
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5049Št. 59 – 25. X. 1996U R A D N I  L I S T
R E P U B L I K E  S L O V E N I J E

Številka 59 Ljubljana, petek 25. oktobra 1996 Cena 880 SIT ISSN 1318-0576 Leto VI

DRŽAVNI ZBOR

3392.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotavljanju sredstev

pooblaščenim investicijskim družbam zaradi teh
sredstev za zbrane lastniške certifikate (ZZSPID)

Razglašam zakon o zagotavljanju sredstev pooblašče-
nim investicijskim družbam zaradi teh sredstev za zbrane
lastniške certifikate (ZZSPID), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 9. oktobra 1996.

Št. 001-22-109/96
Ljubljana, dne 17. oktobra 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV POOBLAŠČENIM

INVESTICIJSKIM DRUŽBAM ZARADI
ZAMENJAVE TEH SREDSTEV ZA ZBRANE

LASTNIŠKE CERTIFIKATE (ZZSPID)

1. člen

S tem zakonom Republika Slovenija zagotavlja, da bo
zaradi uresničitve zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odločba
US in Uradni list RS, št. 1/96) in za zagotovitev polne
vrednosti vseh izdanih lastniških certifikatov, zagotovila to-
likšen obseg družbenega kapitala, ki se lastninsko preobliku-
je ali premoženja v lasti države, da bodo vse pooblaščene
investicijske družbe lahko zbrane lastniške certifikate upora-
bile za delnice ali druga sredstva.

Obveznost Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka
tega člena se nanaša na zagotovitev premoženja, potrebnega
za uporabo vseh lastniških certifikatov, ki jih bodo pooblaš-
čene investicijske družbe zbrale v rokih, odobrenih do uve-
ljavitve tega zakona in v okviru svojega odobrenega osnov-
nega kapitala, za katerega so do tedaj pridobile dovoljenje
pristojnega organa po predpisih, ki urejajo ustanovitev in
delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje.

2. člen

Obseg in vrsto premoženja, potrebnega za izpolnitev
obveznosti iz prejšnjega člena, določi poseben zakon.

Od skupnega obsega sredstev iz prejšnjega člena se
odšteje vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij,

nad katerimi je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij name-
njene za razdelitev pooblaščenim investicijskim družbam.
Vrednost delnic oziroma poslovnih deležev se ugotovi v
skladu z drugim odstavkom 3. člena tega zakona.

Vlada Republike Slovenije predloži zakon iz prvega
odstavka tega člena v obravnavo Državnemu zboru Republi-
ke Slovenije najkasneje do 31. 1. 1997.

3. člen

Vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetja, ki
se lastninsko preoblikuje oziroma privatizira z uporabo vseh
ali posameznih od naslednjih načinov prodaje oziroma raz-
delitve za lastniške certifikate: javna prodaja, interna razde-
litev oziroma notranji odkup, se določi kot ponderirana arit-
metična sredina cen vseh prej navedenih načinov brez
upoštevanja popustov. Vrednost delnic oziroma poslovnih
deležev podjetij se ugotovi v skladu z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij ali drugimi predpisi, ki urejajo
lastninsko preoblikovanje teh podjetij.

Sredstva, ki niso delnice ali poslovni deleži, se ocenijo
le s cenitvijo pooblaščenega cenilca, na osnovi enakih stan-
dardov vrednotenja, ki veljajo za ocenjevanje vrednosti pod-
jetij.

Vrednost sredstev, ki je ni mogoče ugotoviti po stanju
1. 1. 1993, se z dneva cenitve preračuna na dan 1. 1. 1993
upoštevaje indeks drobnoprodajnih cen.

Za ugotovitev vrednosti delnic in drugih sredstev je
zadolžena Vlada Republike Slovenije. Stroške ugotavljanja
vrednosti nosi podjetje oziroma gospodarska družba ali do-
tedanji lastnik teh sredstev.

4. člen

Delnice in druga sredstva, ki bodo dana na razpolago
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi njihove zame-
njave za zbrane lastniške certifikate, morajo biti zagotovlje-
na tako, da bodo do 31. 12. 1997 vse pooblaščene investicij-
ske družbe lahko zamenjale zbrane lastniške certifikate in s
tem izpolnile pogoje za redno poslovanje.

5. člen

V zakonu iz 2. člena tega zakona se določi rok, po
katerem imajo pooblaščene investicijske družbe pravico, da
uveljavijo svoje terjatve za pokritje vrednosti zbranih last-
niških certifikatov do države iz njenega premoženja, nepo-
sredno na podlagi zakona.

6. člen

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

Št. 411-01/96-46/1
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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3393.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah

zakona o graditvi objektov (ZGO-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona

o graditvi objektov (ZGO-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 10. oktobra 1996.

Št. 001-22-110/96
Ljubljana, dne 18. oktobra 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-B)

1. člen

V zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št.
34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94 – odločba US in
69/94 – odločba US) se 4. člen, naslov poglavja za 8. čle-
nom, členi od 9. do vključno 16. člena, 28., 31., 38., 46., 47.,
53., 54., 55., 59. in 62. člen, naslov poglavja za 76. členom,
členi od 77. do vključno 87. člena, 101. člen ter členi od 102.
do vključno 107. člena črtajo.

V 2. členu, drugem odstavku 64. člena, prvem in dru-
gem odstavku 66. člena, tretji alinei 70. člena in drugem
odstavku 75. člena se besedi “napeljave, naprave” v različ-
nih sklonih nadomestita z besedo “inštalacije” v ustreznih
sklonih.

V 24. členu in tretjem odstavku 57. člena se besede
“republiški upravni organ, pristojen za gradbeništvo” nado-
mestijo z besedami “minister, pristojen za graditev”.

V začetnem stavku 17. člena, prvem odstavku 18. čle-
na, 19. in 32. členu, prvem, drugem in tretjem odstavku
37. člena, prvem odstavku 44. člena, prvem odstavku 45. čle-
na, prvem odstavku 60. člena, peti alinei tretjega odstavka
61. člena, prvem odstavku 66. člena, drugi alinei 68. člena in
prvi alinei 70. člena se besedi “tehnična dokumentacija” v
različnih sklonih nadomestita z besedama “projektna doku-
mentacija” v ustreznih sklonih.

V 51., 52. in 76. členu se besedi “izvajalska organizaci-
ja” nadomestita z besedama “izvajalsko podjetje”.

2. člen

V prvem odstavku 1. člena se besede “in rekonstrukcijo
vseh objektov” nadomestijo z besedami “objektov ter pred-
pisuje lastnosti gradbenih proizvodov in pogoje za njihovo
uporabo”.

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
“Graditev objektov po tem zakonu je projektiranje in

gradnja.”
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se

glasi:
“Določbe tega zakona ne veljajo za gradnjo podzemnih

objektov, ki se z uporabo rudarskih metod dela gradijo za
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.”

3. člen

V 2. členu se za besedami “sam gradbeni objekt” doda
vejica in besedi “del objekta”, za besedami “z vgrajenimi
napeljavami in napravami” se doda besedilo v oklepaju “v
nadaljnjem besedilu: inštalacije”.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Gradbeni proizvodi po tem zakonu so tisti gradbeni

materiali, iz njih izdelani gradbeni elementi ter drugi izdelki,
ki so namenjeni za trajno vgraditev v objekte in je od njih
odvisno izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte.”.

4. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Gradnja po tem zakonu je gradnja novih objektov ali

rekonstrukcija objektov.
Gradnja po tem zakonu obsega pripravljalna dela na

gradbiščih, izvajanje gradbenih del, montažo in vgrajevanje
strojnih in električnih inštalacij in opreme ter izvajanje za-
ključnih gradbenih del.

Določbe tega zakona, ki veljajo za gradnjo, se uporab-
ljajo tudi za odstranjevanje ali rušenje objektov.”

5. člen

V 5. členu se za besedama “Pripravljalna dela” dodata
besedi “na gradbiščih”, besedilo “za zgraditev objekta, ozi-
roma zgraditi pred začetkom gradnje ali med gradnjo objek-
ta” pa se nadomesti z besedama “zaradi gradnje”.

6. člen

V prvem odstavku 6. člena se črtajo besede “naprave,
napeljave ali oprema” in besede “oziroma njegovih delov”,
besedilo “ki vplivajo na spremembo onesnaženja zraka, vo-
de, na spremembo jakosti hrupa” pa se nadomesti z besedami
“ki lahko vplivajo na okolje”.

V drugem odstavku se besedi “in komunalnih” nado-
mestita za besedami “komunalnih in telekomunikacijskih”,
znak “PTT” pa se nadomesti z besedo “zračnega”.

7. člen

Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

“6.a člen

Projektiranje je izdelovanje projektne dokumentacije in
z njim povezano tehnično svetovanje.

Tehnično svetovanje je svetovanje in zastopanje inve-
stitorja v zvezi z graditvijo objektov.”

8. člen

V 7. členu se črtajo besede “oziroma rekonstrukcijo
objekta”, besedilo “šele, ko izda pristojni organ zanjo grad-
beno dovoljenje” pa se nadomesti z besedilom “na podlagi
gradbenega dovoljenja”.

9. člen

Za 8. členom se dodajo nov naslov poglavja in novi 8.a,
8.b, 8.c, 8.č, 8.d in 8.e členi, ki se glasijo:

“II. GRADBENI PROIZVODI IN BISTVENE ZAHTEVE
ZA OBJEKTE

8.a člen

Gradbeni proizvodi morajo, ob normalnem vzdrževa-
nju v ekonomsko sprejemljivi dobi brez večjih poškodb in
prekomerne obrabe, prenesti vse vplive normalne rabe in
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okolja tako, da objekt, v katerega so vgrajeni, ves čas svoje
uporabe izpolnjuje naslednje bistvene zahteve:

1. trdnost in stabilnost;
2. varnost pred požarom;
3. higiensko, zdravstveno in okoljevarstveno zaščito;
4. varno uporabo objekta;
5. zaščito pred hrupom;
6. varčevanje z energijo in toplotno zaščito.
S tehničnimi predpisi se za posamezne vrste objektov

določijo njihove tehnične značilnosti tako, da bodo objekti
izpolnjevali eno, več ali vse bistvene zahteve iz prejšnjega
odstavka.

8.b člen

Poleg izpolnjevanja bistvenih zahtev iz prejšnjega čle-
na morajo novi objekti v javni rabi, ki so zgrajeni po določ-
bah tega zakona, zagotavljati funkcionalno oviranim osebam
dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir.

Pri novih stanovanjskih zgradbah z več kot desetimi
stanovanji morajo zahtevo iz prejšnjega odstavka izpolnje-
vati skupni prostori ter najmanj ena desetina vseh stanovanj.

8.c člen

Gradbeni proizvodi morajo biti skladni s tehničnimi
predpisi ali pa mora biti zanje izdano tehnično soglasje.

S tehničnimi predpisi se podrobneje določijo tehnične
in druge zahteve, ki jim morajo ustrezati gradbeni proizvodi.

S tehničnimi predpisi se določi tudi način ugotavljanja
skladnosti gradbenih proizvodov.

Tehnične predpise za gradbene proizvode in objekte
izdaja minister, pristojen za graditev.

8.č člen

Skladnost gradbenih proizvodov s tehničnimi predpisi
se ugotavlja s preskušanjem, nadzorom nad kontrolo kako-
vosti in certificiranjem.

Skladnost gradbenih proizvodov se potrdi s certifika-
tom.

Preskušanje, nadzor nad kontrolo kakovosti in certifici-
ranje izvajajo osebe, ki jih izmed oseb, akreditiranih po
zakonu o standardizaciji, določi minister, pristojen za gradi-
tev.

Proizvajalec mora izvajati kontrolo kakovosti gradbe-
nih proizvodov, ki jih proizvaja in o tem voditi ustrezno
dokumentacijo.

8.d člen

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpol-
njevanju bistvenih zahtev in uporabnosti gradbenega pro-
izvoda za predviden namen.

Tehnično soglasje se lahko izda za proizvode, za katere
v Republiki Sloveniji še ni tehničnega predpisa, za katere
odbor izvedencev meni, da zanje tehnični predpis ne more
biti izdan ali za proizvode, ki pomembno odstopajo od teh-
ničnih predpisov.

Na zahtevo proizvajalca ali uvoznika gradbenega pro-
izvoda in na predlog odbora izvedencev izda tehnično so-
glasje minister, pristojen za graditev.

Minister iz prejšnjega odstavka s pravilnikom določi
pogoje in postopek za izdajo tehničnega soglasja.

8.e člen

Minister, pristojen za graditev, imenuje odbor izveden-
cev, ki opravlja naslednje naloge:

1. predlaga izdajo tehničnega soglasja po določbah
prejšnjega člena;

2. sodeluje pri pripravi tehničnih predpisov iz 8.a, 8.c
in 8.d člena tega zakona;

3. po odredbi ministra opravlja še druge strokovne na-
loge.

Odbor izvedencev opravlja svoje naloge v skladu s
poslovnikom, ki ga sprejme minister, pristojen za graditev.”

10. člen

V naslovu III. poglavja se beseda “TEHNIČNA” nado-
mesti z besedami “PROJEKTIRANJE IN PROJEKTNA”, v
17. členu pa se pred prvo alineo doda nova prva alinea, ki se
glasi:

“– idejni projekt;”.
Sedanja prva, druga, tretja, četrta in peta alinea posta-

nejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alinea.

11. člen

V prvem odstavku 18. člena se za besedo “dokumenta-
cija” doda vejica in besede “razen idejnega projekta,”, za
besedami “izdelana v skladu “ se dodajo besede “z lokacij-
skimi pogoji oziroma”, za besedami “za varstvo okolja” pa
se dodajo besede “ter varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne”.

12. člen

Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:

“18.a člen

Idejni projekt obsega zlasti tehnični opis objekta, opis
tehnološkega dela z navedbo opreme in njenimi osnovnimi
karakteristikami, opis ukrepov varstva okolja, karakteristič-
ne gradbene načrte in situacije z osnovnimi gabariti, prikaz
usklajenosti projektne rešitve s pogoji za poseg v prostor,
osnovne izračune, ki dokazujejo pravilnost idejnih rešitev
ter tehnološko shemo in dispozicijski načrt opreme z vpisa-
nimi osnovnimi podatki.”

13. člen

V 19. členu se besedilo “projektov oziroma delov: pro-
jekt gradbenega dela objekta, projekt napeljav, naprav in
opreme” nadomesti z besedilom “načrtov iz 27. člena tega
zakona”.

14. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnost iz 6.a člena tega zakona sme opravljati go-

spodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ima v sodni register vpisano dejavnost projektiranja in z
njim povezanega tehničnega svetovanja oziroma ima takšno
dejavnost priglašeno pri Davčni upravi Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: projektivno podjetje).”

15. člen

26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Projektivno podjetje sme pričeti opravljati svojo de-

javnost, ko je vpisano v imenik projektivnih podjetij pri
inženirski zbornici iz IX. oddelka tega zakona.

Projektivno podjetje dobi ob vpisu v imenik identifika-
cijsko številko.

Projektivno podjetje mora uporabljati svojo identifika-
cijsko številko v enotnem žigu projektivnih podjetij na vsaki
zaključeni sestavini projektne dokumentacije.

Obliko in vsebino enotnega žiga projektivnih podjetij
določi inženirska zbornica v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za graditev.”
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16. člen

Za 26. členom se dodajo novi 26.a, 26.b, 26.c, 26.č,
26.d, 26.e in 26.f členi, ki se glasijo:

“26.a člen

Projektivno podjetje mora za vsak načrt imenovati od-
govornega projektanta.

Odgovorni projektant je odgovoren za skladnost načrta
s predpisi, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko in
podpisom na vseh zaključenih sestavinah načrta.

Kadar se izdelujeta dva ali več načrtov je treba določiti
odgovornega vodjo projekta.

Odgovorni vodja projekta je odgovoren za medsebojno
usklajenost posameznih načrtov v projektu in kakovost ob-
delave celotnega projekta, kar potrdi s svojo identifikacijsko
številko in podpisom na vseh zaključenih sestavinah projekt-
ne dokumentacije.

Odgovorni projektanti in odgovorni vodje projekta so
lahko osebe, ki so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev
pri inženirski zbornici (v nadaljevanju: pooblaščeni inže-
nirji).

26.b člen

V imenik pooblaščenih inženirjev se lahko vpiše posa-
meznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
2. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni

naslov diplomirani inženir oziroma inženir ali v Republiki
Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo ustrez-
ne visokošolske organizacije;

3. da ima pri inženirski zbornici opravljen strokovni
izpit za izdelovanje posameznih načrtov iz 27. člena tega
zakona;

4. da ima diplomirani inženir najmanj tri leta delovnih
izkušenj, inženir pa najmanj deset let delovnih izkušenj;

5. da je član inženirske zbornice.
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih

izpitov iz 3. točke prejšnjega odstavka predpiše minister,
pristojen za graditev.

26.c člen

Imenik pooblaščenih inženirjev vsebuje naslednje po-
datke:

1. ime in priimek;
2. rojstne podatke;
3. stalno bivališče;
4. strokovni in znanstveni naslov;
5. podatke o specialističnih znanjih;
6. podatke o opravljenem strokovnem izpitu;
7. identifikacijsko številko;
8. podatke o izrečenih disciplinskih ukrepih.
Pooblaščeni inženir mora inženirski zbornici sporočiti

spremembo podatkov, ki se vpisujejo v imenik v 15 dneh po
nastanku spremembe.

26.č člen

Pred vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev mora
posameznik predložiti identifikacijsko številko podjetja, pri
katerem je v delovnem razmerju ali potrdilo Zavoda za
zdravstveno varstvo Slovenije, da ni v delovnem razmerju.

Posameznik ob vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev
dobi identifikacijsko številko, ki je nanj trajno vezana.

Kadar je posameznik pri projektivnem podjetju v de-
lovnem razmerju, je njegova identifikacijska številka sestav-
ljena iz številke, ki je nanj trajno vezana in identifikacijske
številke projektivnega podjetja, pri katerem je v delovnem
razmerju.

Identifikacijsko številko iz prejšnjega odstavka sme
pooblaščeni inženir uporabljati samo skupaj z enotnim ži-
gom projektivnega podjetja, drugače pa le, če s tem to pod-
jetje pisno soglaša.

26.d člen

O vpisu in izbrisu iz imenika projektivnih podjetij ozi-
roma imenika pooblaščenih inženirjev odloča organ, dolo-
čen s statutom inženirske zbornice.

Zoper odločbo o vpisu ali izbrisu iz imenika je dovoljen
upravni spor.

26.e člen

Pooblaščeni inženir se izbriše iz imenika:
– če pisno zahteva izbris;
– če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja-

nja poklica;
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje z zakonom določenih

pogojev za opravljanje dejavnosti;
– če umre;
– če mu je v disciplinskem postopku izrečen ukrep

izbrisa iz imenika ali izključitve iz inženirske zbornice.
Projektivno podjetje se izbriše iz imenika, če je izbrisa-

no iz sodnega registra ali če se ugotovi, da ne izpolnjuje z
zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti.

26.f člen

Projektivno podjetje se mora pred pričetkom opravlja-
nja dejavnosti zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi
utegnila nastati investitorju v zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti.

Projektivno podjetje mora tudi poskrbeti za kontrolo
brezhibnosti in računske pravilnosti načrtov gradbenih kon-
strukcij za objekte iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona.

Kontrolo iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: revi-
zija načrtov gradbenih konstrukcij) mora projektivno podjet-
je poveriti drugemu projektivnemu podjetju.

Revizijo načrta gradbenih konstrukcij lahko za projek-
tivno podjetje opravi pooblaščeni inženir ustrezne stroke, ki
ni sodeloval pri izdelavi načrta, ki je predmet revizije, kar
potrdi s svojo identifikacijsko številko in podpisom na vseh
zaključenih sestavinah načrta.”

17. člen

27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Projekti iz 19. do 22. člena tega zakona se sestojijo iz

posameznih načrtov.
Vrste načrtov po tem zakonu so:
1. načrti arhitekture;
2. načrti krajinske arhitekture;
3. načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti;
4. načrti strojnih inštalacij;
5. načrti električnih inštalacij;
6. načrti tehnologije;
7. načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne

objekte;
8. drugi načrti za gradnjo objektov.”

18. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odgovorni projektant posameznega načrta iz drugega

odstavka prejšnjega člena mora imeti naslednji strokovni
naslov:

– za načrt arhitekture: diplomirani inženir arhitekture;
– za načrt krajinske arhitekture: diplomirani inženir kra-

jinske arhitekture;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5053Št. 59 – 25. X. 1996

– za načrt gradbenih konstrukcij in druge gradbene na-
črte: diplomirani inženir gradbeništva;

– za načrt strojnih inštalacij: diplomirani inženir stroj-
ništva;

– za načrt električnih inštalacij: diplomirani inženir elek-
trotehnike;

– za načrt izkopov in osnovne podgradnje pri podzem-
nih objektih: diplomirani inženir montanistike ali diplomira-
ni inženir gradbeništva;

– za tehnološki načrt in druge načrte: diplomirani inže-
nir stroke, ustrezne vsebini načrta.

Ne glede na prejšnji odstavek so lahko odgovorni pro-
jektanti za druge načrte tudi diplomirani inženirji drugih
strok, če opravijo strokovni izpit iz 3. točke prvega odstavka
26.b člena tega zakona.”

19. člen

Začetni stavek prvega odstavka 30. člena se spremeni,
tako da se glasi:

“Pri projektiranju je treba upoštevati:”.

V 1. točki prvega odstavka se besede “gradbene objek-
te, napeljave, naprave in oprema” nadomestijo z besedo “ob-
jekte”.

V 2. točki prvega odstavka se besedilo “hrupom, varst-
va zraka in vode pred onesnaženjem, naravnimi in drugimi
nesrečami ter vojnim dejstvovanjem” nadomestijo z beseda-
ma “varstvo okolja”, besedilo “za odpravo arhitektonskih
ovir, ki telesno prizadetim in funkcionalno oviranim obča-
nom omejujejo ali preprečujejo dostop do objektov in njiho-
vo uporabo” pa se nadomesti z besedilom “ki zagotavljajo
funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo
brez grajenih ovir”.

