanje opravil plačilnega prometa in kompenzacij.

VI. ZELO ZAHTEVNA DELA

Zap.

Naziv delovnega mesta

Delovno področje

RR

Benef.

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poslovodja rudarski
Poslovodja strojni
Poslovodja elektro
Tehnolog elektro
Planer - analitik
Vodja glavne knjige

rudarski ing;teh.
ing. strojni
ing. elektro
ing. elektro
ekonomist
ekonomist

2,845
2,581
2,581
2,458
2,154
2,341

16/12
16/12
16/12
15/12
12/12
12/12

št.

Dela in naloge:
1. Organiziranje, vodenje, koordiniranjein kontroliranje zvajanja jamskih rudarskih del. Sodelovanje pri izdelavi planov,
razporeditvi moštva, raportih in reševanju tehnično zahtevnih opravil. Delo se izvaja pretežno v jami.
2. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja demontaže in montaže strojne opreme in naprav.
Sodelovanje pri izdelavi planov, razporeditvi moštva, raportih in reševanju tehnično zahtevnih del. Delo se izvaja pretežno v
jami.
3. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja demontaže in montaže elektro instalacij in naprav.
Sodelovanje pri izdelavi planov, razporeditvi moštva, raportih in reševanju tehnično zahtevnih opravil. Delo se izvaja
pretežno v jami.
4. Organiziranje, koordiniranje in kontroliranje izvajanja del na elektro področju, občasno v jami.
5. Sestavljanje gospodarskih načrtov, rebalansov, poslovnih poročil. Spremljanje in analiziranje ter posredovanje
podatkov, predlaganje ukrepov.
6. Organizacija in delitev dela v glavni knjigi; sestava periodičnega in zaključnega računa na podlagi zbranih podatkov.
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VII. VISOKO ZAHTEVNA DELA
Zap.
št.

Naziv delovnega mesta

Delovno področje

RR

Benef.

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Samostojni geolog
Tehnični vodja strojne službe
Tehnični vodja elektro službe
Diplomirani pravnik
Vodja finančne službe

dipl. ing. geol.
dipl. ing. str.
dipl. ing. el
dipl. prav
dipl. ek.

2,845
3,137
3,137
2,710
3,650

15/12
16/12
16/12
12/12
12/12

Dela in naloge:
1. Geološko spremljanje raziskovalnih in drugih rudarskih del občasno v jami in na površini.
2. Tehnično vodenje, organiziranje in kontroliranje izvajanja strojnih del po projektih in rudarsko varnostnih predpisih
na jamskih in zunanjih deloviščih v organizacijski enoti.
3. Tehnično vodenje, organiziranje in kontroliranje izvajanja elektro del po projektih in rudarsko varnostnih predpisih na
jamskih in zunanjih deloviščih v organizacijski enoti.
4. Spremljanje zakonodaje in izvajanje vseh pravnih opravil v podjetju.
5. Vodenje, organiziranje in usklajevanje poslovnih procesov finančne službe podjetja z usmerjanjem denarnih tokov v
skladu z gospodarskim načrtom.
VIII. NAJBOLJ ZAHTEVNA DELA
Zap.

Naziv delovnega mesta

Delovno področje

RR

Benef.

št.
1

2

3

4

5

1.
2.
3.

Tehnični vodja obrata(DE)
Vodja študija
Vodja službe varstva pri delu

dipl. ing. rud
dipl. ing. rud
dipl. ing. rud

3,650
3,869
5,178

16/12
15/12
15/12

Dela in naloge:
1. Organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje dela in poslovanja obrata(DE) pretežno v jami. Spremljanje in
analiziranje vseh tehničnih, ekonomskih in drugih kazalcev uspešnosti poslovanja. Sodelovanje pri pripravi proizvodnje,
kadrovanja, financ in investicij.
2. Organiziranje, vodenje in koordiniranje dela. Izdelava programa dela, izdelava študij za spremembe, dopolnitve in
posodobitve postopkov rudarjenja, uvajanje novih postopkov rudarjenja, kontrola izvajanja praktičnih preizkusov, sodelovanje
na področju inovativne dejavnosti. Delo se izvaja občasno v jami.
3. Organiziranje, koordiniranje in kontroliranje dela službe za varstvo pri delu v skladu z zakonskimi predpisi. Delo se
izvaja občasno v jami.
IX. IZJEMNO POMEMBNA DELA
V ta tarifni razred se razporejajo le delovna mesta vodilnih in vodstvenih delavcev.
TARIFNA PRILOGA
H KOLEKTIVNI POGODBI PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE
ZA LETO 1996
1. člen
Izhodiščne bruto plače za dejavnost premogovništva po posameznih tarifnih razredih so za mesec april 1996 za poln
delovni čas naslednje:
Tarifni razredi

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

ENOSTAVNA DELA
MANJ ZAHTEVNA DELA
SREDNJE ZAHTEVNA DELA
ZAHTEVNA DELA
BOLJ ZAHTEVNA DELA
ZELO ZAHTEVNA DELA
VISOKO ZAHTEVNA DELA
NAJBOLJ ZAHTEVNA DELA
IZJEMNO POMEMBNA DELA

Najnižje
relativno
razmerje

Izhodiščna
bruto
plača

1,000
1,287
1,406
1,582
1,771
2,154
2,710
3,650
4,347

47.650
61.326
66.996
75.382
84.388
102.638
129.132
173.923
207.135

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 3868

Št. 44 – 9. VIII. 1996

Zgoraj navedene izhodiščne bruto plače zagotavljajo podjetjem dejavnosti premogovništva v skladu z vsebino 94. člena
KP na dan njene uveljavitve, povprečno bruto plačo na delavca, doseženo za marec 1995 ob upoštevanju celotne višine
eskalacije po splošni pogodbi za gospodarstvo oziroma dejansko izplačano povprečno bruto plačo na delavca po stanju v
zadnjem mesecu pred uveljavitvijo kolektivne pogodbe in te tarifne priloge.
Konkretna višina se za potrebe spremljanja izvajanja kolektivne pogodbe navede v ustrezni metodologiji spremljanja po
18. členu KP premogovništva, ki jo sprejmeta oba pogajalska partnerja skupaj z uveljavitvijo KP.
2. člen
Izhodiščna bruto plača se vsake tri mesece povečuje za naslednje trimesečje za 85% rasti cen na drobno v zadnjem tromesečju.
Ko rast cen na drobno v času od 1. 4. 1996 preseže 8,8% se za nadaljnje uskladitve upošteva celotna rast cen na drobno.
Prva uskladitev se izvede na osnovi rasti cen v obdobju april– junij 96 v skladu z prvim odstavkom tega člena.
3. člen
Drugi stroški dela in povračila stroškov v zvezi z delom – stroški storitev, ki so navedeni v tej tarifni prilogi, se obračunavajo v
skladu s 3. in 4. točko tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1995 ter v skladu z uredbo o višini
povračil v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek v naslednji višini:
DRUGI STROŠKI DELA
1. Povračilo stroškov za ločeno življenje
– Povračilo stroškov stanovanja znaša
18%
– Povračilo stroškov prehrane znaša
22%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
2. Povračilo stroškov za prehrano na delu
Prehrana med delom se obračuna na način, ki je opredeljen v kolektivni pogodbi in znaša mesečno 10% povprečne
mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.
3. Regres za letni dopust
Regres za letni dopust znaša v bruto znesku 102.000 SIT, kjer poslovni rezultati dopuščajo, se lahko izplača regres do
višine povprečne plače na zaposlenega v gospodarstvu v preteklih treh mesecih.
Regres za letni dopust se obračunava in izplačuje kot individualna pravica delavca. Če se regres izplača v več delih, se od
nove osnove lahko obračuna le neizplačani del.
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM – STROŠKI STORITEV
4. Povračila stroškov za službena potovanja
Povračila stroškov za službena potovanja znašajo:
a) dnevnica za službeno potovanje, ki traja
– 6 do 8 ur
1.218 SIT
– 8 do 12 ur
1.750 SIT
– nad 12 ur
3.500 SIT
Zgoraj navedene vrednosti se sprotno usklajujejo s spremembo uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
b) povračila stroškov za prenočišče
– do višine zneska po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec po določilih kolektivne pogodbe podjetja ali akta podjetja.
c) povračila stroškov za prevoz
Višina kilometrine znaša 30% maloprodajne cene motornega bencina.
5. Povračila stroškov za delo na terenu
Terenski dodatek znaša dnevno 21% dnevnice za službeno potovanje, ki traja nad 12 ur.
4. člen
Ostali prejemki oziroma stroški v zvezi z delom se obračunavajo in izplačujejo v skladu z opredeljenimi osnovami in
merili iz kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije.
5. člen
Tarifna priloga za leto 1996 začne veljati z dnem podpisa.
Ljubljana, dne 28. junija 1996.
za Sindikat dejavnosti

energetike Slovenije
Franc Dolar l. r.
Predsednik
Iztok Cilenšek l. r.
Predsednik
konference premogovništva

za Sindikat pridobivanja
energetskih surovin
Slovenije
Franc Druks l. r.
Predsednik

za Vlado
Republike Slovenije
Metod Dragonja l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti
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OBČINE