V 3. točki prvega odstavka se črtata besedi “ekonomske
in”.

V 6. točki prvega odstavka se pika na koncu stavka
nadomesti z dvopičjem.

Za 6. točko prvega odstavka se doda nova 7. točka, ki
se glasi: “7. rezultate predhodne preveritve zanesljivosti ob-
stoječih delov objekta, nosilnosti in stabilnosti temeljnih tal
in uporabnosti že vgrajenih gradbenih proizvodov, kadar gre
za rekonstrukcijo objektov.”

20. člen

Naslov IV. oddelka se spremeni tako, da se glasi “DO-
VOLJENJE ZA GRADNJO”, v 33. členu pa se na koncu
stavka dodajo besede “ali enotnega dovoljenja za gradnjo”.

21. člen

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:

“33.a člen

Investitorju se na njegovo zahtevo lahko izda enotno
dovoljenje za gradnjo, če zahtevi za izdajo tega dovoljenja
poleg dokazil iz 36. člena tega zakona, razen pravnomočne-
ga lokacijskega dovoljenja, predloži tudi dokazila, ki so po
predpisih o urejanju prostora potrebna za izdajo lokacijskega
dovoljenja.

Enotno dovoljenje za gradnjo vsebuje sestavine loka-
cijskega dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in grad-
benega dovoljenja po tem zakonu ter je v posledicah izena-
čeno z gradbenim dovoljenjem, glede lokacijskih pogojev pa
tudi z lokacijskim dovoljenjem.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na gradbeno dovo-
ljenje se smiselno uporabljajo tudi za enotno dovoljenje.”

22. člen

V prvem odstavku 34. člena se besede “graditev celot-
nega objekta” nadomestijo z besedama “celoten objekt”,
beseda “ekonomsko-tehnično” pa se nadomesti z besedami
“tehnično, tehnološko ali funkcionalno”.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek se lahko da gradbeno

dovoljenje tudi za del objekta oziroma za izvedbo posamez-
nih del, če gre za graditev infrastrukturnih objektov.”

23. člen

35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Gradbeno dovoljenje izda upravna enota.
Ministrstvo, pristojno za graditev izda dovoljenje za

objekte, za katere je izdalo lokacijsko dovoljenje ministrstvo,
pristojno za prostor in za objekte, ki so posebnega pomena
za obrambo.”

24. člen

Prva alinea 36. člena se spremeni, tako da se glasi:
“– dokaz, da ima pravico graditi na določenem zem-

ljišču oziroma pravico rekonstruirati objekt”.
V tretji alinei se na koncu stavka doda vejica in besedi-

lo “v katerem mora biti vsaka zaključena sestavina projektne
dokumentacije potrjena z žigom projektivnega podjetja ter
opremljena z identifikacijskimi številkami in podpisi odgo-
vornega vodje projekta oziroma odgovornih projektantov iz
26.a člena tega zakona”.

Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– soglasje projektivnega podjetja iz 26.č člena tega

zakona in dokazilo o opravljeni reviziji načrta gradbenih
konstrukcij kadar je to potrebno;”.

25. člen

Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:

“37.a člen

Iz projektne dokumentacije, ki se priloži zahtevi za
izdajo gradbenega dovoljenja v primeru rekonstrukcije ob-
jekta, mora biti razvidno, da je nosilnost temeljnih tal ustrez-
na, da so že vgrajeni gradbeni proizvodi, ki bodo ohranjeni,
uporabni in da je objekt primeren za rekonstrukcijo.

Če se z rekonstrukcijo objekta, ki je bil zgrajen na
podlagi gradbenega dovoljenja, ne spremeni njegov namen
ali velikost, se gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo izda
brez predhodne predložitve lokacijskega dovoljenja.

Zahtevi iz prvega odstavka za objekte zgrajene pred
letom 1967 ni treba predložiti lokacijskega in gradbenega
dovoljenja.”

26. člen

39. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za odstrani-

tev oziroma rušenje objekta mora investitor predložiti tudi
načrt odstranjevalnih del z njihovim opisom.”

27. člen

V 41. členu se prva alinea črta, sedanja druga in tretja
alinea pa postaneta prva in druga alinea.

28. člen

V 43. členu se beseda “šestih” nadomesti z besedo
“treh”, besede “priskrbi gradbeno dovoljenje in po tehnič-
nem pregledu” pa se nadomestijo z besedami “vloži zahtevo
za izdajo gradbenega dovoljenja in pridobi”.
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29. člen

V prvem odstavku 44. člena se besede “organ oziroma
organizacija, na katero je prenešena pravica uporabe objek-
tov” nadomestijo z besedo “lastnik”.

30. člen

V prvem odstavku 45. člena se za besedama “zdravstve-
ne pogoje” doda vejica in besedi “na okolje”, besedilo “ali
povzročajo večjo emisijo” pa se nadomesti z besedilom “ali
spremembo okoljevarstvenih pogojev”. Prvi stavek drugega
odstavka se črta, sedanji drugi stavek pa postane prvi stavek.

31. člen

V naslovu poglavja pred 49. členom se črta beseda
“OBJEKTOV”, 49. člen pa se spremeni tako, da se glasi:

“Dejavnost iz 3. člena tega zakona lahko opravlja go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ima v sodni register vpisano dejavnost gradbeništva, oziro-
ma ima takšno dejavnost priglašeno pri davčni upravi Re-
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalsko podjet-
je).

Posameznik ali društvo lahko v svoji režiji gradi objekt
za lastne potrebe, če površina objekta ne presega 250 m2

koristne površine in če zagotovi strokovno nadzorstvo nad
gradnjo po določbah tega zakona.

Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slo-
venije vodita vsaka svoj seznam izvajalskih podjetij iz prve-
ga odstavka.”

32. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Oseba, ki je registrirana za prostorsko planiranje in

urbanistično načrtovanje, na območju, za katerega je izdelala
prostorski izvedbeni akt, ne sme opravljati dejavnosti pro-
jektiranja ali gradbene dejavnosti pet let od uveljavitve pro-
storskega izvedbenega akta, razen če je bila izbrana na nate-
čaju ali če je bila na javnem razpisu, ki je bil izveden po
predpisih o javnih naročilih, izbrana kot najugodnejši po-
nudnik.”

33. člen

V drugem odstavku 51. člena se črta besedilo “ter poob-
lastilom izvajalske organizacije za vodenje dela”.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

“Odgovorni vodja del pri gradnji energetskih objektov,
pri gradnji pristanišč, letališč, sistema za vodenje zračnega
prometa, avtocest, mostov z razpetino nad 15 m, zaklonišč
osnovne zaščite ter pri drugih zahtevnih objektih javnega
pomena, mora biti pooblaščeni inženir ustrezne stroke z
najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnji.”

V četrtem odstavku se črta besedilo “ter pooblastilom
izvajalske organizacije za izvajanje teh del.”

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

“Program in pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov
ter podrobnejša merila za to, kaj se šteje za zahtevne objekte
javnega pomena po tem zakonu predpiše minister, pristojen
za graditev.”

34. člen

V 56. členu se besedilo “Izvajalska organizacija mora
sporočiti organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje in organom
pristojnih inšpekcij” nadomesti z besedilom “Izvajalsko pod-
jetje in oseba iz drugega odstavka 49. člena tega zakona (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec) mora sporočiti pristojni inš-
pekciji”.

35. člen

Pred prvim odstavkom 57. člena se doda nov prvi od-
stavek, ki se glasi:

“Izvajalec mora gradbišče označiti ter na njem imeti
projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje.”

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.

V novem drugem odstavku se besedi “izvajalska orga-
nizacija” nadomestita z besedo “izvajalec”, v novem tretjem
odstavku pa se besede “in knjige obračunskih izmer, vrste
dokumentacije, ki jo mora imeti izvajalska organizacija na
gradbišču”, črtajo.

36. člen

V začetnem stavku prvega odstavka 58. člena se bese-
dilo “Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja dela”
nadomesti z besedo “Izvajalec”.

Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– vgrajevati gradbene proizvode, katerih skladnost je

potrjena s certifikati ali pa je zanje izdano tehnično soglas-
je;”.

Drugi odstavek se črta.

37. člen

V prvem odstavku 60. člena se besedi “izvajalska orga-
nizacija” nadomestita z besedo “izvajalec”, besedi “projek-
tivno organizacijo” pa se nadomestita za besedo “projektiv-
no podjetje”.

V drugem stavku drugega odstavka se za besedama
“varnost objekta” doda beseda “okolje,”.

38. člen

V naslovu oddelka pred 61. členom se črta beseda
“OBJEKTOV”.

V prvem odstavku 61. člena se črta besedilo “objekta
oziroma nad izvajanjem del”.

Drugi odstavek se črta.
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji

odstavek.
V novem drugem odstavku se črtajo druga, četrta in

šesta alinea, sedanja tretja, peta in sedma alinea pa postanejo
druga, tretja in četrta alinea.

Nova druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, napravami

in opremo, ki se vgrajujejo;”.

39. člen

63. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovno nadzorstvo iz prejšnjega člena se s pogod-

bo poveri izvajalskemu ali projektivnemu podjetju, ki ne
izvaja gradnje na istem objektu (v nadaljnjem besedilu: nad-
zornik).

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo lahko za nadzornika
opravlja posameznik, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za
odgovornega vodjo del v 51. členu tega zakona.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov iz drugega
odstavka 49. člena tega zakona se s pogodbo lahko poveri
posamezniku, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.”

40. člen

V prvem odstavku 65. člena se besedi “izvajalske orga-
nizacije” nadomestita z besedo “izvajalca”, besedi “ekonom-
sko tehnično” pa se nadomestita z besedami “tehnično, teh-
nološko ali funkcionalno”.

V drugem odstavku se besede “izvajalska organizacija,
ki je zgradila objekt” nadomestijo z besedo “izvajalec”.
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41. člen

V prvem odstavku 66. člena se besede “naprave in ime
organizacije združenega dela, ki je” nadomestijo z besedami
“projektivna podjetja, ki so”, besedi “izvajalska organizaci-
ja” pa se nadomestita z besedo “izvajalec”.

V drugem odstavku se besede “napeljav, naprav, opre-
me in materiala” nadomestijo z besedami “gradbenih pro-
izvodov, inštalacij in opreme”, za besedami “varstva pred
požarom” pa se dodajo besede “varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami in varstva okolja”.

42. člen

V drugem odstavku 67. člena se črtajo besede “pred-
stavniki pristojnih inšpekcijskih organov in”.

V četrtem odstavku se besede “vse projektivne in izva-
jalske organizacije” nadomestijo z besedami “vsa projektiv-
na podjetja, izvajalce in nadzornike”.

43. člen

V začetnem stavku 68. člena se besedi “izvajalska orga-
nizacija” nadomestita z besedo “izvajalec”.

V drugi alinei se besedilo “22. člena tega zakona z
vsemi spremembami in dopolnitvami, na katere podlagi je
bil objekt zgrajen” nadomesti z besedilom “19. in 22. člena
tega zakona”.

Črta se tretja alinea, sedanja četrta, peta in šesta alinea
pa postanejo tretja, četrta in peta alinea.

V novi peti alinei se pika na koncu stavka nadomesti s
podpičjem ter dodata nova šesta in sedma alinea, ki se gla-
sita:

“– navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta;

– geodetski načrt novega stanja zemljišča in novo zgra-
jenih objektov na zemljišču.”

Dodata se drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

“Za objekt, za katerega je bila skladno z zakonom izve-
dena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno
soglasje, mora investitor oziroma izvajalec na dan tehnične-
ga pregleda predložiti komisiji tudi dokazilo o skladnosti
izvedenih del s sestavinami projekta, ki so bile predmet
presoje vplivov na okolje.

V primeru iz prejšnjega odstavka je sestavina predlože-
nih navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta tudi pro-
gram obratovalnega monitoringa po določbah zakona o var-
stvu okolja.”

44. člen

V 69. členu se besedilo “nadzornega organa, izvajal-
skih in projektnih organizacij ter dobaviteljev glavne opre-
me, ki so sodelovali pri graditvi objekta” nadomesti z bese-
dilom “nadzornika, izvajalcev in projektivnih podjetij ter
dobaviteljev glavne opreme, ki so sodelovali pri gradnji”.

45. člen

Za začetnim stavkom 70. člena se doda nova prva ali-
nea, ki se glasi:

“– ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovolje-
njem;”.

V dosedanji prvi alinei, ki postane druga alinea, se
besedilo “o stabilnosti objekta in njegovi varnosti glede
požara, naravnih in drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj,
življenja in zdravja ljudi, prometa in sosednjih objektov, ali
je izveden” nadomesti z besedo “in”.

Sedanja druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja,
četrt in peta alinea.

V novi peti alinei se za besedo “obratovanje” doda
besedilo “in vzdrževanje objekta ter program obratovalnega
monitoringa, kadar je to predpisano;”.

Za novo peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se
glasi:

“– ali je izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča
in novo zgrajenih objektov na zemljišču.”

46. člen

Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:

“70.a člen

Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, ki
je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja izdanega
pred 27. 11. 1984, mora vlagatelj poleg razpoložljivih listin
iz drugega odstavka 66. člena tega zakona predložiti:

– gradbeno dovoljenje;
– geodetski načrt zemljišča, na katerem je objekt zgra-

jen;
– projektno dokumentacijo iz 19. ali 22. člena tega

zakona za gradbeni del objekta.
Na tehničnem pregledu komisija presodi skladnost ob-

jekta z zahtevami iz 8.a člena in skladnost objekta z gradbe-
nim dovoljenjem.

Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, ki
je bil zgrajen pred letom 1967, mora vlagatelj predložiti
dokaz iz prvega odstavka 37.a člena tega zakona in geodet-
ski načrt zemljišča, na katerem je objekt zgrajen.”

47. člen

V 71. členu se za besedami “izda uporabno dovoljenje”
doda besedilo “ali odredi poskusno obratovanje ter izvedbo
prvih meritev obratovalnega monitoringa po predpisih o var-
stvu okolja,”, besede “ali sosednje objekte” pa se nadomesti-
jo z besedami “sosedne objekte ali okolje”.

Dodata se drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Poskusno obratovanje objekta ali dela objekta, ki pred-

stavlja tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto, je ob-
vezno, kadar brez njega ni mogoče ugotoviti skladnosti zgra-
jenega objekta z okoljevarstvenimi predpisi.

Poskusno obratovanje sme trajati največ eno leto.”

48. člen

V prvem odstavku 72. člena se besedi “graditvi objek-
ta” nadomestita z besedo “gradnji”.

V drugem odstavku se besede “ali sosednji objekti”
nadomestijo z besedami “sosedni objekti ali okolje”.

49. člen

V prvem odstavku 74. člena se beseda “ekonomsko-
tehnično” nadomesti z besedami “tehnično, tehnološko ali
funkcionalno”.

50. člen

Prvi in četrti odstavek 75. člena se črtata.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odsta-

vek, se besedilo “s projektom predvideni vpliv na okolje”
nadomesti z besedilom “ne presegajo s predpisi dovoljenih
vplivov na okolje”.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odsta-
vek, se za besedo “sporočiti” dodajo besede “organu, ki je
izdal gradbeno dovoljenje in”.

V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besede “na podlagi ugotovitev iz drugega odstavka
tega člena” nadomestijo z besedami “na predlog investitorja
opravi ponoven tehnični pregled in”.
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51. člen

Za 76. členom se dodajo nov naslov poglavja in novi
76.a, 76.b, 76.c, 76.č, 76.d in 76.e členi, ki se glasijo:

“IX. INŽENIRSKA ZBORNICA

76.a člen

Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega
interesa na področju graditve objektov ter varstva tretjih
oseb se inženirji, ki delajo pri graditvi objektov in urbani-
stičnem načrtovanju ter drugi inženirji, če tako določa za-
kon, združujejo v inženirsko zbornico z imenom Inženirska
zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).

Zbornica je pravna oseba.
Najvišji organ zbornice je skupščina. V skupščini mo-

rajo biti enakopravno in enakovredno zastopane vse stroke,
ki so združene v zbornici.

Skupščina sprejme statut zbornice. K statutu daje so-
glasje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada).

S statutom se podrobneje določijo naloge in organizaci-
ja zbornice ter pristojnosti skupščine in drugih organov zbor-
nice.

76.b člen

Zbornica skrbi za strokovni razvoj gradnje, projektira-
nja in urbanističnega načrtovanja, zagotavlja skupne pogoje
za delo svojih članov in zastopa njihove interese ter izvaja
strokovno nadzorstvo nad delom svojih članov.

Zbornica opravlja zlasti tele naloge:
1. sprejme pravila dobre prakse gradnje, projektiranja

in urbanističnega načrtovanja ter druga pravila za delo svojih
članov;

2. sprejme pravila o tehničnih vsebinah natečajev, ki
zagotavljajo enake pogoje udeležbe in enakopravnost vseh
udeležencev natečaja;

3. vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik projektivnih pod-
jetij ter imenik pooblaščenih inženirjev;

4. zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov po določbah
tega zakona;

5. skrbi za izobraževanje članov in sodeluje pri obliko-
vanju izobraževalnih programov;

6. določa višino članarine svojih članov;
7. vodi disciplinske postopke proti svojim članom in

izreka ukrepe;
8. s soglasjem vlade določa minimalne tarifne pogoje,

ki zagotavljajo potrebno kvaliteto in nadzira njihovo upošte-
vanje.”

Naloge iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka opravlja
zbornica kot javna pooblastila.

76.c člen

Sredstva za poslovanje zbornice se zagotavljajo:
1. s članarino in drugimi prispevki njenih članov;
2. z dotacijami;
3. iz sredstev od plačanih denarnih kazni.

76.č člen

V disciplinskih zadevah zoper člane zbornice na prvi
stopnji odloča disciplinska komisija, na drugi stopnji pa
disciplinsko sodišče zbornice. Pred disciplinsko komisijo in
disciplinskim sodiščem zastopa obtožbo disciplinski tožilec.

Predsednika in člane disciplinskih organov iz prejšnje-
ga odstavka izvoli skupščina zbornice. Izvoljeni ne morejo
opravljati drugih funkcij v organih zbornice.

76.d člen

Pristojni organ zbornice določi dejanja, ki pomenijo
kršitev pravil stroke.

V disciplinskem postopku se lahko izrečejo naslednji
ukrepi: opomin, izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev in
izključitev iz zbornice.

Izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev se sme izreči
za hujše kršitve pravil stroke, s katerimi je kršitelj ogrozil
varnost ljudi ali povzročil večjo materialno škodo. Ukrep se
lahko izreče največ za pet let.

Če je uveden postopek zaradi kršitve, za katero se lahko
izreče izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev, disciplinski
organ lahko izreče začasen izbris do konca disciplinskega
postopka, vendar največ za eno leto.

76.e člen

Disciplinski postopek se začne na pisno zahtevo disci-
plinskega tožilca.

V disciplinskem postopku ima kršitelj pravico biti za-
slišan in lahko predlaga izvedbo dokazov.

Disciplinska komisija odloči po opravljeni ustni obrav-
navi.

Zoper odločbo disciplinske komisije je dovoljena pri-
tožba na disciplinsko sodišče.

Zoper odločbo disciplinskega sodišča je dovoljen uprav-
ni spor.

Odločbe disciplinskih organov zbornice so izvršljive.

Natančnejše določbe o disciplinskih organih in disci-
plinskem postopku določi statut zbornice.”

52. člen

88. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega

in drugih zakonov, ki urejajo graditev izvajajo inšpektorji
inšpektorata v sestavi ministrstva, pristojnega za graditev (v
nadaljnjem besedilu: inšpektor za graditev) oziroma inšpek-
torji inšpektorata v sestavi ministrstva, pristojnega za grad-
beništvo (v nadaljnjem besedilu: gradbeni inšpektor).”

53. člen

89. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Inšpektor za graditev nadzoruje zlasti:

– ali je bilo za dela, ki se izvajajo, izdano gradbeno
dovoljenje, ali odločba o dovolitvi priglašenih del po predpi-
sih o urejanju prostora;

– ali imajo gradbeni proizvodi, ki se vgrajujejo certifi-
kat ali tehnično soglasje;

– ali se dela izvajajo v skladu z izdanim gradbenim
dovoljenjem, ali odločbo o dovolitvi priglašenih del po pred-
pisih o urejanju prostora;

– ali se dela izvajajo v skladu s projektno dokumentaci-
jo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje;

– ali se objekti gradijo ter ali so objekti zgrajeni tako,
da zagotavljajo zanesljivost in izpolnjujejo bistvene zahteve
po tem zakonu;

– ali so bili pri projektiranju objektov upoštevani pred-
pisi s področja graditve objektov;

– ali projektivna podjetja in izvajalci za opravljanje
svoje dejavnosti izpolnjujejo pogoje določene s tem zako-
nom;

– ali je za objekt, ki se uporablja, izdano uporabno
dovoljenje.”
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54. člen

90. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Gradbeni inšpektor nadzoruje ali se gradbeni proizvo-

di in gradbene konstrukcije izdelujejo v skladu s tehničnimi
predpisi.”

55. člen

91. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Inšpektor za graditev z odločbo:
1. odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo

v roku, ki ga določi;
2. odredi, da se ustavi nadaljnja gradnja:
– če investitor nima gradbenega dovoljenja oziroma

odločbe o dovolitvi priglašenih del,
– če se objekti ne gradijo po izdelani projektni doku-

mentaciji in utegne to spraviti v nevarnost, stabilnost in
obstoj objektov, življenje in zdravje ljudi, prometa in sosed-
nih objektov,

– če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku,
ki ga je določil inšpektor,

– če izvajalci ne izpolnjujejo s tem zakonom določenih
pogojev za gradnjo;

3. prepove uporabo objekta, ki se uporablja brez upo-
rabnega dovoljenja, če investitor oziroma lastnik v roku, ki
mu je bil določen, ne pridobi uporabnega dovoljenja;

4. odredi odstranitev oziroma porušitev objekta, če se
ugotovijo take pomanjkljivosti ali nepravilnosti, da pomeni
to nevarnost za stabilnost objekta, za varnost objekta pred
požarom in za varnost življenja ali zdravja ljudi, prometa,
sosednih objektov ali okolja, pa teh pomanjkljivosti in ne-
pravilnosti ni mogoče odpraviti;

5. prepove vgrajevanje gradbenih proizvodov, ki ne
izpolnjujejo pogojev po tem zakonu;

6. odredi lastniku objekta, da v določenem roku izvede
vzdrževalna dela, če objekt ogroža varnost ljudi in okolice.
Če lastnik v roku, ki je določen, del ne izvede, inšpektor
odredi, da vzdrževalna dela na stroške lastnika izvede obči-
na, na katere območju se objekt nahaja.