IDRIJA
2785.
Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72 in 18/91),
25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS in RS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91, 13/93, 66/93) in 26. člena
statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski
svet občine Idrija na svoji seji dne 18. 7. 1996 sprejel
ODLOK
o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini
Idrija
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Idrija (Uradni
list RS, št. 14/96) se v 5., 6. in 14. členu besedice “Republiška uprava za javne prihodke”, oziroma “Uprava” nadomestijo s “Služba za gospodarske javne službe”.
2. člen
V odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 14/96)
se prvi odstavek 10. člena spremeni tako, da glasi:
“Komunalne takse odmerja in pobira Služba za gospodarske javne službe na podlagi prijav zavezancev, izdanih
dovoljenj pristojnih občinskih organov za uporabo oziroma
namestitev, prijav pristojnih inšpekcijskih služb in komunalnega redarja. Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Nova Gorica, Izpostava Idrija (v nadaljevanju: DURS),
opravlja izterjavo neplačanih taks na podlagi pogodbe, ki jo
z DURS sklene župan.”
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 41711-1/95
Idrija, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

2786.
Občinski svet občine Idrija je na podlagi 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96) v zvezi s 109.
členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 70/95) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 50/95) na seji dne 18. 7. 1996 sprejel naslednji

II
Ugotovi se, da je mandat skupščinam krajevnih skupnosti prenehal z dnem uveljavitve statuta Občine Idrija.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Idrija, dne 18. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

LENDAVA
2787.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/
94), odločba US RS (Uradni list RS, št. 13/95) je svet Krajevne skupnosti Dolga vas na seji, dne 12. 7. 1996 po predhodni odločitvi na zboru krajanov naselja Dolga vas, sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Dolga Vas
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolga vas.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 1. 9. 1996 od 7. do
19. ure v vaškem domu Krajevne skupnosti Dolga vas.
3. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let
in sicer od 1. 10. 1996 do 30. 9. 2001.
4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila
za sofinanciranje:
– izgradnje kanalizacije,
– ureditve vaškega doma,
– ureditve zvonika.

STATUTARNI SKLEP

5. člen
Skupna vrednost referendumskega programa znaša
130,000.000 SIT, iz sredstev krajevnega samoprispevka pa
se bo predvidoma zbralo 17,000.000 SIT. Prioritetni vrstni
red izvajanja referendumskega programa določi svet Krajevne skupnosti Dolga vas.

I
Mandat dosedanjih svetov krajevnih skupnosti v Občini
Idrija se podaljša do prvih volitev v svete krajevnih skupnosti.

6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje
in občani s stalnim bivališčem v KS Dolga vas in samostojni
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podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo
dejavnost v KS Dolga vas ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Dolga vas, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 2% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin;
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dolga
vas in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS
Dolga vas;
– 400 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene
v tujini.

Glasuje se tako, da se obkroži “ZA”, če glasovalec
soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo – (Uradni list SRS, št. 35/85).

13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se
smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

8. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Dolga vas, pri
čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih
volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Dolga vas ter krajani, ki
še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni
imenik, so pa v delovnem razmerju, samostojni podjetniki,
ki imajo sedež dejavnosti v KS Dolga vas oziroma opravljajo
dejavnost na območju KS Dolga vas in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območu KS Dolga vas.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z žigom KS Dolga vas in ima
besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku ter glasi:
Krajevna skupnost Dolga vas
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 1. 9. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v KS Dolga vas, ki se bo uporabil
za sofinanciranje:
– izgradnje kanalizacije,
– ureditve vaškega doma,
– ureditve zvonika.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 10.
1996 do 30. 9. 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 2% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin;
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dolga
vas in samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS
Dolga vas;
– 400 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene
v tujini.
GLASUJEM
“ZA“

“PROTI“

11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Dolga
vas.
12. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal svet KS Dolga vas, ki je odgovoren
za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na svetu KS
Dolga vas, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Dolga vas, dne 12. julija 1996.
Predsednik
sveta KS Dolga vas
Bojan Litrop l. r.