V primeru iz 5. točke prejšnjega odstavka inšpektor za
graditev odredi, da se gradbeni proizvodi začasno odvzame-
jo.”

56. člen

Za 91. členom se doda nov 91.a člen, ki se glasi:

“91.a člen

Gradbeni inšpektor z odločbo ustavi proizvodnjo grad-
benih proizvodov, ki se izdelujejo v nasprotju z zahtevami
tehničnih predpisov ter odredi, da se proizvodi začasno od-
vzamejo.”

57. člen

Pred prvim odstavkom 92. člena se doda nov prvi od-
stavek, ki se glasi:

“Inšpektor za graditev in gradbeni inšpektor lahko od-
ločata brez zaslišanja strank.”

V sedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odsta-
vek, se besedilo “okolico, lahko določi gradbeni inšpektor s
svojo odločbo, s katero odredi ukrepe iz prejšnjega člena”
nadomesti z besedilom “okolje, inšpektor odredi”.

58. člen

93. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Inšpektor za graditev in gradbeni inšpektor morata

imeti naziv diplomirani inženir gradbeništva ali diplomirani
inženir arhitekture, najmanj pet let delovnih izkušenj ter
opravljen strokovni izpit za inšpektorja.”

59. člen

V XI. poglavju se 94., 95., 96., 97., 98., 99. in 100. člen
spremenijo, tako da se glasijo:

“94. člen

Z denarno kaznijo od 900.000 do 1,200.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje pravna oseba, ki po določbah tega zako-
na nastopa kot investitor:

1. če poveri gradnjo osebi, ki nima priglašene ali regi-
strirane dejavnosti gradbeništva (prvi odstavek 49. člena);

2. če ne zagotovi strokovnega nadzorstva nad gradnjo
(prvi odstavek 61. člena);

3. če poveri strokovno nadzorstvo nad gradnjo osebi, ki
nadzorstva ne sme izvajati (63. člen);

4. če uporablja ali da v uporabo ali obratovanje objekt,
za katerega ni izdano uporabno dovoljenje (prvi odstavek
74. člena).

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba investitorja, ki stori
katero izmed dejanj iz prejšnjega odstavka.

95. člen

Z denarno kaznijo od 900.000 do 1,200.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje projektivno podjetje:

1. če pri izdelavi projektne dokumentacije ne upošteva,
da morajo objekti, ki so namenjeni javni rabi, funkcionalno
oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez
grajenih ovir (prvi odstavek 8.b člena);

2. če pri projektiranju stanovanjskih zgradb z več kot
desetimi stanovanji ne upošteva, da morajo skupni prostori
in vsaj ena desetina stanovanj, funkcionalno oviranim ose-
bam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez grajenih ovir
(drugi odstavek 8.b člena);

3. če pri izdelavi projektne dokumentacije ne ravna po
18. in 30. členu tega zakona;

4. če kot odgovornega projektanta imenuje osebo, ki
nima ustreznega strokovnega naslova (29. člen);

5. če izdeluje projektno dokumentacijo za objekt, ki bo
zgrajen na območju, na katerem ne sme projektirati (50. člen).

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejš-
njega odstavka, ki stori katero izmed dejanj iz prejšnjega
odstavka.

96. člen

Z denarno kaznijo od 900.000 do 1,200.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje gospodarska družba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, če gradi kljub temu, da nima priglašene
ali registrirane dejavnosti gradbeništva (prvi odstavek
49. člena).

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba gospodarske družbe
iz prejšnjega odstavka, ki stori dejanje iz prejšnjega od-
stavka.

97. člen

Z denarno kaznijo od 900.000 do 1,200.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje izvajalsko podjetje:

1. če gradi brez gradbenega dovoljenja (33. člen);

2. če vgrajuje gradbene proizvode, ki ne izpolnjujejo
pogojev po tem zakonu (prvi odstavek 8.c člena);

3. če ne imenuje odgovornega vodje del (prvi odstavek
51. člena);
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4. če kot odgovornega vodjo del imenuje osebo, ki ne
izpolnjuje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka 51. člena;

5. če inšpektorju za graditev v roku, ki je določen v 56.
členu tega zakona, ne sporoči dneva, ko bo pričelo graditi;

6. če ne vodi dnevnika o izvajanju del in knjige obra-
čunskih izmer, kadar je ta predpisana (prvi odstavek 57.
člena);

7. če ne označi gradbišča ali na gradbišču nima gradbe-
nega dovoljenja in projektne dokumentacije (drugi odstavek
57. člena);

8. če pri gradnji ne ravna v skladu z 58. členom tega
zakona.

Gradbeni proizvodi iz 2. točke prejšnjega odstavka se
odvzamejo in uničijo.

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe iz pr-
vega odstavka tega člena, ki stori katero izmed dejanj iz
prvega odstavka tega člena.

98. člen

Z denarno kaznijo od 900.000 do 1,200.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje proizvajalec gradbenih proizvodov, če
proizvaja gradbene proizvode, ki niso skladni s tehničnimi
predpisi (prvi odstavek 8.c člena).

Gradbeni proizvodi iz prejšnjega odstavka se odvzame-
jo in uničijo.

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe iz pr-
vega odstavka tega člena, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.

99. člen

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik:

1. če v lastni režiji gradi objekt, ki ga ne potrebuje za
lastne potrebe, ali če v lastni režiji gradi objekt, ki ga sicer
potrebuje za lastne potrebe, njegova površina ne presega
250 m2 koristne površine ali če gradnjo poveri osebi, ki nima
priglašene ali registrirane dejavnosti gradbeništva (drugi od-
stavek 49. člena);

2. če inšpektorju za graditev v roku, ki je določen v
56. členu tega zakona, ne sporoči dneva, ko bo pričel graditi;

3. če ne označi gradbišča ali na gradbišču nima gradbe-
nega dovoljenja in projektne dokumentacije (drugi odstavek
57. člena);

4. če gradi brez gradbenega dovoljenja (33. člen);

5. če pri gradnji ne ravna v skladu z 58. členom tega
zakona;

6. če uporablja ali da v uporabo ali obratovanje objekt,
za katerega ni izdano uporabno dovoljenje (prvi odstavek
74. člena).

100. člen

Z denarno kaznijo od 400.000 do 600.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek društvo, če stori katero izmed dejanj iz
prejšnjega člena.

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba društva, ki stori deja-
nje iz prejšnjega člena.”

60. člen

Za naslovom XII. poglavja se dodajo novi 100.a, 100.b,
100.c, 100.č, 100.d, 100.e, 100.f, 100.g, 100.h, 100.i in 100.j
členi, ki se glasijo:

“100.a člen

Zbornica se ustanovi in začne poslovati, ko najmanj
30 oseb, ki izpolnjujejo pogoje za pooblaščene inženirje, na
ustanovnem zboru sprejme akt o ustanovitvi in statut, in ko
da nanj soglasje vlada.

Statut in soglasje vlade se objavita v Uradnem listu
Republike Slovenije.

100.b člen

Zbornica vzpostavi imenik projektivnih podjetij in
pooblaščenih inženirjev v 12 mesecih po objavi soglasja
vlade k statutu zbornice.

100.c člen

Osebe, ki opravljajo dejavnost projektiranja, inženirin-
ga, svetovalnega inženiringa ali gradbeno dejavnost, morajo
ustanovitvene in druge akte uskladiti z določbami tega zako-
na v 9 mesecih po njegovi uveljavitvi.

Osebe, ki opravljajo dejavnost iz prejšnjega odstavka,
lahko nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti pod pogoji, pod
katerimi so vpisane v sodni register oziroma so priglašene
pri upravi za javne prihodke, še 15 mesecev po objavi so-
glasja vlade k statutu zbornice.

100.č člen

Gradbeni inštitut ZRMK izroči knjigo izpitov in druge
evidence o izpitih zbornici v enem mesecu po objavi soglas-
ja vlade k statutu zbornice.

100.d člen

Določba tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka
36. člena tega zakona se začne uporabljati 15 mesecev po
objavi soglasja vlade k statutu zbornice.

100.e člen

Šteje se, da diplomirani inženirji z najmanj tri leta
delovnih izkušenj in inženirji z najmanj deset let delovnih
izkušenj, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji ter
opravljen strokovni izpit po dosedanjih predpisih o graditvi
objektov, izpolnjujejo pogoje za pooblaščenega inženirja po
tem zakonu do končne odločitve o njihovem članstvu v
zbornici, če po prejemu obvestila zbornice o vpisovanju v
njeno članstvo, vložijo zahtevo za vpis v roku, ki ga v
obvestilu določi zbornica.

Osebe iz prvega odstavka tega člena so kot pooblaščeni
inženirji usposobljeni za tisto vrsto projektiranja in z njim
povezanega tehničnega svetovanja, oziroma za vodenje del
pri tisti vrsti gradnje oziroma za strokovno nadzorstvo nad
tisto vrsto gradnje, za katero so opravili posebni del strokov-
nega izpita po dosedanjih predpisih o graditvi objektov.

100.f člen

Diplome in javne listine o opravljenih strokovnih izpi-
tih, pridobljene na območju SFRJ do 25. junija 1991, so
enakovredne diplomam in javnim listinam o strokovnih izpi-
tih, pridobljenim v Republiki Sloveniji.

100.g člen

Izvršilne predpise iz 24. člena, drugega odstavka 26.b
člena, petega odstavka 51. člena in tretjega odstavka 57. čle-
na tega zakona izda minister, pristojen za graditev najkasne-
je v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se pro-
jektna dokumentacija izdeluje, strokovni izpiti opravljajo,
dnevniki o izvajanju del vodijo in gradbišča označujejo po
sedanjih predpisih.
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100.h člen

Začeti postopki za izdajo gradbenega in uporabnega
dovoljenja, ki do uveljavitve tega zakona niso pravnomočno
končani, se končajo po dosedanjih predpisih.

Inšpekcijski postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvi-
jo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

Inšpektorji za graditev in gradbeni inšpektorji, ki ne
izpolnjujejo pogojev iz 93. člena tega zakona, lahko oprav-
ljajo inšpekcijske naloge najdalj pet let po uveljavitvi tega
zakona, če imajo opravljen strokovni izpit za inšpektorja.

100.i člen

Ukrep iz 3. točke prvega odstavka 91. člena tega zako-
na se uporablja za objekte, ki so zgrajeni na podlagi dovolje-
nja, izdanega po določbah tega zakona.

Po 1. 1. 1998 se ukrep iz 3. točke prvega odstavka
91. člena tega zakona uporablja za vse objekte, ki so bili
zgrajeni pred uveljavitvijo tega zakona, razen družinskih
stanovanjskih in počitniških hiš.

100.j člen

Šteje se, da imajo objekti s področja obrambe ter objek-
ti s področja zaščite in reševanja, ki so z zakonom oziroma s
predpisom, izdanim na podlagi zakona, določeni kot obram-
bno zaščitni objekti in okoliši objektov posebnega pomena
za obrambo ter zaščito, uporabno dovoljenje po tem zakonu,
če so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi in se jim
namembnost po 25. juniju 1991 ni spremenila.”

61. člen

Drugi odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati

zakon o zagotovitvi sredstev za graditev objektov (Uradni
list SRS, št. 18/85 in 29/86).”

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:

“Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
pravilnik o načinu in postopku oddaje graditve objektov
(Uradni list SRS, št. 27/85).”

62. člen

Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:

“108.a člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za predpise o
urejanju prostora štejeta zakon o urejanju prostora (Uradni
list SRS, št. 18/84 in 15/89) in zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/94 in 71/93),
za dejavnost urbanističnega načrtovanja pa izdelovanje stro-
kovnih podlag za prostorske plane, osnutkov prostorskih
izvedbenih aktov in lokacijske dokumentacije.”

63. člen

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

Št. 321-10/90-4/22
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3394.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo

posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo
posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96)

Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo
posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. oktobra
1996.

Št. 001-22-111/96
Ljubljana, dne 21. oktobra 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA ODPRAVO

POSLEDIC PLAZENJA TAL V LETIH 1995 IN 1996
TER ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURJA V LETU

1996 (ZZSO96)

1. člen

S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slove-
nije ter določa njena uporaba pri sanaciji škode, povzročene
s plazenjem tal v letih 1995 in 1996 (v nadaljnjem besedilu:
plazovi) in sanaciji škode, povzročene z neurjem, poplavo,
točo in viharjem v letu 1996 (v nadaljnjem besedilu: neurje),
ki je prizadelo širše območje Republike Slovenije.

2. člen

Sredstva za sanacijo škode, povzročene s plazovi in
sanacijo škode, povzročene z neurjem, se zagotovijo iz stal-
ne proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije v
višini 1.300,000.000 tolarjev, od tega za:

– sanacijo škode, povzročene s plazovi  400,000.000
tolarjev,

– sanacijo škode, povzročene z neurjem  900,000.000
tolarjev.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo skladno
s predpisi na področju financiranja javne porabe.

3. člen

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo:
– občinam:
za sanacijo škode, povzročene s plazovi ter sanacijo

škode, povzročene z neurjem, na področju kmetijstva, lokal-
ne infrastrukture in dejavnosti lokalnega pomena v višini
1.000,000.000 tolarjev;

– Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljnjem besedi-
lu: ministrstvo):

za sanacijo škode, povzročene z neurjem na področju
vodnega gospodarstva v višini 300.000 tolarjev.

Višino pomoči posameznim prizadetim občinam določi
Vlada Republike Slovenije.

Sredstva po tem zakonu se zagotovijo brez obveznosti
vračanja.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5060 Št. 59 – 25. X. 1996

4. člen

Sredstva po tem zakonu se dodelijo občinam in pristoj-

nemu ministrstvu po predložitvi začasnega programa sanaci-

je oziroma programa sanacije, ki ga potrdi državna komisija

za sanacijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje

Vlada Republike Slovenije.

Posamezni občini oziroma ministrstvu dodeli sredstva

za sanacijo komisija s sklepom, s katerim določi namen

uporabe.

5. člen

Namensko uporabo sredstev po tem zakonu nadzoruje

komisija.

Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo

škode, povzročene s plazovi in neurjem, je odgovoren župan

oziroma minister.

6. člen

Aktiviranje sredstev po tem zakonu, na podlagi sklepa

Vlade Republike Slovenije in sklepa državne komisije, opra-

vi Ministrstvo za finance.

Za zavarovanje nakazila oziroma vračila nenamensko

uporabljenih sredstev po tem zakonu občine izročijo Mini-

strstvu za finance bianco akceptni nalog in akceptno izjavo

pred nakazilom sredstev za sanacijo.

7. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 411-09/96-8/1

Ljubljana, dne 11. oktobra 1996.

Predsednik

Državnega zbora

Republike Slovenije

Jožef Školč l. r.

3395.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in

prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-

jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o popravi krivic (ZPKri)

Razglašam zakon o popravi krivic (ZPKri), ki ga je

sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. ok-

tobra 1996.

Št. 001-22-112/96

Ljubljana, dne 21. oktobra 1996.

Predsednik

Republike Slovenije

Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POPRAVI KRIVIC (ZPKri)

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta zakon ureja pravico do povrnitve škode in pravi-
ce iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivšim po-
litičnim zapornikom in svojcem po vojni pobitih oseb, po-
stopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo o
teh pravicah.

(2) S tem zakonom so določeni tudi posebni pogoji in
postopek za spremembo pravnomočne kazenske sodbe.

2. člen

(1) Bivši politični zaporniki po tem zakonu so vse
osebe, ki so bile v času od 15. 5. 1945 do 2. 7. 1990, na
ozemlju sedanje Republike Slovenije neopravičeno in v nas-
protju z načeli in pravili pravne države, zaradi razrednih,
političnih ali ideoloških razlogov obsojene v sodnem ali
upravnokazenskem postopku na kazen odvzema prostosti ali
jim je bila prostost odvzeta v teku teh postopkov na podlagi
predpisov iz 3. člena tega zakona ali drugih predpisov, če je
bil zakon zlorabljen na zgoraj opisan način.

(2) Po vojni pobite osebe po tem zakonu so vse osebe,
ki so bile ob pogojih iz prejšnjega odstavka obsojene na smrt
in je bila smrtna kazen nad njimi izvršena.

(3) Ob pogojih iz prvega odstavka tega člena se za
bivše politične zapornike oziroma po vojni pobite osebe
štejejo tudi osebe slovenske narodnosti, ki so bile obsojene
pred sodiščem drugih republik ali federacije nekdanje Jugo-
slavije, če imajo te osebe oziroma v primeru po vojni pobitih
oseb svojci iz četrtega odstavka tega člena, v času uveljavi-
tve tega zakona stalno prebivališče na ozemlju sedanje Re-
publike Slovenije in so državljani Republike Slovenije.

(4) Svojci po vojni pobitih oseb po tem zakonu so
osebe, ki so po predpisih o invalidskem in pokojninskem
zavarovanju upravičene do družinske pokojnine po teh ose-
bah.

3. člen

Če so podani pogoji iz prejšnjega člena se na podlagi
tega zakona šteje, da gre za bivšega političnega zapornika
zlasti, če odvzem prostosti tej osebi temelji na uporabi na-
slednjih določb takrat veljavne kazenske zakonodaje:

1. zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo
(Uradni list DFJ, št. 66/45 in Uradni list SFRJ št. 59/46)

– 8. člen, če je bil storilec zakonec, krvni sorodnik v
ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec;

2. zakon o pobijanju nedovoljene špekulacije in gospo-
darske sabotaže (Uradni list DFJ, št. 26/45, 32/45 in 53/45)

– 13. točka 1. člena;

– 17. točka 2. člena.

3. zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene
špekulacije in gospodarske sabotaže (Uradni list FLRJ, št.
56/46, 66/46, 74/46, 105/46, 44/47 in 104/47).

– 7. in 10. točka drugega odstavka 1. člena;

– 5. točka 3. člena;

– 15. točka 5. člena.

4. zakon o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko
premoženje ter premoženje zadružnih in drugih družbenih
organizacij (Uradni list FLRJ, št. 87/48)

– prvi in drugi odstavek 11. člena, če je bil storilec
zakonec, krvni sorodnik v ravni črti, brat ali sestra, posvoji-
telj ali posvojenec;
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5. zakon o vojaških kaznivih dejanjih (Uradni list FLRJ,
št. 107/48)

– 16. člen (sovražno govorjenje o vojski);

– 34. člen (izmikanje vojaški službi zaradi verskega ali
drugega osebnega prepričanja);

6. temeljni zakon o kmetijskih zadrugah (Uradni list
FLRJ, št. 49/49)

– 112. člen;

– 113. člen.

7. kazenski zakonik (Uradni list FLRJ, št. 13/51,
30/59 ...)

– 109. člen (sodelovanje pri sovražnem delovanju proti
FLRJ - lex non certa in pripravljalno dejanje);

– 117. člen (združevanje zoper ljudstvo in državo - lex
non certa in pripravljalno dejanje);

– 118. člen (sovražna propaganda);

– 236. člen (neizpolnitev obvezne oddaje kmetijskih
pridelkov);

– 237. člen (dajanje krivih podatkov, ki so v zvezi z
oddajo in umetno povečanje teže oddanih pridelkov);

– 238. člen (zanemarjanje obdelave zemlje in vzreje
živine);

– 239. člen (škodljivstvo v kmetijstvu);

– 240. člen (izpodkopavanje zadruge);

– 241. člen (kršitev prostovoljnosti članstva v zadru-
gah);

– 292. a člen (širjenje lažnih vesti).

8. kazenski zakon SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76,
34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90)

– 131. člen (sodelovanje pri sovražni dejavnosti - lex
non certa in pripravljalno dejanje);

– 133. člen (sovražna propaganda);

9. kazenski zakon SR Slovenije (Uradni list SRS, št.
12/77, 3/78, 19/84, 47/87, 33/89 in 5/90)

– 228. člen (širjenje lažnih vesti);

– 236. člen (zloraba vere in cerkve).

4. člen

(1) Ob pogojih iz 2. člena tega zakona se na podlagi
tega zakona šteje za bivšega političnega zapornika tudi ose-
ba, ki je bila v upravno kazenskem postopku, zaradi pre-
krška, kaznovana na odvzem prostosti, ali ji je bil izrečen
ukrep določitve prebivališča, ali je bila poslana na opravlja-
nje družbeno koristnega dela zaradi prevzgajanja.

(2) Za bivšega političnega zapornika se na podlagi tega
zakona šteje tudi oseba, zoper katero je bil uporabljen ukrep
iz prvega odstavka tega člena, brez upravno kazenske odloč-
be, na podlagi odločitve upravnega organa.

(3) Za osebo, pobito po vojni se ob pogojih iz 2. člena
šteje tudi oseba, ki je bila usmrčena brez obsodbe sodišča.

ODŠKODNINA

5. člen

(1) Oseba, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status
bivšega političnega zapornika oziroma svojca po vojni pobi-
te osebe, ima pravico do odškodnine.

(2) O odškodnini upravičenec in Republika Slovenija
skleneta poravnavo, pri čemer se ob sklenjeni poravnavi
šteje, da so vsi zahtevki upravičenca iz naslova odškodnine,
ki temelji na statusu bivšega političnega zapornika ali po
vojni pobite osebe, izpolnjeni.

(3) Višino odškodnine in postopek za uveljavljanje pra-
vice do odškodnine določa in ureja zakon, ki ureja sklad za
poplačilo vojne odškodnine.

6. člen

(1) Državljanu Republike Slovenije, ki se mu na podla-
gi tega zakona prizna status bivšega političnega zapornika,
se v pokojninsko dobo šteje čas dejanskega odvzema prosto-
sti, kot tudi čas v katerem mu je bila iz tega razloga, v
predkazenskem ali preiskovalnem postopku pred odvzemom
prostosti in po prenehanju odvzema prostosti, onemogočena
zaposlitev, oziroma opravljanje samostojne dejavnosti, če to
lahko vpliva na pravice iz invalidskega in pokojninskega
zavarovanja.

(2) Čas dejanskega odvzema prostosti v preiskovalnem
zaporu, s prisilnim delom in v delovnem koncentracijskem
taborišču se osebi iz prejšnjega odstavka v pokojninsko do-
bo šteje dvojno.

(3) Bivšemu političnemu zaporniku se za čas, ki ga je
po 1. 1. 1966 prebil v zaporu in za druga obdobja, ki se po
tem zakonu upoštevajo v zavarovalno dobo, za izračun po-
kojninske osnove upoštevajo plače oziroma osnove, od kate-
rih so bili plačani prispevki, iz zadnjega koledarskega leta
pred začetkom prestajanja zaporne kazni, če je to zanj bolj
ugodno.

(4) Bivšemu političnemu zaporniku, ki v obdobju od 1.
1. 1966 do začetka prestajanja kazni ni imel vsaj enega leta
zavarovanja, v katerem bi prejel plačo vsaj za šest mesecev
zavarovanja, se za čas, ki ga je prebil v zaporu in za druga
obdobja, ki se po tem zakonu upoštevajo v zavarovalno
dobo, upošteva pri izračunu pokojninske osnove povprečna
plača za delavce na območju Republike Slovenije z enako
stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo je imel politični zapornik
neposredno pred nastopom zaporne kazni, če je to zanj bolj
ugodno.

(5) Bivšemu političnemu zaporniku, ki je v obdobju po
1. 1. 1966 imel vsaj eno leto zavarovanja, se lahko, če je to
zanj bolj ugodno, upošteva pri izračunu pokojninske osnov-
ne povprečna plača za delavce na območju Republike Slove-
nije z enako stopnjo strokovne izobrazbe, kot jo je imel
politični zapornik neposredno pred nastopom prestajanja za-
porne kazni.

(6) Bivšemu političnemu zaporniku, ki mu je bila po-
kojnina odmerjena po zavarovalnem razredu ali glede na
kategorijo delovnega mesta, se pri ponovni odmeri pokojni-
ne upošteva kategorija delovnega mesta oziroma zavarovalni
razred, v katerega bi bil uvrščen glede na strokovno izobraz-
bo oziroma delovno mesto, na katerem je bil neposredno
pred pričetkom prestajanja zaporne kazni oziroma, preden
mu je bila v predkazenskem ali preiskovalnem postopku
onemogočena zaposlitev oziroma opravljanje samostojne de-
javnosti, če bi bilo zanj to ugodneje.

7. člen

(1) Sredstva za plačila odškodnine po 5. členu se zago-
tavljajo v skladu za poplačilo vojne odškodnine, sredstva za
povečane obveznosti iz pokojninskega zavarovanja po 6. čle-
nu tega zakona pa v državnem proračunu.

(2) V breme državnega proračuna gredo vsi stroški
postopka o zahtevi za priznavanje statusa bivšega politične-
ga zapornika ali po vojni pobite osebe, če je bilo tej zahtevi v
celoti ali vsaj deloma ugodeno.

8. člen

Osebe, ki se jim po tem zakonu prizna status po vojni
pobitih oseb, imajo pravico do izdaje mrliških listov in obe-
ležitve grobov, če to še ni bilo storjeno. Uveljavljanje teh
pravic ureja zakon.
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KOMISIJA

9. člen

(1) O priznanju statusa bivšega političnega zapornika
oziroma po vojni pobite osebe po 2. v zvezi s 3. oziroma
4. členom tega zakona ter o pravici do odškodnine in vštetja
časa odvzema prostosti in drugega časa po 6. členu tega
zakona v pokojninsko dobo, odloča posebna komisija, ki jo
imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
komisija).

(2) Komisija ima predsednika, namestnika predsednika
in najmanj sedem članov.

POSTOPEK

10. člen

(1) Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upraviče-
ne osebe.

(2) Zahteva se lahko vloži v roku 18 mesecev po uvelja-
vitvi tega zakona.

(3) Upravičena oseba po tem zakonu je bivši politični
zapornik in svojec po vojni pobite osebe iz četrtega odstavka
2. člena tega zakona.

 (4) Če je upravičena oseba iz prejšnjega odstavka umr-
la pred vložitvijo zahteve, sme zahtevo vložiti oseba, ki po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko
uveljavlja družinsko pokojnino po umrli upravičeni osebi.

(5) Če ni v tem zakonu določeno drugače, se v postop-
ku o zahtevi smiselno uporabljajo določbe zakona o splo-
šnem upravnem postopku.

11. člen

(1) Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati:

– osebne podatke upravičene osebe in podatke o raz-
merju iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona,

– označbo sodne, upravno kazenske ali druge odločbe,
ki je bila podlaga za odvzem prostosti ali izvršitev smrtne
kazni,

– opis ravnanja ter morebitno zakonsko označbo kazni-
vega dejanja ali prekrška, ki je podlaga za priznanje statusa
bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite osebe po
tem zakonu,

– čas dejanskega odvzema prostosti oziroma datum us-
mrtitve,

– čas ko bivši politični zapornik na prostosti, zaradi
prejšnje obsodbe, oziroma odvzema prostosti, ni mogel do-
biti zaposlitve ali mu je bilo onemogočeno opravljanje sa-
mostojne dejavnosti,

– obrazložitev zahteve.

(2) Zahteva mora vsebovati tudi izjavo o tem ali in za
kateri čas upravičena oseba uveljavlja pravico do odškodni-
ne in vštetje tega časa v pokojninsko dobo in o tem, da ji
odškodnina ni bila izplačana po kakšnem drugem temelju.

(3) K zahtevi je potrebno priložiti ustrezno dokumenta-
cijo – listinska dokazila, potrebna za dokazovanje odločilnih
dejstev iz prvega odstavka tega člena.

(4) Če upravičena oseba ne razpolaga z ustrezno doku-
mentacijo, niti je ne more dobiti od pristojnih organov in
ustanov, lahko dejstva iz prvega odstavka tega člena dokazu-
je tudi z izjavami prič, danimi pred pristojnim okrožnim
sodiščem.

12. člen

Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili
morajo na zahtevo upravičene osebe, v roku 60 dni od preje-

ma zahteve, poslati prepise odločb in drugih dokazil, potreb-
nih za uveljavljanje statusa ter pravic bivšega političnega
zapornika.

13. člen

(1) Če zahteva ni razumljiva ali popolna, zahteva komi-
sija od vložnika zahteve, da jo v določenem roku popravi ali
dopolni.

(2) Komisija lahko tudi po uradni dolžnosti pribavi
potrebna dokazila oziroma preveri resničnost navedb v za-
devi.

(3) Komisija mora o zahtevi odločiti najkasneje 12 me-
secev od njene vložitve.

(4) Za opravljanje strokovnih opravil za komisijo se v
okviru Ministrstva za pravosodje kot notranja organizacijska
enota ustanovi posebna služba.

14. člen

(1) O zahtevi odloča komisija na seji.
(2) Komisija veljavno odloča, če so na seji navzoči

predsednik oziroma namestnik predsednika ter najmanj štirje
člani komisije. Komisija odloča z večino glasov navzočih.

(3) Komisija sprejema odločitev v obliki sklepa.

15. člen

(1) Komisija zavrže zahtevo, če je prepozna ali je ni
podala upravičena oseba (drugi, tretji in četrti odstavek
10. člena), kot tudi v primeru, če upravičena oseba v teku
postopka umre, oseb iz četrtega odstavka 10. člena tega
zakona pa ni ali ne želijo nadaljevati postopka.

(2) Komisija zavrne zahtevo kot neutemeljeno, če ugo-
tovi, da ne gre za upravičeno osebo po tem zakonu.

(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena
mora biti obrazložen.

16. člen

(1) Komisija ugodi zahtevi in prizna upravičeni osebi
status bivšega političnega zapornika ali po vojni pobite ose-
be, če ugotovi, da so podani pogoji iz 2., 3. oziroma 4. člena
tega zakona.

(2) V primeru, da se odvzem prostosti nanaša tudi na
druga dejanja, ki niso navedena v 3. in 4. členu tega zakona
(stek kaznivih dejanj oziroma prekrškov) odloči komisija,
glede na konkretne okoliščine primera, za kateri čas se upra-
vičeni osebi prizna status bivšega političnega zapornika.

(3) V primeru, ko je ugodeno zahtevi, vloženi po četr-
tem odstavku 10. člena tega zakona, je priznanje statusa
upravičene osebe lahko podlaga le za ustrezno vštetje časa v
pokojninsko dobo in odmero pokojnine, ne pa tudi za pravi-
co do odškodnine po 5. členu tega zakona.

SKLEP

17. člen

(1) Sklep iz prejšnjega člena mora vsebovati:

– osebne podatke osebe, ki se ji priznava status bivšega
političnega zapornika ali po vojni pobite osebe,

– zakonsko podlago za priznavanje tega statusa,

– čas odvzema prostosti oziroma izvršitve smrtne kazni,

– odločitev o pravici do odškodnine po tem zakonu,

– čas, ki se po tem zakonu šteje v pokojninsko dobo in
vrednotenje tega časa.

(2) Če je zahtevi upravičene osebe v celoti ugodeno, ni
potrebna obrazložitev sklepa.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5063Št. 59 – 25. X. 1996

18. člen

(1) Zoper sklep komisije ni pritožbe.
(2) Zoper sklep, s katerim je bila zahteva upravičene

osebe zavržena ali deloma ali v celoti zavrnjena, je dopusten
upravni spor.

19. člen

Sklep iz 17. člena tega zakona se skupaj z odločbo o
višini odškodnine pošlje po uradni dolžnosti Ministrstvu za
finance Republike Slovenije, zaradi izvršitve sklepa glede
plačila odškodnine.

20. člen

(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
upošteva pri odmeri pokojnine, v skladu s predpisi o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju, pokojninsko dobo,
priznano na podlagi tega zakona.

(2) Poškodba oziroma bolezen, ki jo je bivši politični
zapornik pretrpel v času odvzema prostosti, se šteje kot
poškodba pri delu oziroma poklicna bolezen, kolikor se ni
štela kot taka že po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, veljavnih v času prestajanja kazni zapora.

REVIZIJA

21. člen

Razen primerov, ki so navedeni v določbah veljavnega
zakona o kazenskem postopku o izrednih pravnih sredstvih
(406. do 428. člen), se pravnomočna obsodilna kazenska
sodba lahko spremeni tudi po zahtevi za revizijo, ob pogojih,
ki jih določa ta zakon.

POSTOPEK REVIZIJE

22. člen

(1) Zahteva za revizijo se sme vložiti zoper sodbe izda-
ne v času od 15. 5. 1945 do 2. 7. 1990 na ozemlju sedanje
Republike Slovenije:

1. če sodba temelji na uporabi kazenske zakonodaje iz
3. člena tega zakona;

2. če sodba temelji na uporabi katerekoli druge kazen-
ske zakonodaje, če je bil kazenski materialni zakon zaradi
političnih, razrednih ali ideoloških razlogov zlorabljen ozi-
roma uporabljen v nasprotju z načeli in pravili pravne drža-
ve.

(2) Zahteva za revizijo po 1. točki prejšnjega odstavka
se lahko vloži ne glede na to ali je bil upravičeni osebi
priznan status bivšega političnega zapornika, zahteva za re-
vizijo po 2. točki pa se lahko vloži le ob pogoju, da se
zloraba kazenske zakonodaje ne more uveljavljati z drugimi
izrednimi pravnimi sredstvi po določbah zakona o kazen-
skem postopku.

23. člen

(1) Zahtevo za revizijo sodbe lahko vloži obsojenec, po
njegovi smrti pa tudi osebe iz drugega odstavka 367. člena
zakona o kazenskem postopku. Zahtevo za revizijo lahko
vloži tudi državni tožilec.

(2) Zahteva za revizijo se sme vložiti v roku 18 mese-
cev po uveljavitvi tega zakona.

24. člen

(1) Zahteva za revizijo se vloži pisno pri okrožnemu
sodišču, ki bi bilo po določbah zakona o kazenskem postop-
ku krajevno pristojno za sojenje na prvi stopnji.

(2) V zahtevi za revizijo morajo biti navedeni podatki o
sodbi, zoper katero se vlaga revizija, zakonski razlog revizi-
je, v primeru iz druge točke prvega odstavka 22. člena tega
zakona pa tudi obrazložitev z navedbo dejstev in dokazov, ki
kažejo na to, da gre za zlorabo kazenske zakonodaje zaradi
političnih, razrednih ali ideoloških razlogov.

25. člen

(1) Pristojno sodišče prve stopnje pribavi ustrezne spi-
se, sodne odločbe in drugo dokumentacijo potrebno za odlo-
čitev o zahtevi za revizijo ter izvede predlagane in druge
potrebne dokaze.

(2) Če pravnomočne kazenske sodbe ni mogoče priba-
viti, se njena vsebina lahko ugotavlja in dokazuje tudi na
drug primeren način.

(3) Postopek v zvezi z zahtevo za revizijo je hiter. Še
posebej hitro je treba postopati, če to zahtevajo starost in
zdravstveno ter socialno stanje obsojenca.

ODLOČANJE V REVIZIJI

26. člen

(1) Za odločanje o zahtevi za revizijo je pristojno okrož-
no sodišče, ki bi bilo za zadevo pristojno po zakonu o kazen-
skem postopku.

(2) O zahtevi za revizijo odloča senat (6. točka prvega
odstavka 25. člena zakona o kazenskem postopku). V senatu
ne more sodelovati sodnik, ki je v isti zadevi že odločal ali
kako drugače sodeloval v postopku pri sodišču prve stopnje
ali v postopku z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi.

27. člen

Pred odločanjem pošlje predsednik senata zahtevo za
revizijo s spisi in drugo dokumentacijo državnemu tožilcu,
pristojnemu za postopek pred okrožnim sodiščem. Državni
tožilec lahko v petnajstih dneh poda svoje mnenje in pred-
log.

 28. člen

O zahtevi za revizijo odloča pristojno sodišče na seji
senata. Na sejo se povabi obsojenca, njegovega pooblaščen-
ca in državnega tožilca, če so le-ti zahtevali, da se jih obvesti
o seji.

29. člen

Senat s sklepom zavrže zahtevo za revizijo, če ugotovi,
da jo je vložila oseba, ki ni upravičena, ali da je zahteva
prepozna (23. člen).

30. člen

Senat s sodbo zavrne zahtevo za revizijo kot neuteme-
ljeno, če ugotovi, da niso podani zakonski pogoji za to
pravno sredstvo (22. člen).

31. člen

Če senat ugodi zahtevi za revizijo, s sodbo spremeni
pravnomočno sodbo v celoti ali deloma.

PRITOŽBA O REVIZIJI

32. člen

Zoper odločbo senata okrožnega sodišča se lahko prito-
žita obsojenec oziroma vložnik zahteve in državni tožilec.
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33. člen

(1) O pritožbi odloča višje sodišče.
(2) Zoper odločbo višjega sodišča ni pritožbe.

34. člen

Če ni v tem zakonu določeno kaj drugega, se v postop-
ku o zahtevi za revizijo smiselno uporabljajo določbe zakona
o kazenskem postopku.

UGODENA ZAHTEVA ZA REVIZIJO

35. člen

(1) Če je bilo zahtevi za revizijo ugodeno, ima bivši
obsojenec pravico do povrnitve škode, pravico do rehabilita-
cije in druge pravice, ki jih po določbah 538. do 546. člena
zakona o kazenskem postopku imajo osebe, ki so bile neo-
pravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno odvzeta pro-
stost.

(2) Odškodnina, ki je bila obsojencu že priznana kot
upravičencu na podlagi določb tega zakona, izključuje zah-
tevek za povrnitev škode na podlagi ugodene zahteve za
revizijo v isti kazenski zadevi.

KONČNE DOLOČBE

36. člen

(1) Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona že
sodno rehabilitirane in jim je bila priznana pravica do povr-
nitve škode na podlagi sodne odločbe ali odločbe drugega
državnega organa, lahko uveljavljajo priznavanje statusa biv-
šega političnega zapornika samo, če jim je to potrebno za
priznavanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja po določbah tega zakona.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo pravice uve-
ljavljati odškodnine oziroma razlike odškodnine po določ-
bah tega zakona.

(3) Pojem “politični preganjenci” iz zakona, ki ureja
sklad za poplačilo vojne odškodnine se v zakonu o popravi
krivic uporablja za vse osebe – upravičence do odškodnine
po tem zakonu.

37. člen

(1) Sklep o priznavanju statusa bivšega političnega za-
pornika ali po vojni pobite osebe ni zakonska podlaga za
brisanje obsodbe iz kazenske evidence ter za uveljavljanje
drugih pravic, ki jih zakon o kazenskem postopku daje neu-
pravičeno obsojenim osebam.

(2) S priznavanjem statusa bivšega političnega zaporni-
ka oziroma po vojni pobite osebe tudi niso prizadete tiste
pravice drugih, ki se opirajo na obsodbo.

38. člen

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

Št. 700-01/94-34/6
Ljubljana, dne 11. oktobra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

MINISTRSTVA

3396.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in

23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – elektronika

1. člen

Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe ELEKTRONI-

KA, za katerega je v skladu z zakonom splošni del predlagal,

posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za

poklicno in strokovno izobraževanje na seji 28. 3. 1996.

2. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne

izobrazbe ELEKTRONIKA se poskusno izvaja za študente,

vpisane v študijskih letih 1996/97 in 1997/98.

Poskusno izvajanje izobraževalnega programa spremlja

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

3. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne

izobrazbe ELEKTRONIKA objavi Ministrstvo za šolstvo in

šport v posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno

veljaven.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-19/94

Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo in šport

3397.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in

23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – elektroenergetika

1. člen

Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe ELEKTRO-
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ENERGETIKA, za katerega je v skladu z zakonom splošni

del predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republi-

ke Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na seji

28. 3. 1996.

2. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne

izobrazbe ELEKTROENERGETIKA se poskusno izvaja za

študente, vpisane v študijskih letih 1996/97 in 1997/98.

Poskusno izvajanje izobraževalnega programa spremlja

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

3. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne

izobrazbe ELEKTROENERGETIKA objavi Ministrstvo za

šolstvo in šport v posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno

veljaven.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-19/94

Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo in šport

3398.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in

23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – gostinstvo

1. člen

Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe GOSTINSTVO,

za katerega je v skladu z zakonom splošni del predlagal,

posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za

poklicno in strokovno izobraževanje na seji 28. 3. 1996.

2. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne

izobrazbe GOSTINSTVO se poskusno izvaja za študente,

vpisane v študijskih letih 1996/97 in 1997/98.

Poskusno izvajanje izobraževalnega programa spremlja

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

3. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne

izobrazbe GOSTINSTVO objavi Ministrstvo za šolstvo in

šport v posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno

veljaven.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-19/94

Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo in šport

3399.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in

23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – turizem

1. člen

Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-

gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe TURIZEM, za

katerega je v skladu z zakonom splošni del predlagal, poseb-

ni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za

poklicno in strokovno izobraževanje na seji 28. 3. 1996.

2. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne

izobrazbe TURIZEM se poskusno izvaja za študente, vpisa-

ne v študijskih letih 1996/97 in 1997/98.

Poskusno izvajanje izobraževalnega programa spremlja

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

3. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne

izobrazbe TURIZEM objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v

posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno

veljaven.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-19/94

Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo in šport
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3400.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o izobraževalnem programu za pridobitev višje

strokovne izobrazbe – strojništvo

1. člen

Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni pro-
gram za pridobitev višje strokovne izobrazbe STROJ-
NIŠTVO, za katerega je v skladu z zakonom splošni del
predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na seji
28. 3. 1996.

2. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe STROJNIŠTVO se poskusno izvaja za študente,
vpisane v študijskih letih 1996/97 in 1997/98.

Poskusno izvajanje izobraževalnega programa spremlja
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

3. člen

Izobraževalni program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe STROJNIŠTVO objavi Ministrstvo za šolstvo in
šport v posebni publikaciji.

Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno
veljaven.

4. člen

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

Št. 603-19/94
Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

šolstvo in šport

3401.

Na podlagi 25. člena pravilnika o ocenjevanju znanja,
javnih listinah in vodenju evidenc v višjem strokovnem izo-
braževanju (Uradni list RS, št. 54/96) minister za šolstvo in
šport izdaja

O D R E D B O
o obrazcih javnih listin v višjem strokovnem

izobraževanju

1. člen

S to odredbo se določijo obrazci diplome, indeksa in
potrdila o vpisu, ki jih izdajajo višje strokovne šole.

2. člen

Obrazec potrdila o vpisu je natisnjen na brezlesnem

70 g papirju, velikosti 148 mm krat 210 mm (A 5 format), v

enobarvnem tisku. Na hrbtni strani so natisnjene opombe.

Na obrazcu potrdila o vpisu je natisnjen grb Republike

Slovenije.

3. člen

Obrazec indeksa višje strokovne šole je oblikovan kot

knjižica velikosti 89 mm krat 125 mm. Ima 36 oštevilčenih

strani na brezlesnem 100 gr papirju v dvobarvnem tisku s

standardnim podtiskom. Platnice so izdelane iz umetnega

usnja bordo barve, besedilo na naslovnici je natisnjeno s

črkami zlate barve.

Na prvi notranji strani je natisnjen grb Republike Slo-

venije.

4. člen

Obrazec diplome višje strokovne šole je natisnjen na

brezlesnem 160 gr papirju, velikosti 210 mm krat 297 mm

(A 4 format), v dvobarvnem tisku s standardnim podtiskom.

Na hrbtni strani so natisnjene opombe.

Na obrazcu diplome je natisnjen grb Republike Slove-

nije v hologramski izvedbi.

5. člen

Obrazci potrdila o vpisu, indeksa višje strokovne šole

in diplome višje strokovne šole so objavljeni v prilogah od

1 do 3 te odredbe in so njen sestavni del.