KRŠKO
2788.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o planiranju in
urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 in
Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS)
ter statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan
Občine Krško sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi
– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin, spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na razširitev parkirišč pri
Nuklearni elektrarni Krško,
– osnutka odloka o lokacijskem načrtu parkirišča
Nuklearne elektrarne Krško in
– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško
I
Javno se razgrnejo:
– osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin, spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990, ki se nanašajo na razširitev parkirišč pri Nuklearni elektrarni Krško,
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– osnutek odloka o lokacijskem načrtu parkirišča Nuklearne elektrarne Krško in
– osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško.

denci, Sveti Jurij in Turnišče (v nadaljevanju: ustanoviteljice) s tem odlokom ustanavljajo javni zavod (v nadaljevanju:
zavod) za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju navedenih občin.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddelka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14.
Javna razgrnitev bo trajala en mesec od objave v Uradnem listu RS.

2. člen
S tem odlokom prenašajo ustanoviteljice izvrševanje
ustanoviteljskih pravic do javnega zavoda Pomurske lekarne, ki se nanašajo na imenovanje direktorja in na sprejem
statuta, na Občino Murska Sobota.
Druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso opredeljene s tem odlokom, uredijo ustanoviteljice s pogodbo, ki jo v njihovem imenu sklenejo župani.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentom podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za
urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko pravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v torek, 3. 9. 1996, v sredo, 4. 9. 1996 in v četrtek,
5. 9. 1996, od 12. do 16. ure, v sejni sobi A Občine Krško.
V
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-6/93-1/15
352-2/96-1/15
Krško, dne 1. avgusta 1996.
Župan
Občine Krško
Danilo Siter l. r.

3. člen
Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
Zavod ima v okviru svoje dejavnosti vsa pooblastila v
pravnem prometu s tretjimi osebami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je POMURSKE LEKARNE MURSKA
SOBOTA.
Skrajšano ime zavoda je POMURSKE LEKARNE.
Sedež zavoda je v MURSKI SOBOTI, KOCLJEVA 2.
S statutom zavoda se lahko določi tudi znak ali grafična
podoba imena zavoda.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z
ustanoviteljicami.
III. DEJAVNOST ZAVODA

I. USTANOVITELJSTVO

5. člen
Zavod opravlja kot javno službo naslednjo dejavnost
po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 52.31 Dejavnost lekarn;
V smislu zakona o lekarniški dejavnosti obsega dejavnost lekarn:
– preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdaja zdravil na recepte in brez
recepta ter magistralno pripravo zdravil;
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za
varovanje zdravja;
– izdajanje veterinarskih zdravil;
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev;
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
Zavod opravlja poleg lekarniške dejavnosti še:
– 72.20 Svetovanje in opremljanje s programsko opremo;
– 72.30 Obdelovanje podatkov;
– 72.40 Dejavnosti povezane z bazami podatkov;
– 74.12 Računovodske in knjigovodske dejavnosti;
– 74.83 Tajniška dela.
Zavod lahko v okviru svojih kadrovskih kapacitet in
opreme, opravlja dejavnosti iz prejšnjega odstavka tudi za
druge zavode in organizacije.

1. člen
Občine Beltinci, Cankova-Tišina, Črenšovci, Gornja
Radgona, Hodoš-Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, M. Sobota, Odranci, Puconci, Ra-

6. člen
Dejavnost iz 5. člena tega odloka opravljajo naslednje
organizacijske enote zavoda:
– Lekarna Beltinci,

MURSKA SOBOTA
2789.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/92) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 –
odločba US RS, št. 57/94 in št. 14/95) in v skladu s statuti
občin so sveti Občin Beltinci, dne 5. 12. 1995, CankovaTišina, dne 14. 12. 1995, Črenšovci, dne 21. 12. 1995, Gornja Radgona, dne 11. 1. 1996, Hodoš-Šalovci, dne 28. 12.
1995, Kobilje, dne 24. 11. 1995, Kuzma, dne 11. 12. 1995,
Lendava, dne 25. 4. 1996, Ljutomer, dne 19. 6. 1996, Moravske Toplice, dne 5. 7. 1996, Murska Sobota, dne 21. 12.
1995, Odranci, dne 2. 2. 1996, Puconci, dne 2. 12. 1995,
Radenci, dne 29. 7. 1996, Sveti Jurij, dne 16. 7. 1996,
Turnišče, dne 22. 12. 1995, v enakem besedilu sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne
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– Lekarna Gornja Radgona,
– Lekarna Lendava s podružnicami v Črenšovcih, Dobrovniku in Turnišču,
– Lekarna Ljutomer,
– Lekarna Murska Sobota s podružnicami v Gornjih
Petrovcih, pri Gradu in v Moravskih Toplicah,
– uprava zavoda.
Zavod lahko organizira nove lekarne, podružnice lekarn in priročne zaloge zdravil ali obstoječe ukinja, v skladu
z mrežo javne zdravstvene službe in v soglasju z ustanoviteljico, na območju katere želi ustanoviti novo ali ukiniti obstoječo organizacijsko enoto.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na
podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje pogoje določene s
statutom zavoda v skladu z zakonom.