6. člen

Obrazce smejo kupovati le višje strokovne šole, ki iz-

vajajo javno veljavne izobraževalne programe za pridobitev

višje strokovne izobrazbe.

Seznam šol iz prejšnjega odstavka založniku sporoči

Ministrstvo za šolstvo in šport.

7. člen

Obrazci iz te odredbe se začnejo uporabljati za študente

višjih šol, ki se v višje strokovne šole vpišejo v študijskem

letu 1996/97.

8. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603 - 51/96

Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo in šport
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hrbtna stran – Potrdilo o vpisu
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3402.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Banjščice

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Banjščice, izdelan za obdobje
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Go-
rica, Nova Gorica, Rožna dolina, Vipavska cesta 57.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Go-
rica.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Go-
rica.

5. člen

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

Št. 322-01-1/9-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3403.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Dravsko polje

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Dravsko polje, izdelan za ob-
dobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj,
Ptuj, Zoisova 5.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj.

5. člen

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

Št. 322-01-12/14-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3404.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Lovrenc na Pohorju, izdelan
za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lo-
vrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 66.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lo-
vrenc na Pohorju.
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4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lo-
vrenc na Pohorju.

5. člen

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

Št. 322-01-12/13-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3405.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze, izdelan za
obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj,
Ptuj, Zoisova 5.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj.

5. člen

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

Št. 322-01-12/12-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3406.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi

(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.

člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.

29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica, izdelan za

obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slo-
venska Bistrica, Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bata-

ljona 5.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na

sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slo-

venska Bistrica.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slo-
venska Bistrica.

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-12/11-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3407.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-

dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.

člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do

31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano
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O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Mislinja

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Mislinja, izdelan za obdobje
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mi-
slinja, Mislinja, Gozdarska cesta 80.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Misli-
nja.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mi-
slinja.

5. člen

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

Št. 322-01-11/4-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3408.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice, izdelan
za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slo-
venske Konjice, Slovenske Konjice, Šolska ulica 19.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slo-
venske Konjice.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slo-
venske Konjice.

5. člen

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

Št. 322-01-9/7-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3409.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi

(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Ponikva

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Ponikva, izdelan za obdobje
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ža-
lec, Žalec, Savinjska 59.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žalec.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Žalec.
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5. člen

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

Št. 322-01-9/6-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3410.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Mokronog

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Mokronog, izdelan za obdob-
je od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mo-
kronog, Šentrupert, Slovenska vas 5.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mo-
kronog.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Mo-
kronog.

5. člen

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

Št. 322-01-8/5-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3411.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Žužemberk, izdelan za ob-
dobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žu-
žemberk, Dvor, Dvor 1a.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žu-
žemberk, Dvor, Dvor 1a.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žu-
žemberk, Dvor, Dvor 1a.

5. člen

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

Št. 322-01-7/10-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3412.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano
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O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Gorjanci, izdelan za obdobje

od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote No-

vo mesto, Novo mesto, Šmihelska cesta 14.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani

lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na

sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Novo

mesto.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote No-

vo mesto.

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-7/9-96

Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister

za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

3413.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-

dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi

(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.

člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do

31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.

29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Krka

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Krka, izdelan za obdobje od

1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žu-
žemberk, Zagradec, Fužine 13.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žu-
žemberk, Zagradec, Fužine 13.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žu-
žemberk, Zagradec, Fužine 13.

5. člen

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

Št. 322-01-7/8-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3414.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Brezova reber, izdelan za ob-
dobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stra-
ža, Straža, Ulica talcev 18.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Straža.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
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prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Straža.

5. člen

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

Št. 322-01-7/7-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3415.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Snežnik

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Snežnik, izdelan za obdobje
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari
trg, Stari trg, Notranjskega odreda 6.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari
trg.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari
trg.

5. člen

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

Št. 322-01-5/17-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3416.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-

dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi

(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.

člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do

31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.

29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Črni dol

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Črni dol, izdelan za obdobje

od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilir-

ska Bistrica, Ilirska Bistrica, Bazoviška 4.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani

lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na

sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska

Bistrica.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilir-

ska Bistrica.

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-5/16-96

Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister

za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

3417.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-

dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi

(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.

člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do

31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.

29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano
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O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Zeleni pas

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Zeleni pas, izdelan za obdob-
je od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Ljubljana, Ljubljana, Tržaška 2.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljub-
ljana.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Ljubljana.

5. člen

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

Št. 322-01-4/19-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3418.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Preserje

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Preserje, izdelan za obdobje
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škof-
ljica, Škofljica, Mijavčeva 16.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani

lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škof-

ljica.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škof-
ljica.

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-4/18-96

Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

3419.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-

dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi

(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.
člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do

31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.
29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Ig

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Ig, izdelan za obdobje od
1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škof-
ljica, Škofljica, Mijavčeva 16.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani

lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Škof-

ljica.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote

Škofljica.
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5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-4/17-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3420.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-

dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.

člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.

29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Hrastnik

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Hrastnik, izdelan za obdobje

od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Za-

gorje, Zagorje, Ulica 9. avgusta 78a.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani

lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na

sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Za-
gorje.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Za-

gorje.

5. člen

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

Št. 322-01-4/16-96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister

za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

3421.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi

(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6.

člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št.

29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega

načrta gozdnogospodarske enote Idrija I

1. člen

Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega na-
črta gozdnogospodarske enote Idrija I, izdelan za obdobje od

1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.

2. člen

Gradivo iz 1. člena te odredbe se razgrne za 14 dni v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Idri-

ja, Idrija, Thumov drevored 17.

3. člen

Podjetja, društva, druge civilne pravne osebe in občani
lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na

sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Idrija.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-
va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote

Idrija.

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-1/10-96

Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

dr. Jože Osterc l. r.

3422.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 6. člena in 13.
člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-I,
58/93 in 65/93) izdaja direktor Carinske uprave Republike
Slovenije

O D L O Č B O
o ustanovitvi nove organizacijske enote carinarnice na

območju Republike Slovenije

1. Na območju Carinarnice Maribor se dosedanja Ca-
rinska izpostava ŽP Maribor razdeli na naslednji organiza-
cijski enoti:
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USTAVNO SODIŠČE

3423.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem na pobudo Nika Gregorina iz Trzina in drugih, na
seji dne 3. oktobra 1996

o d l o č i l o:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-

vin dolgoročnega družbenega plana Občine Domžale za ob-
dobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana
občine Domžale za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev

1994, za območje nove občine Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 12/95) ter odlok o lokacijskem načrtu
za rekonstrukcijo ceste M 10 na odseku Depala vas–Črnuče
od km 0,0 + 0,0 m do km 3,0 + 74 m (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 17/95) nista v neskladju z zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudniki v svoji pobudi navajajo, da Občina Dom-

žale še ni sprejela ustreznih prostorskih planskih aktov, na
podlagi katerih bi lahko izdala izpodbijani odlok o lokacij-
skem načrtu. Sprejem tega odloka naj bi bil zato v nasprotju
z 39. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni

list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 – v nadaljevanju:
ZUN) ter z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84 in 15/89 – v nadaljevanju: ZUreP). Ob tem navajajo
tudi, da izpodbijani odlok preveč posega v kmetijska zem-
ljišča 1. območja, ki je varovano po 11. členu zakona o

kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 – prečišče-
no besedilo, Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 – odl. US in
58/95 – odl. US – v nadaljevanju: ZKZ).

2. Ustavno sodišče je o izpodbijanem odloku pridobilo
mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Občina Domžale pa

svojega mnenja v zvezi s pobudo ni poslala.

B)

3. Ustavno sodišče je v skladu s četrtim odstavkom 26.
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 –

v nadaljevanju: ZUstS) po sprejetju pobude takoj nadaljeva-
lo z odločanjem o stvari sami, saj je dejansko stanje pojas-
njeno, ob preizkusu pobude pa je bila Občini Domžale kot
nasprotnemu udeležencu dana možnost, da se o njej izjavi.

4. Izpodbijani odlok o lokacijskem načrtu ureja območ-
je načrtovane rekonstrukcije magistralne ceste M 10 na ob-
močju Občine Domžale. Lokacijski načrt je po ZUN prostor-
ski izvedbeni načrt. S prostorskimi izvedbenimi načrti se
urejajo območja, ki so s srednjeročnim družbenim planom
predvidena za graditev, širitev ali prenovo naselij in drugih
posegov v prostor (27. člen ZUN). Kot izvedbeni akt mora
vsak prostorski načrt temeljiti na prostorskem planskem ak-
tu. Tako 2. člen ZUN določa, da se naselja in drugi posegi v
prostor urejajo v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana
glede razvoja dejavnosti v prostoru in njegove namenske
rabe in v skladu z rešitvami, ki jih določa srednjeročni občin-
ski plan. Prostorski izvedbeni načrti podrobneje obdelajo
odločitve, sprejete v srednjeročnem planu o graditvi, širitvi
in prenovi naselij ter o drugih posegih v prostor (22. člen
ZUN). Ustavno sodišče v svoji dosedanji praksi ni dopušča-
lo sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov, ki ne bi teme-
ljili na planskih aktih občine (glej npr. OdlUS I, 49, OdlUS I,
93 in OdlUS I, 97).

5. Ker je del očitkov pobudnikov naperjen tudi proti
planskim aktom Občine Domžale (očitana neveljavnost) ozi-
roma proti sestavinam, ki jih urejajo (poseg v kmetijska
zemljišča v nasprotju z 11. členom ZKZ), je ustavno sodišče
sledeč 30. členu ZUstS ocenilo tudi zakonitost obeh prostor-
skih planskih aktov Občine Domžale v delu, ki se tiče pred-
videne rekonstrukcije ceste M 10. Družbeni plan Občine
Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 10/86 in 12/95, v nadaljevanju – srednjeročni
plan občine) je v delu, ki se tiče rekonstrukcije ceste M 10,
ustavno sodišče že obravnavalo. V zadevi OdlUS III, 51 je
razveljavilo dopolnitve grafičnih prikazov prostorskih sesta-
vin tega srednjeročnega plana (Uradni vestnik Občine Dom-
žale, št. 18/93), ker so bile sprejete v nasprotju s 50. členom
ZUreP. Ta člen namreč določa, da vlada pred sprejetjem
srednjeročnih občinskih planov ugotavlja njihovo usklaje-
nost z obveznimi izhodišči dolgoročnega republiškega plana
in z nanje nanašajočimi se rešitvami srednjeročnega repub-
liškega plana. Ker Občina Domžale navedenih dopolnitev ni
poslala v ugotovitev usklajenosti vladi, je ustavno sodišče te
dopolnitve razveljavilo.

6. Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) določa, da prostorske
sestavine srednjeročnih planov občin za obdobje od leta
1986 do 1990 veljajo do sprejemanja novih predpisov o
urejanju prostora. (1. člen). Srednjeročni plan občine Dom-
žale 1986–1990 je tako še vedno v veljavi. Tudi z ustanovi-
tvijo nove Občine Domžale veljata ta planska akta kot pred-
pisa nove občine. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95
in 20/95 – odl. US) v drugemi odstavku 99.a člena določa, da
predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene lokalne
zadeve, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot občinski predpisi in
jih izvršujejo in s svojimi predpisi nadomeščajo organi ob-
čin. Tako srednjeročni plan občine kot dolgoročni plan Ob-
čine Domžale za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Obči-
ne Domžale, št. 9/86 – v nadaljevanju: dolgoročni plan
občine) sta tako torej še vedno v veljavi in ju ni potrebno
ponovno sprejemati, kot sicer trde pobudniki.

7. Ker je ustavno sodišče v zadevi OdlUS III, 51 razve-

ljavilo srednjeročni plan občine v delu, ki se tiče rekonstruk-

a) Carinsko izpostavo ŽP Tezno, s šifro 67130;
b) Carinski referat ŽP Maribor, s šifro 67032.
2. Carinska izpostava bo opravljala carinski nadzor in

carinjenje v železniškem blagovnem prometu, carinski refe-
rat pa bo opravljal carinski nadzor in carinjenje v želez-
niškem potniškem prometu.

3. Carinska izpostava in carinski referat iz 1. točke te
odločbe sta pričeli z delom 7. oktobra 1996.

4. Odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 04-03-5296/1-96
Ljubljana, dne 11. oktobra 1996.

Direktor
Carinske uprave Republike

Slovenije
Franc Košir l. r.
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cije ceste M 10, je Občina Domžale v letu 1995 ponovno
spremenila in dopolnila svoje planske akte v zvezi z rekon-

strukcijo te ceste. To je storila z “Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega
plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje
1986–2000, oboje dopolnitev 1994, za območje nove Obči-

ne Domžale” (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 12/95). Z
navedenimi dopolnitvami in spremembami dolgoročnega in
srednjeročnega občinskega plana je občina v svoje planske
akte vnesla spremembe, potrebne za realizacijo rekonstruk-
cije magistralne ceste M 10 na območju občine.

8. Pred sprejemom v občinskem svetu je občina nave-
dene dopolnitve svojega dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na poslala vladi v ugotovitev usklajenosti po 49. in 50. členu
ZUreP. Vlada je s sklepom št. 350-01/93 2/22-8 z dne 15. 6.
1995 ugotovila, da so spremembe občinskih planov za ob-

močje rekonstrukcije ceste M 10 usklajene z obveznimi iz-
hodišči republiških planskih aktov. Na podlagi pozitivnega
sklepa o usklajenosti je občinski svet dne 21. 6. 1995 sprejel
spremembe dolgoročnega in srednjeročnega plana občine.
Postopek sprejemanja je bil torej v skladu z 49. in 50. čle-

nom ZUN. Izpodbijani odlok o lokacijskem načrtu je bil
sprejet na podlagi veljavnih občinskih planskih aktov in je
torej v skladu z navedenimi določbami 22. in 27. člena ZUN.

9. Pobudniki navajajo tudi, da izpodbijani odlok preveč
posega v kmetijska zemljišča. Izpodbijani odlok o lokacij-

skem načrtu je izvršilni prostorski akt, ki ne more spreminja-
ti namenske rabe prostora. Namenska raba prostora, torej
tudi sprememba kmetijskih zemljišč, je mogoča le z občin-
skimi planskimi akti, in to ob izpolnjenih zakonskih pogojih

in v skladu z republiškimi planskimi akti. Iz gradiva za
pridobitev mnenja o usklajenosti planskih aktov Občine
Domžale iz maja 1995 je razvidno, da je s predvideno rekon-
strukcijo ceste M 10 prizadeto ca. 8 ha kmetijskih zemljišč,
od tega 2,40 ha kmetijskih zemljišč prvega območja. Po 11.

členu ZKZ je kmetijska zemljišča prvega območja izjemoma
mogoče nameniti za nekmetijsko rabo, če ni mogoče upora-
biti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko proizvodnjo,
in če gre za posege, za katere je ugotovljen širši družbeni
interes v dolgoročnem planu republike ali v dolgoročnem

planu občine, če je ta v skladu s prvim.

10. Občina Domžale je zadostila vsem navedenim po-
gojem ZKZ. Širši družbeni interes je opredelila v svojem
dolgoročnem planu (3. člen sprememb in dopolnitev). Širši
družbeni interes za cestno povezavo M 10 na ozemlju Obči-

ne Domžale je razviden tudi iz dolgoročnega republiškega
plana, v katerem je navedena cestna povezava določena kot
obvezno izhodišče. Prav tako je opisani poseg v kmetijska
zemljišča v skladu s smernicami republiškega dolgoročnega
plana, kjer je v podpoglavju “Usmeritve za usklajevanje

navzkrižnih interesov v prostoru”, v četrtem odstavku točke
3.4.24. navedeno, da se namenska raba najboljših kmetijskih
zemljišč lahko izjemoma spremeni tudi zaradi gradnje infra-
strukturnih objektov in naprav, ki so kot obvezno izhodišče
določeni v dolgoročnem planu države ali občine in ki jih ni

mogoče uresničiti na manj primernih zemljiščih.

11. Občina Domžale je zadostila tudi tistemu pogoju iz
11. člena ZKZ, ki dopušča posege na kmetijska zemljišča
prvega območja samo tedaj, če ni na voljo za kmetijsko rabo
manj primernih zemljišč. Ker ustavno sodišče presoja le

zakonitost izpodbijanega odloka in občinskih planov, se ne
more spuščati v strokovno utemeljenost razlogov za izbor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3424.

Na podlagi 221. in 275. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije dne 16. 10. 1996 sprejela

S K L E P
o finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996

I

Sprejme se finančni načrt Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996, ki predvide-
va, da bodo znašali:

– prihodki skupaj 360.947 mio SIT

– odhodki skupaj 360.947 mio SIT.

II

Na ta finančni načrt zavoda je v skladu z zakonom dela
predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije, dne 19. 9.
1996.

III

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Št. 01000-15
Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Stanko Hvale l. r.

sedaj veljavnega poteka ceste (tj. v tehtanje med urbanistič-
nimi, prometnimi varstvenimi in drugimi kriteriji izbire po-

teka ceste), pač pa iz zbranega gradiva lahko zgolj ugotovi,
da je občina v postopku priprave sprememb občinskih pla-
nov leta 1995 izdelala in ovrednotila več variant rekonstruk-
cije ceste M 10 z različnimi stopnjami poseganja na kmetij-
ska zemljišča. Izbor sedaj veljavnega poteka ceste je bil

potrjen kot pravilen z navedenim sklepom vlade o usklajeno-
sti sprememb plana občine z obveznimi izhodišči državnih
planskih aktov. To je razvidno iz spremljajočega strokovne-
ga mnenja Urada Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje št. 350-13-23/95 z dne 12. 6. 1995.

12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21. 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 in
dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo s sedmimi

glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Šturm.

Št. U-I-153/95
Ljubljana, dne 3. oktobra 1996.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

3425.

Na podlagi 37. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) in skladno z določili uredbe o razporeditvi delov-
nega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93),
izdaja načelnica upravne enote Ljubljana

U R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v upravni

enoti Ljubljana

1. člen

S to uredbo se določa začetek in konec, trajanje ter
razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v
upravni enoti Ljubljana.

Delovni čas

2. člen

Delovni čas v upravni enoti Ljubljana se razporedi na
pet delovnih dni v tednu, in sicer na ponedeljek, torek, sredo,
četrtek in petek.

V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa ali način njegovega dela, lahko načelnica upravne
enote Ljubljana za posamezno notranjo organizacijsko enoto
upravne enote Ljubljana razporedi delovni čas tudi na sobo-
to in nedeljo.

3. člen

Delovni čas v upravni enoti Ljubljana traja: v ponede-
ljek, torek in četrtek od 7. do 16. ure, v sredo od 7. do 17. ure
in v petek od 7. do 15. ure, razen za tiste notranje organiza-
cijske enote Sektorja za upravne notranje zadeve upravne
enote Ljubljana, za katere je s to uredbo delovni čas določen
drugače.

Delovni čas v upravni enoti Ljubljana se razporedi ta-
ko, da zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnem
mestu v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo
od 8. do 16. ure in petek od 8. do 14. ure, razen za delavce
tistih notranjih organizacijskih enot Sektorja za upravne no-
tranje zadeve upravne enote Ljubljana, za katere je s to
uredbo delovni čas določen drugače.

4. člen

Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je
med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek in
četrtek med 15. in 16. uro, v sredo med 16. in 17. uro ter v
petek med 14. in 15. uro, razen za delavce notranjih organi-
zacijskih enot Sektorja za upravne notranje zadeve upravne
enote Ljubljana, za katere je s to uredbo premakljiv delovni
čas določen drugače.

5. člen

V okviru razpona delovnega časa, določenega za pri-
hod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč
značaj upravnih nalog in način njihovega izvrševanja, opra-
viti 40-urno tedensko delovno obveznost.

Delovni čas v sektorju za upravne notranje zadeve upravne
enote Ljubljana

6. člen

V Sektorju za upravne notranje zadeve upravne enote
Ljubljana, to je v oddelku za skupne zadeve, oddelku za
javni red, oddelku za matične zadeve in oddelku za promet,
kjer je opravljanje nalog organizirano dvoizmensko, se de-
lovni čas razporedi tako, da v ponedeljek, torek, sredo in
četrtek zajema čas od 7. do 18. ure, v petek pa od 7. do
16. ure.

Delovni čas v oddelku izpitni center sektorja za uprav-
ne notranje zadeve je ponedeljek in sredo od 11.30 do
20. ure, v torek od 6.40 do 15. ure v četrtek in petek od 6.40
do 14. ure.

7. člen

V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa ali način njegovega dela, lahko načelnica upravne
enote Ljubljana razporedi delovni čas, določen v 3., 4. in 6.
členu te uredbe, tudi drugače.

Uradne ure v izpostavah upravne enote Ljubljana

8. člen

V izpostavah upravne enote Ljubljana so uradne ure v
ponedeljek in petek od 8. do 12. ure, v sredo pa od 8. do
12. ure in od 14. do 16. ure.

9. člen

V odseku za občo upravo in skupne zadeve izpostave
Šiška upravne enote Ljubljana ima sodelavec I za najdene
predmete uradne ure v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13.
do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ter v
petek od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure.

Uradne ure v sektorju za upravne notranje zadeve upravne
enote Ljubljana

10. člen

V Sektorju za upravne notranje zadeve upravne enote
Ljubljana, to je v oddelku za skupne zadeve, oddelku za
javni red, oddelku za matične zadeve in oddelku za promet,
kjer je opravljanje nalog organizirano dvoizmensko, so urad-
ne ure v ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8. do 17. ure, v
petek pa od 8. do 15. ure.

11. člen

V oddelku za potne listine in tujce sektorja za upravne
notranje zadeve so uradne ure v ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure in v petek od 8. do
14. ure.

12. člen

V oddelku izpitni center sektorja za upravne notranje
zadeve so uradne ure v ponedeljek in sredo od 12. do 19.
ure, v torek od 7. do 14. ure, v četrtek in petek pa od 7. do
13. ure.
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13. člen

V oddelku za matične zadeve in oddelku za javni red,
kjer je delo organizirano enoizmensko ter v krajevnih uradih
Medvode in Vodice so uradne ure v ponedeljek in petek od
8. do 12. ure, v sredo pa od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure.