IV. ORGANI ZAVODA

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK
DELA ZAVODA

7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
V statutu zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
a) Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 23 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– 16 predstavnikov ustanoviteljic,
– en predstavnik zavarovancev in
– šest predstavnikov delavcev zavoda.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo sveti občin ustanoviteljic. Vsaka ustanoviteljica ima v svetu zavoda enega
predstavnika. Predstavnika zavarovancev imenuje pristojni
organ Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci neposredno na tajnih volitvah. Način in postopek volitev
predstavnikov delavcev se opredeli v statutu oziroma drugem splošnem aktu zavoda.
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta zavoda izmed svojih članov.
9. člen
Mandat predsednika in članov sveta zavoda traja štiri
leta. Predsednik in člani sveta so lahko ponovno imenovani
oziroma izvoljeni za to funkcijo.
Pristojnosti in način dela sveta zavoda se določijo s
statutom zavoda.

c) Strokovni svet
12. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
Sestavo, način oblikovanja in pristojnosti strokovnega
sveta določa statut zavoda.

13. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 5. člena tega odloka ostaja
zavodu v upravljanju premoženje s katerim zavod že upravlja do uveljavitve tega odloka.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem
in premoženjem sklada skupne porabe, za pravne posle v
zvezi z drugim nepremičnim premoženjem pa mora zavod
pridobiti soglasje ustanoviteljice, na območju katere se nepremično premoženje nahaja.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– na osnovi pogodbe za opravljanje lekarniške dejavnosti, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– od zavarovalnic na osnovi dodatnega zdravstvenega
zavarovanja uporabnikov,
– s prodajo blaga in storitev drugim,
– iz proračunov ustanoviteljic,
– in iz drugih virov.
Zavod mora sredstva, ki jih zagotavljajo ustanoviteljice
iz proračunov, uporabljati za namene določene v proračunih.

VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

b) Direktor
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in
strokovnost dela zavoda, v kolikor poslovodna funkcija in
funkcija strokovnega vodenja dela nista ločeni.
11. člen
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice, ki izvršuje ustanoviteljske pravice za imenovanje direktorja zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.

15. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja
za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
S presežki prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže
izven dejavnosti javne službe, razpolaga zavod samostojno.
16. člen
O načinu ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane
iz dela dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
Primanjkljaj, ki nastane izven dejavnosti javne službe,
pokriva zavod sam.
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Predsednik Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

Predsednik Občinskega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec l. r.

18. člen
Ustanoviteljice prevzemajo odgovornost za obveznosti
zavoda do višine vrednosti premoženja, ki ga zavod upravlja
v skladu s 13. členom tega odloka.

Predsednik Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Sveti Jurij
Franc Lančič l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.

17. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v
okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi brez omejitev, razen v primerih, ki so določeni
s tem odlokom.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
USTANOVITELJICAMI IN ZAVODOM
19. člen
Ustanoviteljice so dolžne zavodu zagotavljati sredstva
za njegov razvoj oziroma razširjeno reprodukcijo in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene mreže javne lekarniške
dejavnosti na svojem območju.
Za investicijska vlaganja in razvoj dejavnosti skupnega
pomena, se ustanoviteljice o deležih dogovorijo ob vsakokratnih vlaganjih.
20. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam občasno, zlasti pa na
njihovo zahtevo nuditi podatke o izvajanju lekarniške dejavnosti, podatke o poslovanju zavoda in poslovnih rezultatih
ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcije
ustanoviteljice.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Zavod mora vskladiti svojo organiziranost, konstituirati svet zavoda in druge organe in sprejeti statut najkasneje v
šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Do imenovanja novega sveta zavoda, opravlja njegove
naloge svet zavoda v dosedanji sestavi.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-9/95
Murska Sobota, dne 29. julija 1996.

2790.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85, 48/86) ter na podlagi odločitve krajanov
na referendumu dne 14. julija 1996 je Svet Krajevne skupnosti Mačkovci na seji, dne 16. 7. 1996 sprejel
SKLEP
o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za
območje vasi Otovci v KS Mačkovci
1. člen
Za območje vasi Otovci v KS Mačkovci se po odločitvi
krajanov na referendumu dne 14. julija 1996 uvede dodatni
krajevni samoprispevek.
2. člen
Dodatni krajevni samoprispevek se uvede za obdobje
petih let in sicer od 1. 8. 1996 do 31. 7. 2001.
3. člen
Sredstva dodatnega samoprispevka se bodo zbirala na
posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Mačkovci št.
51900-842-097-82112.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal
svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru
krajanov o porabi zbranih sredstev.
Pravilnost obračunavanja in odtegovanja samoprispevka kontrolira pri izplačevalcih plač agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter RUJP - Izpostava
Murska Sobota v okviru svoje pristojnosti.

Predsednik Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

4. člen
Sredstva zbrana z dodatnim samoprispevkom se bodo
uporabila za financiranje modernizacije vaških cest v Otovcih.

Predsednik Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

Predsednik Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

5. člen
Dodatni samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in
občani, ki stalno prebivajo na območju vasi Otovci in sicer:
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– 2% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 2% od plač in davčne osnove iz samostojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti,
– 1% od neto pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina
je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo,
– 9% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 3% od povprečne plače v Republiki Sloveniji v tekočem letu za delavce, ki so na začasnem delu v tujini,
– 10.000 SIT na leto lastniki vikendov, počitniških hišic, vinskih kleti in drugih objektov za bivanje, ki nimajo
stalnega bivališča na območju vasi Otovci.

občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je
Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 21. seji, dne 16. 7.
1996, sprejel
ODLOK
o določitvi občinskega praznika Mestne občine
Slovenj Gradec

6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialno-varstvenih
pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.

3. člen
Prvi občinski praznik iz 1. člena tega odloka bo Mestna
občina Slovenj Gradec praznovala v letu 1996.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katasterskega dohodka in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke,
Izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Mačkovci dostavi seznam zaposlenih
oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

1. člen
Praznik Mestne občine Slovenj Gradec je 19. september.
2. člen
Datum praznovanja občinskega praznika izhaja iz
19. septembra 1989, ko je mestu Slovenj Gradec s strani
generalnega sekretarja Združenih narodov podeljen naziv
Mesto glasnik miru - Peace messenger city.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 611-1/96
Slovenj Gradec, dne 16. julija 1996.
Predsednik
Sveta Mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

DRŽAVNI ZBOR
8. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku
in predpisani višini, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki
veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
9. člen
Za izvršitev del in uporabo sredstev je odgovoren svet
Krajevne skupnosti Mačkovci.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-31/96-4
Murska Sobota, dne 16. julija 1996.
Predsednik
sveta KS Mačkovci
Dezider Obal l. r.

SLOVENJ GRADEC
2791.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; odločba Ustavnega sodišča RS, št.
6/94 in 45/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 odločba Ustavnega sodišča RS) ter 4. člena statuta Mestne

2792.
Na podlagi 12. in 19. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba
US, 38/96 in 43/96 – odločba US) in odločbe ustavnega
sodišča št. U-I-201/96 z dne 14. 6. 1996, je Državni zbor na
seji dne 7. 8. 1996 sprejel
ODLOK
o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve
v državni zbor (OdRZRV)
I
Na zahtevo 35 poslank in poslancev Državnega sveta
Republike Slovenije, 43.710 volivk in volivcev ter 30 poslank in poslancev se razpiše predhodni zakonodajni referendum o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor (EPA-1286).
II
Na referendumu se glasuje o naslednjih referendumskih
vprašanjih:
a) na zahtevo 35 poslank in poslancev o vprašanju, ki
se glasi: “Ali ste za to, da se zakon o volitvah v Državni zbor
spremeni tako,
– da bo odpravljena možnost, da politične stranke določijo t.i. nacionalne liste, po katerih se določeno število poslanskih mandatov dodeli kandidatom s teh list neodvisno od
volje volivcev;
– da bo v vsaki volilni enoti izvoljeno enako število
poslancev in bodo vse volilne enote enakomerno zastopane
v Državnem zboru;