V krajevnih uradih Horjul, Škofljica, Velike Lašče in
Preserje so uradne ure v ponedeljek in četrtek od 8. do
16. ure.

V krajevnih uradih Dobrova, Polhov Gradec, Ig in Bre-
zovica pa so uradne ure v sredo od 8. do 17. ure in v petek od
8. do 15. ure.

Uradne ure v sprejemnih pisarnah upravne enote Ljubljana

14. člen

Uradne ure v sprejemnih pisarnah upravne enote Ljub-
ljana so v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v
sredo od 8. do 16. ure in v petek od 8. do 14. ure.

15. člen

V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega
organa, lahko načelnica upravne enote Ljubljana na celotno
upravno enoto, oziroma za posamezne notranje organizacij-
ske enote Upravne enote Ljubljana določi večji obseg urad-
nih ur, kot je to določeno v členih od 8. do 14. te uredbe.

16. člen

Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v upravni
enoti Ljubljana mora biti označena na vidnem mestu v po-
slovnih prostorih upravne enote Ljubljana.

17. člen

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra 1996.

Št. 2033/96
Ljubljana, dne 16. oktobra 1996.

Načelnica
upravne enote Ljubljana

Nina Jevšnik, dipl. ek. l. r.

BELTINCI

3426.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št.
18/84, 37/85), zakona o lokalni samoupravi in statuta Obči-
ne Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet
občine Beltinci na seji dne 15. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo vodovoda

Beltinci–Lipa

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V skladu z dolgoročnim planom Občine Murska Sobota
za obdobje 1986–2000, družbenim planom Občine Murska
Sobota za obdobje 1986–1990 in prostorskimi ureditvenimi

pogoji za ravninski del Občine Murska Sobota, se sprejme
lokacijski načrt za vodovod Beltinci–Lipa.

Lokacijski načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota
d.o.o. pod številko projekta LN-19/96 v juliju 1996.

2. člen

Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
sestavine:

A – SPLOŠNI DEL
B – TEKSTUALNI DEL
C – SOGLASJA, MNENJA, SMERNICE
D – GRAFIČNI DEL
1. Izrez iz PUP M 1 : 5000
2. Kopija katastrskega načrta k. o. Beltinci M 1 : 2500
3. Kopija katastrskega načrta k. o. Lipa M 1 : 2500
4. Obstoječi komunalni vodi k. o. Beltinci M 1 : 2500
5. Obstoječi komunalni vodi k. o. Lipa M 1 : 2500
6. Trasa in zakoličba k. o. Beltinci M 1 : 2500
7. Trasa in zakoličba k. o. Lipa M 1 : 2500

II. POTEK TRASE

3. člen

Trasa vodovoda Beltinci – Lipa:
poteka od obstoječega črpališča v Beltincih (parc. št.

243/3, k. o. Beltinci), kjer se priključi na vodovodno omrež-
je in poteka južno od poljske poti (parc. št. 3937) in nato ob
severnem robu te poti in preko kmetijskih zemljišč do lokal-
ne ceste Beltinci – Lipa, kjer se preusmeri in poteka ob
severnem robu ceste (v odmiku 1,5 m od cestnega sveta) v
robu kmetijskih zemljišč do naselja Lipa. Pred nasejem Lipa
prečka cesto in poteka po poljski poti (parc. št. 3346, k. o.
Lipa) izven naselja, do vaškega črpališča Lipa.

III. PRIPRAVA ZEMLJIŠČ

4. člen

Zemljišča na trasi vodovoda je potrebno pripraviti v
širini 8–10 m, kar je odvisno od dimenzij in globine polaga-
nja cevi.

Širina pripravljenega zemljišča je lahko manjša, če to
zahteva situacija na terenu (odmiki od objektov, ogroženost
drugih infrastrukturnih objektov in podobno).

5. člen

Pri izkopih je potrebno na celi dolžini trase vodovoda,
obvezno deponiranje humusnega sloja, ki se uporabi pri
zasipavanju kanalov oziroma saditvah.

IV. NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

6. člen

Do realizacije lokacijskega načrta ostanejo vsa zem-
ljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z lokacij-
skim načrtom niso dovoljeni.

Po izgradnji vodovoda, mora namembnost vseh zem-
ljišč na trasi, ostati enaka kot je bila pred začetkom del.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE

7. člen

Cevi vodovoda morajo biti položene tako, da ne ogro-
žajo drugih infrastrukturnih vodov, oziroma teme cevi mi-
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nimalno 1 m pod nivojem terena, oziroma 1,20 m na kmetij-
skih zemljiščih.

8. člen

Po končani gradnji se mora okolica na celotnem poteku
trase primerno urediti, oziroma tako, kot je bila le-ta pred
začetkom gradnje.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE ZEMLJIŠČ

9. člen

Na odsekih trase, kjer se predvideno vodovodno omrež-
je približa drugim infrastrukturnim objektom in napravam, je
nujno upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij
za posamezne infrastrukturne objekte in naprave.

10. člen

Vsa križanja z drugimi infrastrukturnimi napravami mo-
rajo biti projektirana in izvedena v skladu z ustreznimi pred-
pisi in standardi oziroma tako kot to določijo pristojni uprav-
ljalci.

Investitor je pri predmetni gradnji dolžan zagotoviti
občasen nadzor pristojnih upravljalcev posameznih infra-
strukturnih naprav.

11. člen

Na mestih, kjer bi predmetna gradnja ogrožala obstoje-
če vodnjake ali druge vire preskrbe s pitno vodo, je potrebno
zagotoviti zaščito le-teh, oziroma jih na stroške investitorja
sanirati, če pride do kakršnih koli poškodb ali drugih nega-
tivnih vplivov.

12. člen

Pred pričetkom gradnje je potrebno z geomehanskimi
raziskavami ugotoviti stabilnost terena in določiti potrebne
ukrepe, s ciljem preprečevanja eventualnih poškodb cevovo-
da oziroma vodovodnih inštalacij.

13. člen

Gradbena dela se morajo izvajati izven vegetacijske
sezone, oziroma tako, da ne prihaja do nepotrebnega uniče-
vanja poljščin. Izjemoma se lahko gradbena dela izvajajo v
vegetacijski sezoni, vendar vedno z ustreznim soglasjem
lastnika zemljišča.

Pred začetkom del je investitor dolžan na primeren
način obvestiti lastnike zemljišč, in sicer najmanj 30 dni pred
začetkom del.

VII. UKREPI ZA PREPREČITEV NEGATIVNIH
VPLIVOV

14. člen

Komunalne odpadke, ki nastanejo na območju gradnje
vodovoda je zbirati v primerne posode in odvažati na odla-
gališče komunalnih odpadkov.

Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na grad-
nji vodovoda, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

15. člen

Skladiščenje naftnih derivatov je treba organizirati v
skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpek-
cijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da

se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanjem
podtalnice.

16. člen

Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se
ne presegajo mejne vrednosti določene z ustrezno stopnjo
zahtevnosti. Če se ugotovi preseganje maksimalno dovolje-
nih vrednosti, je investitor dolžan urediti protihrupno zaščito
proti stanovanjski coni.

17. člen

Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (PGD,
PZI) je potrebno upoštevati vse vodnogospodarske pogoje in
soglasja, ki so sestavni del lokacijskega načrta.

VIII. FAZNOST IZVAJANJA

18. člen

Realizacija lokacijskega načrta je možna v eni fazi ali v
več fazah, če so le-te usklajene s faznostjo gradnje vodovod-
nega omrežja.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

19. člen

Investitor je dolžan zagotoviti vse varstveno tehnične
ukrepe, ki jih predpišejo pooblaščeni organi in organizacije
oziroma vse ukrepe, ki jih določa odlok o sprejetju lokacij-
skega načrta.

X. TOLERANCE

20. člen

Tolerance pri izvedbi vodovoda so možne le v primeru,
da to ne ogroža drugih infrastrukturnih objektov in naprav,
oziroma le na podlagi ustreznega dovoljenja pooblaščenega
upravljalca.

XI. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam
in skupnostim pri upravni enoti Murska Sobota in sedežu
Občine Beltinci.

22. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava
inšpekcijskih služb.

23. člen

Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 041-10/96
Beltinci, dne 15. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.
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BLED

3427.

Na podlagi določil 3., 4., 7. in 18. do 24. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in
šestindvajsete alinee četrtega odstavka 20. člena ter 71. in
72. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je
Občinski svet občine Bled na 17. seji dne 17. oktobra 1996
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

gospodarskega zavoda Turistični center Bled

1. člen

Naslov odloka (Uradni list RS, št. 26/96) glasi: Odlok o
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Direkcije za turi-
zem Bled.

2. člen

Prvi odstavek 5. člena glasi:
Ime zavoda je Direkcija za turizem Bled.

3. člen

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

Št. 014-2/96-7
Bled, dne 17. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

3428.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89), 18. člena odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
61/93) ter druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet
občine Bled na 17. seji dne 17. oktobra 1996 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
1996

I

Drugi odstavek I. točke sklepa o vrednosti točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
1996 (Uradni list RS, št. 26/96) se spremeni tako, da glasi:

“Za proizvodni in poslovni sektor ter družbene dejav-
nosti se za leto 1996 določi vrednost točke 0,023 SIT za
uporabnike do 2000 m2, za uporabnike z razliko nad 2000 m2

pa 0,0115 SIT.”

II

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

Št. 014-2/96-9-03
Bled, dne 17. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

BREZOVICA

3429.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 13. člena statuta Občine Brezovica, je Občinski
svet občine Brezovica na redni seji 25. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o vrednosti točke za davek od premoženja na posest
stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo na

območju Občine Brezovica

1. člen

Vrednost točke za davek od premoženja na posest stavb
in prostorov za počitek oziroma rekreacijo za leto 1996 se
poveča za enkrat.

2. člen

Ta odlok začne veljati od dne objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 50/96
Brezovica, dne 3. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

3430.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi,
22. člena zakona o financiranju občin in 13. člena statuta
Občine Brezovica, je Občinski svet občine Brezovica na
redni seji 25. 9. 1996 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za davek od premoženja na posest

stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo
za leto 1996

1. člen

Vrednost točke za davek od premoženja na posest stavb
in prostorov za počitek oziroma rekreacijo za leto 1996
znaša 344,59.

2. člen

Vrednost točke za davek od premoženja na posest stavb
in prostorov za počitek oziroma rekreacijo za leto 1996,
potrjena na seji občinskega sveta z dne 23. 5. 1996 in je
znašala 335,21 se s tem sklepom prekliče.
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3. člen

Vrednost točke se popravi v odloku.

4. člen

Ta sklep začne veljati od dne objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 50/96
Brezovica, dne 3. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

DIVAČA

3431.

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) ter odločbe
ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 43/16), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list, RS, št. 35/85 in 48/96) je svet
Krajevne skupnosti Lokev sprejel na seji dne 4. 10. 1996

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

za Krajevno skupnost Lokev

1. člen

Razpiše se referendum o uvedbi samoprispevka v de-
narju, na podlagi sprejetega programa na svetu krajevne
skupnosti, za Krajevno skupnost Lokev, ki zajema naselja
Lokev in Prelože za naslednja dela:

1. za dokončanje asfaltiranja vaških poti, za sofinanci-
ranje nujne izvedbe odvodnjavanja meteornih voda, za sofi-
nanciranje nujnih vzdrževalnih del na cerkvi, za dokončanje
javne razsvetljave, za sofinanciranje popravila strehe in pre-
nove fasade otroškega vrtca,

2. za sofinanciranje ureditve prostorov za gasilsko druš-
tvo Lokev,

3. za ureditve otroških in drugih igrišč,
4. za sprotno vzdrževanje infrastrukturnih in drugih ob-

jektov in naprav v KS Lokev,
5. za funkcionalno dejavnost KS, dotacije in podporo

delovanju društev v KS Lokev.
Vrednost programa Krajevne skupnosti Lokev znaša

35,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo zbralo predvidoma
13,500.000 SIT. Svet krajevne skupnosti lahko navedeni
znesek valorizira v skladu z rastjo povprečnih OD v Repub-
liki Sloveniji.

2. člen

Vsa dela zajeta v 1. členu, bodo potekala po programu,
ki ga je sprejel Svet KS Lokev skupaj s sklepom o razpisu
referenduma.

3. člen

Referendum bo v nedeljo, 10. novembra 1996, od 7. do
19. ure, na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija
KS Lokev.

4. člen

Samoprispevek bo uveden za obdobje 4 let, in sicer od
1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so
vpisani v splošnem volilnem imeniku Krajevne skupnosti
Lokev, ki zajema naselja Lokev in Prelože ter vsi zaposleni
občani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku ter
lastniki nepremičnin v KS Lokev, ki tu nimajo stalnega
prebivališča.

6. člen

Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
bivališče v Krajevni skupnosti Lokev ter lastniki nepremič-
nin v Krajevni skupnosti Lokev, ki tu nimajo stalnega prebi-
vališča.

Samoprispevek plačujejo:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja ozi-

roma nadomestila po stopnji 1% od neto plače oziroma na-
domestila,

– zavezanci za davek od dohodka iz dejavnosti od bruto
zavarovalne osnove od katere plačujejo prispevke za social-
no varnost po stopnji 1%,

– zavezanci, za davek od katastrskega dohodka kmetij-
skih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotav-
ljanju katastrskega dohodka, po stopnji 2%,

– zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov,
plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej,

– lastniki grajenih objektov (stanovanjske hiše, gospo-
darski objekti itd.), ki nimajo stalnega prebivališča v KS
Lokev plačujejo tolarsko protivrednost 120 DEM letno pre-
računano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izstavitve položnice za plačilo,

– 1% od neto pokojnin.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS – Davč-
ni urad Koper – izpostava Sežana

Lastnikom grajenih objektov, ki nimajo stalnega biva-
lišča v KS Lokev, bo krajevna skupnost izstavila položnice
dvakrat letno.

8. člen

Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-
-varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od
drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civil-
nih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno
okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki
ne presega zneska najnižje pokojnine za polno delovno do-
bo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem
zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter
nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem
delu oziroma na delovni praksi ter prijemkov študentov in
učencev iz naslova dela preko študentskega oziroma mladin-
skega servisa.

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka de-
lavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost dela,
določeno z zakonom.

9. člen

Za pravilno in namensko uporabo sredstev samo-
prispevka po programu, odgovarja svet Krajevne skupnosti
Lokev.

Sredstva se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne
skupnosti KS Lokev.
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10. člen

Svet KS Lokev bo izvajal nadzor nad zbiranjem in
porabo sredstev zbranih s samoprispevkom.

Enkrat letno bodo o poteku zbiranja sredstev in uresni-
čevanju nalog razpravljali krajani na zborih.

11. člen

Pravilnost obračunavanja samoprispevka pri izplačeva-
nju dohodka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje in Ministrstvo za finance – Davčna upra-
va – Davčni urad Koper – izpostava Sežana.

12. člen

Referendum vodi volilna komisija v Krajevni skupnosti
Lokev, ki jo imenuje svet krajevne skupnosti, pri čemer
smiselno uporablja določbe zakona o volitvah in zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi.

13. člen

Na referendumu se glasuje z glasovnico, na kateri je
naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Lokev
GLASOVNICA

za referendum, dne 10. novembra 1996, o uvedbi samo-
prispevka v denarju za obdobje od 1. 12. 1997 do 31. 12.
2000, za Krajevno skupnost Lokev, za naslednja dela:

1. za dokončanje asfaltiranja vaških poti, za sofinanci-
ranje nujne izvedbe odvodnjavanja meteornih voda, za sofi-
nanciranje nujnih vzdrževalnih del na cerkvi, za dokončanje
javne razsvetljave, za sofinanciranje popravila strehe in pre-
nove fasade otroškega vrtca,

2. za sofinanciranje ureditve prostorov za gasilsko druš-
tvo Lokev,

3. za ureditve otroških in drugih igrišč,
4. za sprotno vzdrževanje infrastrukturnih in drugih ob-

jektov in naprav v KS Lokev
5. za funkcionalno dejavnost KS, dotacije in podporo

delovanju društev v KS Lokev

GLASUJEM
ZA PROTI

Glasujete tako, da obkrožite ZA, če se strinjate z uved-
bo samoprispevka, oziroma PROTI, če se ne strinjate z uved-
bo samoprispevka.

14. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).

15. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na krajevno običajen način, začne pa veljati naslednji dan
po objavi.

Predsednik
Krajevne skupnosti Lokev

Živoj Race l. r.

DOBREPOLJE

3432.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS št. U-I-
13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18 in Urad-
ni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in 16.
člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Dobrepolje na 24. seji dne 9. 10. 1996
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje

za leto 1996

1. člen

V 3. členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za
leto 1996 (Uradni list RS, št. 23/96) se spremeni tretji odsta-
vek, tako da se glasi:

“Občinski proračun za leto 1996 se določa v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja
SIT SIT

Prihodki 261,335.552,39
Odhodki 261,205.552,39 130.000,00
Primanjkljaj – –
Presežek – –”

2. člen

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

Št. 402-3/96
Dobrepolje, dne 9. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje

Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Namen Rebalans-I – IX/96

I. Prihodki
Prihodki, ki se razporejajo
med republiko in občino 66,951.000,00
Prihodki, ki pripadajo občini 1,465.000,00
Finančna izravnava 73,994.000,00
Prihodki za zagotovljeno porabo 142,410.000,00
Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev 43,793.212,20
Prihodki od premoženja 1,456.000,00
Prihodki iz naslova sofinanciranj 23,149.680,00
Prihodki za druge naloge 68,399.292,20
Prenos prihodkov iz preteklega leta 35,526.260,19
Prihodki iz naslova delitvene bilance 15,000.000,00

Skupaj prihodki 261,335.552,39

II. Odhodki
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 13,644.464,00
Materialni in drugi stroški 27,161.230,00
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Socialni transferi 1,200.000,00
Plačila storitev in dotacije javnim zavodom 40,522.408,00
Druga plačila storitev 8,200.000,00
Plačila obresti 10.000,00
Subvencije in transferi v gospodarstvu 10,190.000,00
Drugi odhodki 11,475.000,00
Tekoči odhodki 112,403.102,00
Investicijski odhodki na področju
delovanja občine 3,500.000,00
Investicijski odhodki na področju
družbenih dejavnosti 46,374.450,39
Investicijski odhodki na področju
gospodarske infrastrukture 89,975.000,00
Investicijski odhodki na področju
gospodarskega razvoja in drugih področjih 3,953.000,00
Investicijski odhodki 143,802.450,39
Rezerve 5,000.000,00

Skupaj odhodki 261,205.552,39

III. Presežek –

RAČUN FINANCIRANJA

Namen Rebalans-I-IX/96

Odplačila kreditov 130.000,00

DORNAVA

3433.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) ter 18. člena statuta Občine Dor-
nava (Uradni vestnik občine Ormož in Ptuj, št. 15/95) je
Občinski svet občine Dornava na seji dne 29. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dornava za leto 1996

1. člen

S proračunom Občine Dornava za leto 1996 (v nadalj-
njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Dornava.

2. člen

Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za
leto 1996 znašajo:

Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki 169,278.883 SIT
– odhodki 169,278.883 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov

so določeni v posebnem delu proračuna.

3. člen

Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1996 se
izloči 0,5% v rezerve Občine Dornava.

4. člen

Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je
župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje
proračuna je odgovoren župan.

5. člen

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse uporabnike kot mesečne akontacije,

vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upošte-
vanju likvidnosti občinskega proračuna.

6. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.

7. člen

Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.

8. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-
vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

9. člen

Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
mestni svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremem-
bo občinskega proračuna.

10. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev,

– prenosnih sredstev med različnimi postavkami istega
namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premeščanje likvidnostnih
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zako-
na o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finanč-
no poslovanje.

11. člen

Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz na-
slova investicij na področju gospodarske infrastrukture se
lahko občina zadolži do višine 10% sredstev zagotovljene
javne porabe v letu pred letom zadolževanja.

Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan Občine Dornava.

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 012-20-10/96
Dornava, dne 29. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5096 Št. 59 – 25. X. 1996

Bilanca prihodkov in odhodkov

PRIHODKI
v SIT

Zap. Vrsta prihodkov Plan 1996

št.

I. Prihodki za zagotovljeno porabo 98,177.000
A) Prihodki, ki se razporejajo med rep. in občino
1. Dohodnina (30%) 33,504.000
B) Prihodki, ki pripadajo občini 107.000
C) Finančna izravnava 64,566.000
II. Prihodki za druge naloge 35,252.883
D) Davki in druge dajatve 4,046.500
2. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti

kmet. zemlj. 280.000
3. Odškodnina in nadomestila za degradacijo

in ones. okolja 150.000
4. Prihodki določeni z drugimi akti 3,616.500
E) Prihodki od premoženja 1,950.000
5. Najemnine za stanovanja 450.000
6. Najemnine za poslovne prostore 1,500.000
F) Prihodki iz naslova sofinanciranj 29,256.383
III. Prenos prihodkov iz preteklega leta 35,849.000

Vsi prihodki skupaj 169,278.883

ODHODKI
v SIT

Namen Plan 1996
A) Tekoči odhodki 121,036.150
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 17,057.573
1.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki v

organih in upravi 8,651.512
1.2. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki v

izvajalskih organizacijah 8,406.061
2. Materialni in drugi stroški 18,021.632
2.1. V organih in upravi lokalne skupnosti 10,180.000
2.2. V izvajalskih organizacijah 7,841.632
3. Socialni transferi 4,519.610
4. Dotacije javnim zavodom in društvom 18,093.969
5. Plačila storitev na področju družbenih dejavnosti 7,982.100
6. Plačila storitev in intervencije v gospodarskih

javnih službah 21,185.809
7. Drugi odhodki 33,543.635
8. Rezerve 631.822
B) Investicijski odhodki 48,242.733
9. Investicije in investicijski odhodki 48,242.733
9.1. Organi in uprava lokalne skupnosti 800.000
9.2. Izobraževanje 9,256.000
9.3. Otroško varstvo 480.350
9.4. Stanovanjska dejavnost 450.000
9.5. Komunalna dejavnost 4,531.883
9.6. Cestna dejavnost 32,724.500

Odhodki skupaj 169,278.883

HODOŠ-ŠALOVCI

3434.