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 44 – 9. VIII. 1996

– da bodo za poslance izvoljeni tisti kandidati z list
kandidatov v posamezni volilni enoti, ki so v volilnih okrajih dobili največji delež glasov;
– da se volilni količnik, ki pove, koliko glasov je potrebnih za pridobitev enega poslanskega mandata v volilni
enoti, zmanjša tako, da bo čimveč mandatov razdeljenih
neposredno v volilni enoti in da bodo imeli večjo možnost
izvolitve tudi neodvisni kandidati?”
b) na zahtevo Državnega sveta Republike Slovenije o
vprašanju, ki se glasi:
“Ali ste za to, da se volilni zakon spremeni tako, da ima
vsak volivec dva glasova:
s prvim glasom po večinskem dvokrožnem volilnem sistemu izvoli poslanca svojega volilnega okraja
(skupaj 44),
z drugim glasom pa po proporcionalnem sistemu izvoli
poslanca iz strankarske ali nestrankarske liste, pri čemer je
drugi glas hkrati odločilen za proporcionalno delitev vseh 88
mandatov?”
c) na zahtevo 43.710 volivk in volivcev o vprašanju, ki
se glasi:
“Ali ste za to, da se z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor volilni sistem uredi
drugače, kot je predlagano, in sicer tako:
– da se bo v Sloveniji oblikovalo 88 volilnih okrajev na
približno enako število prebivalcev,
– da bo v vsakem volilnem okraju izvoljen en poslanec,
– da bo za poslanca izvoljen kandidat, ki bo v svojem
volilnem okraju prejel večino glasov vseh volivcev, ki bodo
v tistem volilnem okraju glasovali,
– da bosta v primeru, da v prvem krogu volitev noben
izmed kandidatov ne bo dobil zahtevane večine glasov, kandidata z največ glasovi prišla v drugi krog volitev, v katerem
bo izvoljen tisti, ki bo dobil več glasov?”
č) na zahtevo 30 poslank in poslancev o vprašanju, ki
se glasi:
“Ali ste za to, da se zakon o volitvah v državni zbor
spremeni tako,
– da bo število poslanskih mandatov, ki jih bodo v
parlamentu dobile posamezne liste kandidatov, sorazmerno
deležu za njihove kandidate oddanih glasov;
– da bo celotno območje Republike Slovenije ena volilna enota;
– da bo volivkam in volivcem omogočeno oddati svoj
glas kateremu koli kandidatu oziroma kandidatki;
– da bodo izvoljeni po vrstnem redu tisti kandidati oziroma kandidatke s posamezne kandidatne liste, ki so dobili
največje število glasov?”
III
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 90. dan
po konstituiranju Državnega zbora novega sklica.
IV
Glasovanje na referendumu se izvede prvo nedeljo po
preteku trideset dni od dneva razpisa referenduma iz prejšnje
točke.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

Stran

2701.

Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za dolo3797
čitev njihovih območij (ZPUODO)
2702. Zakon o dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega na3800
silja (ZZVN-B)
2703. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o do3801
hodnini (ZDoh-C)
2704. Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slo3802
venije (ZLPLS)
3803–3813
2705.–2751. Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo
2752. Odlok o razrešitvi višje sodnice – svetnice na Viš3813
jem sodišču v Mariboru
2753. Odlok o imenovanju predsednika in članov Sveta
Agencije Republike Slovenije za revidiranje last3813
ninskega preoblikovanja podjetij
2754. Odlok o imenovanju Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zava3813
rovanja
2755. Odlok o razrešitvi okrožnega državnega tožilca na
3814
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3814
2756. Odlok o imenovanju Republiške volilne komisije
2757. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za
3814
varstvo okolja
2758. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, pod3814
jetjih ali zavodih
2759. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve in o izvolitvi
3815
predsednika, podpredsednika in članov komisije
2760. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsedni3815
ce, podpredsednika in članov odbora
2761. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno-monetarno politiko in o
izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in čla3815
nov odbora
2792. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za
3874
volitve v državni zbor (OdRZRV)

VLADA
2762.
2763.
2764.
2765.
2766.
2767.
2768.
2769.
2770.
2771.

V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-3/20
Ljubljana, dne 7. avgusta 1996.