Na podlagi 1. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91) in na
podlagi 84. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci, je Občinski
svet občine Hodoš-Šalovci na seji dne 25. septembra 1996
sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Hodoš-Šalovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotovitev
varnosti in za varstvo:

– javnega reda in miru na območju Občine Hodoš-Ša-
lovci,

– varstva občanov občine in njihovega premoženja,
– varstva zdravja in higiene ter čistoče,
– skrbi za zunanji videz občine, naselij, vasi in zaselkov,
– okvirni pogoji in način izobešanja in nošenja zastav ter
– okvirna ureditev za plakatiranje in postavljanje pla-

katov in transparentov.

2. člen

Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju
Občine Hodoš-Šalovci, so dolžni uravnavati svoje življenje
in delo tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri
njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njiho-
vega zdravja ali premoženja, dolžni so spoštovati javno mo-
ralo, prav tako pa so dolžni skrbeti, da ne opuščajo ali
opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepove-
dana.

3. člen

Starši oziroma skrbniki ali osebe, ki jim je zaupano
varstvo in vzgoja mladoletnikov, so odgovorni za prekrške,
ki jih storijo mladoletniki, če so prekrški posledica njihove
pomanjkljive skrbi ali pomanjkljivega nadzorstva.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Na celotnem območju Občine Hodoš-Šalovci je zaradi
varstva javnega reda in miru prepovedano:

1. točiti ali prodajati alkoholne pijače v gostinskih in
drugih lokalih pred 7. uro zjutraj,

2. zadrževati se preko dovoljenega in uradno verificira-
nega obratovalnega časa v gostinskih in drugih lokalih in
prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače,

3. pred pogrebom ali med trajanjem pogrebnih sveča-
nosti, je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližnji
okolici, kjer ta nazadnje leži, prepovedano z glasbo ali kako
drugače motiti svojce ali druge udeležence pogrebnih sveča-
nosti,

4. prenočevati po kozolcih, senikih, parkih, jasah, avto-
busnih ali železniških postajah ali čakalnicah, v zapuščenih
vozilih ali v drugih za to neprimernih prostorih in krajih,

5. kaditi v tistih javnih prostorih, kjer je kajenje prepo-
vedano in je ta prepoved kajenja vidno označena,

6. puščati motorna in druga vozila, delovne stroje in
druge stroje, ki za svoj pogon uporabljajo kakršnokoli gori-
vo, z delujočimi motorji in jih ogrevati v strnjenem naselju
več kot 5 minut,

7. uporabljati in metati petarde ali druga podobna piro-
tehnična in eksplozivna sredstva na javnih prostorih ali jav-
nih prireditvah,

8. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pija-
če izven – zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alko-
holnih pijač (npr. pred prodajalnami, črpalkami itd.),

9. vznemirjati, motiti ali kako drugače nadlegovati ob-
čane z zbiranjem kakršnihkoli podatkov ali izjav, ki niso v
interesu občine oziroma javnem interesu,

10. kakorkoli s petjem, vpitjem, kričanjem ali drugimi
oblikami nedostojnega vedenja motiti mir in nočni počitek
občanov,

11. na kakršenkoli način motiti nočni počitek občanov
v stanovanjskih zgradbah, blokih in drugih takih prostorih,

12. igrati kakršnekoli hazardne igre ali igre na srečo v
javnih lokalih ali zasebnih prostorih,
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13. voditi pse in druge živali v javne lokale, na javne
prireditve in zborovanja ali druge javne prostore. Pri tem so
izjeme psi, ki vodijo slepe osebe ali službeni psi policije,

14. prosjačiti po vaseh, hišah, domovih in na celotnem
območju občine,

15. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, televizijskih
in radijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter
vseh oblik drugih vrst hrupa, ki jih je potrebno v času med
22. uro zvečer in 7. uro zjutraj prilagoditi na jakost določeno
z uredbo o hrupu v bivalnem, naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95),

16. povzročati kakršnokoli obliko čezmernega hrupa
ali ropota v bližini šol, zdravstvenih ustanov, domovih osta-
relih občanov in drugih javnih ustanov.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

5. člen

S ciljem in namenom, da se zavaruje občane občine in
njihovo premoženje, je na območju Občine Hodoš-Šalovci
prepovedano:

1. na prireditvah in v javnih lokalih imeti pri sebi orožje
ali nevarno orodje, s katerimi se lahko telo huje okvari ali
spravi v nevarnost življenje druge osebe ali oseb. Pri tem so
izvzeti pooblaščeni delavci policije in druge pooblaščene
osebe, ki opravljajo naloge v sklopu svojega delovnega po-
dročja,

2. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,
3. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za

varnost občanov in njihovega premoženja,
4. igrati kakršnekoli oblike športov (nogomet, košarka,

drsanje, sankanje idr.) na javnih cestah ali površinah, ki niso
namenjene za take igre,

5. odstranjevati, uničevati, popisovati ali kako drugače
poškodovati kakršnekoli informacije oziroma table, ki služi-
jo za informiranje vaščanov oziroma javnemu namenu,

6. prislanjati, naslanjati kolesa, kolesa z motorjem, mo-
torna kolesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali vitrinam
in na druge kraje, kjer lahko tako opravilo povzroči škodo ali
ovira promet,

7. prenašati ali netiti ogenj na način, ki ogroža varnost
prometa, premoženja ali povzroča zadimljenje kraja, kjer
prebivajo občani občine,

8. odmetavati goreče vžigalice, cigarete ali druge ogor-
ke in pepel v katerem je žerjavica na krajih, kjer je nevarnost
požara,

9. streljati z zračno puško, fračo, lokom ali drugimi
napravami ali metati kamenje in druge nevarne predmete na
kraju, kjer je lahko zaradi tega ogrožena varnost ljudi, živali
ali njihovega premoženja,

10. puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih,
kjer se odvija kakršenkoli promet živali brez nadzorstva ali
puščati domače živali, da povzročajo škodo na tujih njivah,
vrtovih ali drugih površinah,

11. na zasebnih ali javnih površinah trgati ali uničevati
cvetje, sekati ali kakorkoli drugače poškodovati drevesa,
živo mejo, okrasno grmičevje ali drugo, ki je okras okolja ali
splošna korist, pobirati sadje, vrtne in poljske pridelke, kosi-
ti trave na tujih površinah ali kako drugače poškodovati tuje
rastline,

12. prižigati ali kuriti ogenj na odprtem prostoru v ne-
posredni bližini stavb in drugih objektov, gozdov, suhe trave
ali drugih krajih, kjer ogenj, ki ni ustrezno zavarovan, lahko
povzroči nevarnost širših razsežnosti ali večjo materialno
škodo,

13. odstranjevati, ugašati ali kakorkoli drugače poško-
dovati signalne naprave, svetlobne znake ali druga svetlobna

telesa, ki služijo za razsvetljavo javnih prostorov, krajev ali
nevarnih mest,

14. kakorkoli namerno ovirati uporabo elektrike, vode
ali poškodovati kakršnekoli električne in telekomunikacij-
ske naprave (npr. oddajniki RTV idr.),

15. kakorkoli ovirati promet pešcev na javnih pločnikih
z odlaganjem kakršnihkoli predmetov, ki na tak kraj ne
sodijo,

16. graditi ali puščati ograje, drevje in žive meje ob
javnih poteh v takem stanju ali tako visoko, da ogrožajo
varnost občanov ali s tem kazijo zunanji videz kraja,

17. na ograje ob javnih cestah postavljati nevarne pred-
mete (npr. bodeča žica, steklo idr.),

18. puščati predšolske otroke in druge otroke, ki niso
sposobni samostojne hoje brez nadzorstva na prometnih in
drugih nevarnih mestih,

19. kuriti, sežigati travo, listje, odpadke ali druge po-
sebne odpadke na krajih, kjer je velika nevarnost, da zanetijo
požare ali povzročajo ekološke katastrofe.

IV. VARSTVO ČISTOČE IN ZDRAVJA OBČANOV

6. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče bivalnega okolja obča-
nov, je prepovedano:

1. na športnih igriščih, avtobusnih in drugih postaja-
liščih in drugih javnih krajev zanemarjati snago, higieno, red
in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali
ogroža zdravje ljudi,

2. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanjih in
drugih zasebnih prostorih v takem obsegu, da to moti širšo
okolico, povzroča zgražanje le-te ali utegne škodovati zdrav-
ju ljudi,

3. voditi živali v javne prostore, otroška in druga igrišča,
javna kopališča in na druge javne prostore, kjer je taka
prepoved jasno izražena. Taka prepoved izvzema službene
pse policije in pse, ki vodijo slepe in slabovidne osebe,

4. prevračati, uničevati ali kakorkoli drugače poškodo-
vati postavljene koše za smeti ali druge posode, ki služijo
odlaganju odpadkov ali preiskovati vsebine teh posod,

5. prati, čistiti motorna in druga vozila ob potokih, jav-
nih studencih, rekah ali na drugih javnih krajih, kjer lahko
pride do onesnaženja podtalnice ali vodnih virov,

6. voditi in kopati domače živali na krajih, kjer se obi-
čajno umivajo ali kopajo na javnih krajih vaščani (ustja rek,
potokov, gramoznic in drugo),

7. kakorkoli prevažati, voziti ali prenašati kosti, kože,
fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih
posodah in s tem povzročati smrad in zgražanje občanov,

8. povzročati smrad, nepotreben prah ali drugo obliko,
ki kakorkoli neprijetno vpliva v določenem okolju na obča-
ne, pristojni organ (sanitarni inšpektor) pa odredi, da se tako
dejanje takoj ali v določenem roku odpravi,

9. metati v obcestne jarke, kanale, potoke in druge kraje
kakršnekoli predmete, ki lahko povzročijo zamašitev ali ne-
godovanje občanov,

10. z balkonov v stanovanjskih ali zasebnih stavbah
izlivati, metati ali iztepati karkoli, kar povzroča nesnago v
kraju in ogroža zdravje ljudi,

11. zapuščati kmetijske površine v naseljih.

7. člen

Za javni red in mir ter skrb za higieno in čistočo na
javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj
oziroma odgovorna oseba gostinskega ali drugega javnega
lokala.
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Odgovorna oseba je odgovorna in dolžna posrkbeti, da
se po 22. uri odstranijo s prireditvenega prostora ali iz javnih
lokalov, kjer točijo alkoholne pijače, vse osebe, ki so mlajše
od 15 let. Izjema so tiste osebe, mlajši mladoletniki – ki so v
spremstvu staršev ali skrbnikov.

V. ZUNANJI VIDEZ OBČINE, NASELIJ, VASI,
ZASELKOV

8. člen

Zaradi varstva in zunanjega videza občine, naselij, vasi
ali zaselkov, je prepovedano:

1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način poškodo-
vati ali umazati zidove hiš, drugih stavb, ograj ali podobnih
objektov, kjer je tako dejanje prepovedano,

2. postavljati šotore, barake, bivalne avtoprikolice ali
druge objekte, kjer je možno v teh bivati, na tistih zemljiščih
ali prostorih, kjer je tako bivanje prepovedano ali za tako
bivanje ni soglasja lastnika zemljišča; če takšnega prepove-
danega objekta, ki služi bivanju ali zadrževanju lastnik ali
imetnik pravice uporabe ne odstrani na poziv pristojnega
organa, ta organ odredi, da se tako postavljeni objekti odstra-
nijo na stroške lastnika oziroma imetnika pravice uporabe;
če takega lastnika ali imetnika pravice uporabe ni možno
ugotoviti, se odstranitev opravi na stroške proračuna Občine
Hodoš-Šalovci; v primeru naknadne ugotovitve lastnika ali
upravičenca pravice uporabe, se tako nastali stroški izterjajo
naknadno; če je objekt uporaben, pa se tak hrani na za to
posebej določenem prostoru občine in se lastniku ne vrne
pred poravnavo stroškov, ki jih je občina z tako odstranitvijo
ali hrambo imela,

3. zlagati ali hraniti drva ali druge predmete na takih
krajih, kjer ovirajo prehod, če je ta na tem mestu običajno
dovoljen,

4. odlagati ali puščati kakršnekoli odpadke ali predme-
te na krajih taborjenja ali piknikovanja,

5. poškodovati, prevračati ali kako drugače uničevati
klopi, ograje ali druge naprave na javnih mestih, krajih ali
poteh,

6. opuščati popravila zradb ali naprav, kakor tudi na-
mestitve ali vzdrževanje varnostnih naprav pri gradnjah ali
popravilih ter puščati nezavarovane jame, jaške in podobno,

7. nanašati zemljo ali druge odpadke na javne ceste ali
druge javne površine ali izpuščati fekalije in druge tekočine
ali predmete na javne površine ali druge neprimerne kraje in
mesta (npr. v obcestne jarke, na bankine in drugo),

8. voziti ali parkirati na travnikih, njivah ali drugih
površinah brez soglasja lastnikov tega zemljišča ali drugega
upravičenca,

9. puščati, odmetavati, odlagati poškodovana in neregi-
strirana vozila ali druge predmete na parkirnih ali drugih
javnih površinah; če lastnik ali upravičenec takih predmetov
ne odstrani, se le ti odstranijo na stroške lastnika ali upravi-
čenca; če lastnik ali upravičenec ni znan, pa se taki predmeti
odstranijo na za to določen kraj, tako nastali stroški pa se po
morebitni ugotovitvi lastnika ali upravičenca refundirajo v
proračun občine, ki je prehodno odstranitev opravila na svo-
je stroške; za določitev organizacije ali posameznika župan
občine lahko podeli koncesijo ali sklene drugo pogodbo v tej
zvezi;

10. parkirati motorna vozila na mestih, ki niso za to
namenjena,

11. zapuščati kmetijske površine v naseljih.

9. člen

Lastniki stanovanjskih hiš, hišni svet in uporabniki sta-
novanjskih in poslovnih površin, so dolžni:

1. čistiti in vzdrževati hišna pročelja, table, napise in
druge oznake na poslopjih in objektih,

2. odstraniti zastarele in uničene napisne table in druge
napise, ki niso primerni ali nepotrebni,

3. skrbeti, da so napisi na poslovnih stavbah ali drugih
mestih napisani v slovenskem jeziku; v krajih, kjer živi madžar-
ska manjšina pa da so ti napisi še v jeziku madžarske manjšine,

4. skrbeti za primerno vzdrževanje in namestitev sne-
golovov, odtočnih žlebov in cevi za odtok meteornih voda in
drugih podobnih predmetih na pročelju hiš ali drugih objek-
tov ob cestah ali javnih površinah,

5. odstraniti tiste objekte, ograje ali druge predmete, ki
niso primerni za obnovo oziroma jih lastniki ali upravičenci
ne mislijo obnoviti, niso pod posebno kulturno ali varstveno
zaščito, njihov videz pa je nevaren za širši krog ljudi in kazi
videz kraja ali okolice.

10. člen

Organizacije, ki so odgovorne za vzdrževanje čistoče
na javnih krajih, športnih igriščih in drugih javnih krajih,
postajališčih, kioskih, trgovinah ter prireditelji javnih prire-
ditev, so dolžni:

– skrbeti za red in čistočo na tistih krajih, za katerega so
zadolženi,

– poskrbeti, da se na takih krajih nahaja zadostna koli-
čina košev za smeti ali drugih ustreznih posod za odlaganje
odpadkov,

– po koncu obratovalnega časa ali prireditve očistiti
poslovne prostore z okolico okrog le-teh,

– po kakršnikoli dejavnosti ali prireditvi poskrbeti, da se
takšen prostor vzpostavi v stanje, kot je bilo pred prireditvijo.

11. člen

Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih
prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta, so
dolžni poskrbeti lastniki ali upravičenci uporabe določenega
lokala ali prostor.

Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo
svojemu namenu iz prvega odstavka tega člena, morajo biti
primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti same-
ga lokala ali širše okolice ob lokalu.

VI. OKVIRNI POGOJI ZA IZOBEŠANJE IN NOŠENJE
ZASTAV

12. člen

Zastave države, madžarske narodnostne skupnosti, ki
živi na območju Občine Hodoš-Šalovci, je dovoljeno nositi,
izobešati ali jih kako drugače uporabljati le v skladu z zako-
nom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
Slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), kjer so
pogoji za uporabo, nošenje in izobešanje zastav navedeni.

Zastave in prapore društev in ostalih organizacij, je
dovoljeno nositi ob jubilejnih praznikih teh organizacij ali
društev in ob drugih pomembnih priložnostih.

Zastave in prapore v smislu drugega odstavka tega čle-
na, se smejo uporabljati le v organiziranih sprevodih, nosi pa
se jih na čelu sprevoda ali organizirane kolone ali povorke.
Takih zastav in praporov ni dovoljeno nositi na sprevodih in
prireditvah, ki so izključno zabavnega značaja.

VII. OKVIRNA UREDITEV ZA PLAKATIRANJE IN
POSTAVLJANJE, PLAKATOV, TRANSPARENTOV

13. člen

Mesta za plakatiranje, nameščanje plakatov in transpa-
rentov ter drugih oblik oglaševanja, ki služijo namenu, da se
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širša javnost seznani z njihovo vsebino, se lahko postavljajo
le na to določenih mestih.

Taka mesta in pogoji za postavljanje, lepljenje in celo-
ten sklop v zvezi s plakati, transparenti in drugimi oblikami
oglaševanja, bo Občinski svet občine Hodoš-Šalovci uredil z
odlokom o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini
Hodoš-Šalovci, v tem aktu pa je določeno tudi, da lahko
Občinski svet občine Hodoš-Šalovci v tej zvezi ob upošteva-
nju določenih pogojev, podeli koncesijo za ta opravila.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen

Z denarno kaznijo do 50.000 SIT se kaznuje za prekr-
šek, kdor:

1. ravna v nasprotju z določili drugega odstavka
7. člena,

2. ravna v nasprotju z določili 4. člena, točke 1, 3, 5, 6,
7, 13, 15, 16,

3. ravna v nasprotju z določili 1., 3., 7., 8., 9., 12., 14.,
16., 17. in 18. točke 5. člena tega odloka,

4. ravna v nasprotju z določili 1., 4. in 10. točke
6. člena tega akta,

5. ravna v nasprotju z določili 6. točke 8. člena.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaz-
nuje z denarno kaznijo od 150.000 do 300.000 SIT, odgo-
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 50.000 do
100.000 SIT.

15. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek, kdor:

1. ravna v nasprotju z določili četrtega, osmega,
devetega, desetega, enajstega, dvanajstega in štirinajstega
odstavka 4. člena,

2. ravna v nasprotju z določili drugega, četrtega, petega,
šestega, desetega, enajstega, trinajstega in petnajstega od-
stavka 5. člena,

3. ravna v nasprotju z določili drugega, tretjega, petega,
šestega, sedmega, osmega in devetega odstavka 6. člena,

4. ravna v nasprotju z določili prvega, drugega, tretjega,
četrtega, petega, sedmega, osmega, devetega in desetega
odstavka 8. člena,

5. ravna v nasprotju z določili 9. člena tega odloka,
6. ravna v nasprotju z določili 10. člena tega odloka,
7. ravna v nasprotju z določili 12. člena,
8. ravna v nasprotju z določili 13. člena.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaz-
nuje z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 SIT, odgovor-
na oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 10.000 do
50.000 SIT.

16. člen

Če stori prekršek po tem odloku mladoletna oseba, se
kaznuje njegove starše, rejnika ali skrbnika z denarno kazni-
jo iz prvih odstavkov 14. in 15. člena, če so zavestno zane-
marili vzgojo in potrebno varstvo mladoletnika.

IX. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Postopek zaradi storitve prekrška s tem odlokom lahko
predlagajo:

– policijske postaje ali druge enote Ministrstva za no-
tranje zadeve RS, ki so pooblaščene za pregon,

– upravni organi, inšpekcijske službe in druge upravne
službe,

– občinske službe (komunalni redar ali drugi pooblašče-
nec s strani župana občine ali druge pooblaščene službe),

– vsak organ s svojega področja pristojnosti ter
– oškodovanec.

18. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
Občine Murska Sobota, št. 352+1/89 objavljen v Uradnih
objavah, št. 29 z dne 13. 12. 1979.

19. člen

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

Št. 28/96
Šalovci,  dne 25. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

3435.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS,
št. 34/84 in Uradni list SRS, št. 26/90), 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91) ter 16. in 22. člena statuta Občine
Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 35/95), je Občinski svet
občine Hodoš-Šalovci na seji dne 25. septembra 1996 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu na območju Občine Hodoš-Šalovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa način opravljanja pokopa-
liške in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje po-
kopališč na območju Občine Hodoš-Šalovci.

2. člen

Na območju Občine Hodoš-Šalovci so pokopališča v
naslednjih krajih:

1. Šalovci – 3 pokopališča
2. Čepinci – 1 pokopališče
3. Markovci – 1 pokopališče
4. Dolenci – 2 pokopališči
5. Budinci – 2 pokopališči
6. Hodoš – 2 pokopališči
7. Krplivnik – 2 pokopališči
8. Domanjševci – 3 pokopališča

3. člen

Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja na kra-
jevno običajen način ob upoštevanju dostojanstva in spošto-
vanja do umrlih.
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4. člen

Upravljalec pokopališč na območju Občine Hodoš-Ša-
lovci je Občina Hodoš-Šalovci.

Župan Občine Hodoš-Šalovci za vsako pokopališče
imenuje upravnika pokopališča. Upravnik je upravičen do
plačila nadomestila za opravljeno delo, za kar se med uprav-
ljalcem in upravnikom pokopališča sklene posebna pogod-
ba.

Župan Občine Hodoš-Šalovci lahko predlaga tudi spre-
jem odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podeli-
tvijo koncesije in v skladu z javnim razpisom podeli konce-
sijo enemu ali več koncesionarju, ki bo opravljal na
pokopališčih vsa dela v skladu z razpisom in koncesijo (v
nadaljevanju: upravljalec). V ta namen se s koncesionarjem
sklene posebna pogodba.