Stran 3875

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Divača–Kozina
Uredba o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je
priznan status begunca
Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno
zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih
vozil
Uredba o načinu oblikovanja cen pogrebnih in dimnikarskih storitev
Uredba o dajanju soglasja k cenam storitev tržnic
in k cenam parkiranja in varovanja vozil
Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam
zdravil in medicinskih pripomočkov za humano
rabo
Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju državne
in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic

3816
3821
3822
3822
3823
3824
3824
3825
3825

3826

MINISTRSTVA
2772.
2773.
2774.

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o priznanjih
ministrstva za obrambo
Odločba o spremembi odločbe o določitvi izpitnih
centrov, njihovih območij ter kategorij vozil, za
katere v izpitnem centru kandidati za voznike
opravljajo vozniški izpit

3826
3829

3829

Stran 3876
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Stran

USTAVNO SODIŠČE
Odločba o ugotovitvi, da določbe drugega in tretjega odstavka 25. člena zakona o denacionalizaciji
niso v neskladju z ustavo
2776. Odločba o:
– razveljavitvi 1. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali
organi občin,
– razveljavitvi prvega odstavka 99.a člena zakona
o lokalni samoupravi,
– razveljavitvi naslednjih točk v 3. členu zakona o
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin: točke I/11, točke V/
13, kolikor se nanaša na upravne naloge, ki pomenijo izvrševanje občinskih predpisov s področja
urejanja prometa, točke VI/1, kolikor se nanaša na
pripravo lokacijske dokumentacije, točke VI/5, kolikor se nanaša na ugotavljanje javne koristi v
skladu z občinskimi prostorskimi plani oziroma
izvedbenimi akti, točke VI/7, kolikor se nanaša na
prevzem upravnih nalog iz drugega odstavka 3.
člena, četrtega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 27. člena, prvega odstavka 28. člena, tretjega
odstavka 41. člena in drugega odstavka 50. člena
stanovanjskega zakona, iz pristojnosti mestnih občin, in točke VII/2, kolikor se nanaša na lokalne
ceste,
– razveljavitvi 9. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah stanovanjskega zakona, kolikor se nanaša na mestne občine,
– ugotovitvi, da zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, ni v skladu z ustavo, kolikor ne upošteva posebnega ustavnega statusa mestnih občin, in o
naložitvi Državnemu zboru, da mora to neskladje
z ustavo odpraviti v 9 mesecih od objave te odločbe
v Uradnem listu RS,
– ugotovitvi, da točke I/1, III/1, III/10, IV/1, V/6,
V/19, VI/2, VI/3, VI/8 in VII/3 člena 3 zakona o
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12.
1994 opravljali organi občin, niso v neskladju z
ustavo,
– ugotovitvi, da točke V/13, VI/1, VI/5, VI/7 in
VII/2 člena 3 zakona o prevzemu državnih funkcij,
ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, v
preostalem niso v neskladju z ustavo, razen v delih
iz točke 3 tega izreka

2781.

2775.

2782.
3830

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za julij 1996
2778. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
1996
2779. Sklep o potrditvi učbenika: Slaščičarstvo
2780. Sklep o potrditvi učbenika: Poznavanje tekstilij 2.
del Tekstilnotehnološki postopki

2783.
2784.

Sklep o potrditvi učbenika: Vaje iz živilskih tehnologij meso, mesni izdelki, ribe in jajca
Sklep o potrditvi učbenika: Elektroenergetski sistemi
Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije

3842
3843
3843
3847

OBČINE
2785.

Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v
Občini Idrija
2786. Statutarni sklep da se mandat dosedanjih svetov
krajevnih skupnosti v Občini Idrija podaljša do
prvih volitev v svete krajevnih skupnosti (Idrija)
2787. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za obmbočje Krajevne skupnosti Dolga Vas (Lendava)
2788. Sklep o javni razgrnitvi
– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin, spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo
na razširitev parkirišč pri Nuklearni elektrarni
Krško,
– osnutka odloka o lokacijskem načrtu parkirišča
Nuklearne elektrarne Krško in
– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško
2789. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne (Murska Sobota)
2790. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Otovci v KS Mačkovci
(Murska Sobota)
2791. Odlok o določitvi občinskega praznika Mestne občine Slovenj Gradec

3869
3869
3869

3870
3871
3873
3874

MEDNARODNE POGODBE
39.
3832
40.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
2777.

Stran

3841

41.

3842
3842

42.

3842

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (BDEPZD)
Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med
Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko
banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/B
(MGPGSA)
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (BRUIDO)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta o tranzitu (BNAT)

173

181

187
201
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