II. POGREBNE STORITVE IN SVEČANOSTI

5. člen

Svojci umrlega so dolžni prijaviti pokop upravljalcu
pokopališča po uradno ugotovljeni smrti najmanj 36 ur pred
pokopom. Istočasno se z upravljalcem dogovorijo o lokaciji
pokopa.

Upravljalec ne sme začeti in opraviti pokop brez doka-
zila o prijavi smrti. Kadar pa smrti ni bilo mogoče prijaviti
pred pokopom, se prijavi smrti priloži druga listina ali listi-
ne, predpisane s posebnimi predpisi ali zakonom.

6. člen

Umrli do pogrebnih svečanosti in pokopa leži doma ali
v mrliški vežici.

Če pogrebno svečanost organizirajo politične ali druge
organizacije ali v drugih izjemnih primerih, se pokojnega
pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj
zunaj pokopališča.

Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo pokojnega stanovskega predstavnika do pokopa iz-
jemoma tudi v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih
obredov.

Umrli občani, ki bodo pokopani na pokopališčih v dru-
gih občinah, lahko do oganiziranega prevoza na pokopa-
lišče, ležijo v mrliških vežicah na območju Občine Hodoš-
Šalovci.

7. člen

Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer leži do pogre-
ba oziroma na pokopališče, se opravi na krajevno običajen
način.

Prevoz trupla pokojnega s kraja smrti na kraj upepelitve
pa je dovoljen samo s posebej v ta namen prirejenimi vozili
in koncesionarji, ki imajo dovoljenja za takšne prevoze.

8. člen

Na pokopališčih v Občini Hodoš-Šalovci se pokopi
lahko opravljajo vsak dan, v skladu z dogovorom med svojci
pokojnega in upravljalcem.

9. člen

Pokop umrlega se opravi na pokopališču. Način pokopa
in pogrebne svečanosti je potrebno opraviti v skladu z voljo
umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloča o tem oseba,
ki je stalno živela z umrlim ali druga upravičena in poob-
laščena oseba.

Pogreb s pokopom umrlega občana je komemoracija in
ima značaj javne pietete.

Pogrebna svečanost se opravi z določili tega odloka in
dogovora med svojci in upravljalcem pokopališča o načinu
priprave in vodenju pogrebnih svečanosti.

10. člen

Javni pogrebni svečanosti lahko vsak nemoteno pri-
sostvuje.

11. člen

Na željo pokojnega ali svojcev, se lahko pogreb opravi
v družinskem ali ožjem sorodstvenem krogu.

12. člen

Pogrebni sprevod se začne od kraja, kjer se prične
pogrebna svečanost do groba na pokopališču.

13. člen

Na željo pokojnega ali njegovih svojcev se lahko opra-
vi verski obred na krajevno običajen način med samim po-
grebnim sprevodom ali verski obred v objektu, ki je name-
njen za opravljanje verskih obredov.

14. člen

Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste s pokojni-
kom ali žare z mrliškega odra.

Če sodelujejo v pogrebni svečanosti predstavniki ver-
skih skupnosti, godba ali pevski zbor že na lokaciji, kjer je
ležal pokojni od začetka pogrebne svečanosti, pred pričet-
kom pogrebnega sprevoda najprej opravi obred predstavnik
verske skupnosti, nato zaigrajo ali zapojejo žalostinko.

15. člen

Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s
pokojnikom položi na posebna postavka na vrhu groba.

Ob grobu se na eni strani zvrstijo svojci in ožji sorodni-
ki, na drugi strani groba pa predstavniki verskih skupnosti,
če so ti navzoči, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in
vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebnih svečanosti.

Pri odprtem grobu sledi verski obred, če je pri pogreb-
nih svečanostih prisoten predstavnik verske skupnosti, nato
sledijo poslovilni govori.

Ob igranju žalostink s strani godbe ali petju žalostink,
se krsta ali žara s posebnimi pripomočki spusti v grob.

16. člen

Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od pokoj-
nika z mimohodom. Na krajevno običajen način lahko po-
slednji pozdrav pokojniku dajo tudi z rožami ali grudo zem-
lje odvzeto z groba pokojnika.

17. člen

Za pogrebne svečanosti pri pogrebu pripadnikov Mini-
strstva za notranje zadeve ali oboroženih sil Republike Slo-
venije, veljajo njihova pravila. Tem pravilom se je upravlja-
lec dolžan prilagajati in jih upoštevati.

18. člen

Če pri pogrebnih svečanostih sodeluje tudi častna enota
z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno
salvo ali salve kot zadnji pozdrav umrlemu, je za zagotovitev
varnosti občanov in vseh navzočih na pogrebni svečanosti
odgovoren komandir ali vodja častne enote.

19. člen

Po končanih pogrebnih svečanostih in odhodu udele-
žencev pogrebne svečanosti, je upravljalec pokopališča ali
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druga odgovorna oseba, ki je vodila pogreb, dolžna najka-
sneje po eni uri grob zasuti in ga začasno urediti tako, da ne
poškoduje sosednjih grobov.

20. člen

Na novih pokopališčih se pokop umrlih opravi po vrst-
nem redu grobov, razen kadar gre za žarni pokop ali pokop v
klasične grobove, kjer se o kraju dogovorita upravljalec in
svojci pokojnega.

Ponoven pokop v isti grob, je dovoljen po mirovalni
dobi najmanj 15 let. Mirovalna doba ne velja za žarne
grobove.

Odpiranje grobov pred iztekom mirovalne dobe 15 let,
se lahko opravi izključno le s soglasjem najemnika groba in
z dovoljenjem upravnega organa pristojnega za zdravstveno
varstvo.

V primeru odpiranja klasičnih grobov pred iztekom
mirovalne dobe za potrebe kazenskih ali drugih zakonitih
postopkov, izda pristojno sodišče v tej zvezi posebno odred-
bo. Tako odpiranje se lahko opravi brez soglasja najemnika
groba.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA

21. člen

Upravnik pokopališča ima naslednje pravice in dolž-
nosti:

– določa mesto, dan in uro pokopa v sporazumu s svoj-
ci ali naročnikom,

– opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti
najetih grobov,

– vzdržuje in ureja pokopališče in objekte na pokopa-
lišču,

– spremlja splošno stanje na pokopališču in o tem poro-
ča občini ter predlaga morebitna nujna vzdrževalna dela na
pokopališču,

– vodi točno evidenco o grobovih in pokopanih osebah.

22. člen

Upravljalec pokopališč – Občina Hodoš-Šalovci ima
naslednje pravice in dolžnosti:

– sprejme pravilnik o ureditvi pokopališč in o merilih
za oblikovanje cen za najem grobov in ostalih pokopaliških
uslug,

– določa ceno za najemnino grobov,
– vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma celotno

finančno poslovanje,
– oddaja prostore za grobove, sklepa najemne pogodbe

za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– opravlja druga dela in naloge in opravila v skladu z

veljavnimi predpisi s tega področja.
Upravljalec lahko del svojih nalog prenese na konce-

sionarja, ki je izbran z javnim razpisom, s tem, da si zagotovi
nenehno nadzorstvo nad delom tega in vodenjem evidenc in
pogodb.

23. člen

Pokopališke storitve, najemnino za grobove in pokopa-
liško pristojbino zaračunava Občina Hodoš-Šalovci po ceni-
ku oblikovanem na podlagi pravilnika o ureditvi pokopališč
in meril za oblikovanje cen za najem grobov in ostalih poko-
paliških uslug, ki ga sprejme Občinski svet občine Hodoš-
Šalovci. V pravilniku se določi tudi začetek obračunavanja
stroškov v tej zvezi.

Cenik se objavi na krajevno običajen način, in sicer ob
vsaki spremembi cen. En izvod cenika se izobesi tudi na
oglasni deski na pokopališču.

Cene za najemnino grobov se določajo enkrat letno do
konca meseca marca.

Upravljalec pokopališča je dolžan zaračunavati in pobi-
rati najemnino za grob enkrat letno po veljavnem ceniku. O
vsakem plačilu najemnine izda upravljalec potrdilo o plačilu
najemniku, drugi izvod pa priloži ob pologu sredstev občini,
tretji izvod pa hrani za svojo evidenco.

Najemnino za grob in pokopališko pristojbino je na-
jemnik groba dolžan plačati upravljalcu ali koncesionarju.

Ob prvem pokopu oziroma najemu novega groba uprav-
ljalec zaračuna najemniku groba pokopališko pristojbino.

Sredstva zbrana iz naslova najemnin in pokopališke
pristojbine upravljalec pokopališča namensko uporablja za
vzdrževanje in morebitna razširitvena dela na obstoječem
pokopališču ali za gradnjo in vzdrževanje objektov in opre-
me, ki služijo pokopališki dejavnosti ter za plačilo nadome-
stila za delo upravnika.

24. člen

Stroški socialnih pokopov in stroški skrbništva social-
nih grobov, se krijejo iz občinskega proračuna.

Pred izkopom jame je oseba, s katero je dogovorjen
izkop dolžna ustrezno zavarovati sosednje grobove in spo-
menike ter paziti, da se jih pri izkopu ali zasipu jame ne
poškoduje.

Kolikor nastane poškodba na sosednjih gobovih ali spo-
menikih, upravnik pokopališča v soglasju z upravljalcem
pokopališča ugotovi vzroke in oceni nastalo škodo ter odredi
kdo je dolžan škodo poravnati.

25. člen

Oseba, ki je zadolžena za izkop jame, je dolžna zavaro-
vati vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu groba ter
jih varno shraniti. O najdbi takoj najkasneje pa v treh dneh
obvesti in izroči predmete upravičencu, če je ta znan. Če
upravičenec ni znan, se s temi predmeti ravna v skladu z
veljavnimi predpisi o najdenih stvareh.

IV. UREJANJE POKOPALIŠČ

26. člen

Merila in pogoje za funkcionalne in oblikovalske pose-
ge pri urejanju novih ali razširitvah obstoječih pokopališč, se
določi v ureditvenem načrtu po zakonu o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor.

27. člen

Na pokopališčih v Občini Hodoš-Šalovci navedenih v
drugem členu tega odloka so naslednje vrste grobov:

– enojni grobovi,
– dvojni grobovi,
– trojni grobovi,
– otroški grobovi,
– žarni grobovi in
– grobišča.
Graditev novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.

28. člen

Enojni, dvojni, trojni in otroški grobovi so globoki
1,80 m in se lahko poglobijo do 3,40 m. Širina enojnih
grobov je 0,80 do 1,20 m, širina dvojnih grobov je od 1,20 m
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do 1,80 m, širina trojnih grobov pa je od 1,80 m do 2,80 m.
Širina otroških grobov pa je od 0,70 m do 0,90 m.

Dolžina enojnih, dvojnih in trojnih grobov je 1,90 m,
otroških pa 1,50 m.

Žarni grobovi so globine 0,70 do 1,10 m, širine od 0,70
do 1,10 m in dolžine od 0,80 do 1,30 m. Če se žara shrani v
obstoječi enojni, dvojni, trojni ali otroški grob, se tak grob
ne smatra kot žarni grob.

Grobišča so prostori za skupen pokop večjega števila
pokojnikov ob morebitnih elementarnih ali drugih nesrečah,
v izrednih ali vojnih razmerah ter skupna grobišča.

Med skupna grobišča spadajo tudi obeležja v spomin
žrtvam vojn. Na prostoru skupnih grobišč je posebej urejen
prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

29. člen

Vsa pokopališča v Občini Hodoš-Šalovci morajo imeti
ustrezne prostore za hrambo orodja ter urejeno mesto z za-
bojnikom za odlaganje odpadkov. Odvoz odpadkov se oprav-
lja v skladu z veljavnim odlokom, ki določa in opredeljuje
ravnanje z odpadki.

Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na prostoru, ki ga
določi upravljalec pokopališča.

Vsako pokopališče mora biti zavarovano z ustrezno
kovinsko, leseno ali žično ograjo ali ograjo iz zelenih okra-
snih drevesc, višina ograje pa mora biti od 1,20 m do 1,50 m.

30. člen

Za vsako pokopališče v Občini Hodoš-Šalovci mora
biti izdelan načrt razdelitve na pokopališke oddelke in gro-
bove.

Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da bo grob vedno
vzdrževan in urejen. Upravljalec pokopališča mora poskrbe-
ti, da bodo vedno vzdrževane in urejene ostale površine na
pokopališču in v sklopu pokopališča, prav tako pa tudi ob-
jekti na pokopališču. Ureditev mora biti v skladu z celostno
ureditvijo obstoječenga pokopališča oziroma v skladu z ure-
ditvenim načrtom na novem ali razširjenem pokopališču.

Višina nagrobnih spomenikov lahko doseže maksimal-
no višino 1,20 m skupaj s podstavkom širina pa nikakor ne
sme presegati širine določene vrste groba.

Zemlje z groba ni dovoljeno odstranjevati. Spomenik je
dovoljeno postaviti takrat, kadar se zemlja na grobu toliko
posede, da ne ovira normalne postavitve in sama postavitev
nagrobnega spomenika ne zahteva odstranjevanje zemlje z
groba. Postavitev spomenika mora biti v skladu z ureditvijo
obstoječega pokopališča ter ob soglasju in po navodilih
upravnika pokopališča.

31. člen

Če je grob tako zanemarjen ali zapuščen, da ogroža
varnost ljudi in sosednjih grobov ali če kvari videz in izgled
sosednjih grobov in sam izgled pokopališča kot celote, se
smatra, da je zapuščen.

Upravljalec pokopališča lahko tak grob na predlog
upravnika pokopališča najemniku odvzame po predhodnem
pisnem obvestilu. Grob se lahko odvzame tudi po predhod-
nem pisnem obvestilu najemniku, ki tri leta zaporedoma ni
plačal najemnine. Pri plačilu najemnine za nazaj, se najemni-
ku obračunajo ustrezne zamudne obresti ali se mu najemnina
za vsa zamujena leta obračuna po takrat veljavnem ceniku
oziroma ceniku, ki velja na dan plačila.

32. člen

O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih
pokopališč odloča na predlog predstavnikov vaških skupno-

sti v skladu s prostorsko ureditvenimi načrti in veljavno
zakonodajo Občinski svet občine Hodoš-Šalovci.

V. DRUGE DOLOČBE

33. člen

Obiskovalec pokopališč je dolžan opustiti vsako deja-
nje, ki bi kakorkoli žalilo spoštovanje do umrlih oziroma
kakorkoli žalilo svojce umrlih.

Na pokopališčih je posebej prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, razgra-

janje in druga neprimerna dejanja,
– odlaganje odpadkov ob ograji pokopališča ali na tuje

grobove oziroma izven določenega in označenega prostora,
– hoja po grobovih in čez grobove,
– hoja po zelenicah na pokopališču, plezanju po ogra-

jah,
– trganje zelenja in cvetja s tujih grobov in tujih nasa-

dov,
– kakršnokoli onesnaževanje pokopališkega prostora,
– vožnja z motornimi vozili, kolesi, kolesi z motorjem,

traktorji in drugimi vozili ter njihovo shranjevanje na poko-
pališču,

– kakršnokoli odtujevanje predmetov z grobov in po-
kopaliških prostorov,

– puščati in voditi domače živali na pokopališče.

34. člen

Okrog novozgrajenih ali starih pokopališč je dovoljeno
kot meja prostora zasaditev žive meje in okrasnih grmovnic
ali v obliki, ki da določa in dopušča ureditveni načrt.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

35. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje za prekršek oseba oziroma najemnik groba, ki krši
določila 28., 29., 30. in 31. člena tega odloka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen

Upravljalec pokopališča je dolžan v roku štirih mese-
cev po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o ureditvi
pokopališč in o merilih za oblikovanje cen za najem grobov
in ostalih pokopaliških uslugah.

37. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o pokopališkem redu na območju Občine Murska Sobota
(Uradni list SRS, št. 12/87).

38. člen

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

Št. 29/96
Šalovci,  dne 25. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.
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JURŠINCI

3436.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni
list RS, št. 12/95) 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 4., 11. in 12. člena odloka o gospodarskih
javnih službah na območju Občine Juršinci (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj, št. 12/96) in 3., 25. in 241. člena
zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Občinski
svet občine Juršinci sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju

Občine Juršinci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpad-
kov (v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje,
transport in odlaganje (v nadaljnjem besedilu: ravnanje),
subjekti ravnanja z odpadki ter ukrepi za preprečevanje
odlaganja odpadkov na divjih odlagališčih na območju Ob-
čine Juršinci.

2. člen

Ravnanje z odpadki po tem odloku je organizirano
tako, da se le-ti ločeno zbirajo na izvoru nastanka po sistemu
ločenega zbiranja suho-mokro, in sicer sekundarne surovine
(papir, steklo, kovine), biološki odpadki (suhi organski od-
padki – ostanki hrane, volneni ostanki, razrezana lesna masa,
pokošena trava, listje...). Ostanki ločenega zbiranja se odla-
gajo na odlagališču komunalnih odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: odlagališče) Brstje na območju Mestne občine Ptuj.

Podrobnejši način ločenega zbiranja odpadkov je dolo-
čen v pravilniku o zbiranju, transportu in odlaganju komu-
nalnih odpadkov v Občini Juršinci.

Posebni odpadki iz industrije, obrti in storitev niso
predmet ravnanja z odpadki po tem odloku.

3. člen

Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Juršinci,
– izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadalj-

njem besedilu: izvajalci),
– pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki

in s tem povzročajo obremenitev okolja (v nadaljnjem bese-
dilu: povzročitelji).

– Mestna občina Ptuj, v kateri se odlagajo odpadki z
območja Občine Juršinci.

4. člen

Ravnanje z odpadki, določeno s tem odlokom velja za
celotno območje Občine Juršinci.

V skladu s prvim odstavkom tega člena morajo biti vsi
lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih hiš,
stavb in poslovnih prostorov, pri katerih nastajajo komunal-
ni odpadki, vključeni v sistem ravnanja z odpadki.

Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno
nedostopna za komunalna vozila, izvajalec določi zbirna in
odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov (ke-
soni, vreče...). Če so navedena zbirna in odjemna mesta
začasnega značaja, se opustijo takoj, ko prenehajo razlogi,
zaradi katerih so bila določena.

5. člen

Ravnanje z odpadki po tem odloku izvaja eden ali več
izvajalcev, ki jih določi Občina Juršinci za: ločeno zbiranje,
transport odpadkov in odlaganje ostanka odpadkov na odla-
gališču Brstje.

6. člen

Pooblaščeni izvajalci ali izvajalec izvajajo dejavnost
ravnanja z odpadki skladno s predpisi, ki urejajo to področje,
s tem odlokom ter drugimi predpisi, ki jih s tem v zvezi
sprejme pristojni organ Občine Juršinci skladno s svojim
statutom.

II. VRSTE ODPADKOV

7. člen

Predmet ravnanja po tem odloku so naslednji komunal-
ni odpadki: gospodinjski in njim podobni odpadki (sekun-
darne surovine, biološki odpadki in ostanek odpadkov iz
prvega odstavka 2. člena tega odloka), ki nastajajo v proi-
zvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na
površinah in v objektih v javni rabi ki so pretežno trdi in po
svoji sestavini heterogeni.

Zaradi razpršenosti virov njihovega nastanka in količi-
ne na viru pa se ravnanje z njimi zagotavlja na lokalni ravni.

Med navedene odpadke ne spadajo nestabilizirane grez-
nične usedline in usedline oljnih lovilcev ter drugih čistilnih
naprav, gradbeni odpadki in interni material, kakor tudi ne
odpadki iz industrije, obrti in storitev ter posebni odpadki,
opredeljeni v pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki, ki
vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86).

III. ZBIRANJE ODPADKOV

8. člen

Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane
posode na ustrezno urejenem prostoru za posode, ki mora
biti dostopen za izvajalca. Posode za odpadke so last izva-
jalca za zbiranje in transport odpadkov. Tipizirane posode
po namenu, velikost in barvi ter njihovo število določi
skladno s tehnologijo transporta oziroma strukturo ali vrsto
odpadkov izvajalec v predpisu iz drugega odstavka 2. člena
tega odloka.

9. člen

Odjemna mesta za posode z odpadki morajo usrezati
higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne
smejo ovirati ter ogrožati prometa na javnih prometnih povr-
šinah.

Vzdrževati jih morajo povzročitelji ter izvajalci zbira-
nja in transporta odpadkov v skladu s tem odlokom in pred-
pisom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.

Stalna odjemna mesta se določijo v upravnem postopku
z obveznim soglasjem izvajalca zbiranja in transporta od-
padkov glede lokacije odjemnega mesta, vrste in števila
odjemnih posod.

V primerih, kjer je bilo dovoljenje povzročiteljem izda-
no pred uveljavitvijo tega odloka, določita stalno odjemno
mesto izvajalec in povzročitelj skupno. Povzročitelji se lah-
ko skupaj z izvajalcem dogovorijo za lokacijo občasnih skup-
nih odjemnih mest.

10. člen

Izven posod za odpadke na odjemnih mestih in izven
območja odlagališča Brstje je prepovedano odlagati odpadke.
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Če povzročitelji ravnajo v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena, izvajalec odstrani odpadke na stroške povzročitelja.

V primeru občasnih večjih količin odpadkov se povzro-
čitelj in izvajalec dogovorijo o namestitvi dodatnih posod za
odpadke.

11. člen

V tipizirane posode za odpadke je prepovedano odlagati:
– odpadni gradbeni material,
– kosovne odpadke (pohištvo, bela tehnika, kolesa),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju
– tleče, lahkovnetljive, eksplozivne snovi.
– posebne odpadke ter druge nevarne snovi,
– neohlajene ogorke,
– poginule živali in kože.

12. člen

Prepovedano je brskanje po posodah za odpadke in
razmetavanje odpadkov na odjemnih mestih.

13. člen

Povzročitelji so dolžni omogočiti stalni dostop do od-
jemnih mest ter vzdrževati čistočo na odjemnih mestih in
dovoznih poteh do odjemnih mest.

Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti
izvajalcu dostop do posod za odpadke (očistiti sneg, posipati).

14. člen

Izvajalec za zbiranje in transport odpadkov je dolžan
posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo povzročitelja,
komunalnega nadzornika, oziroma pristojnega inšpektorja
očistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane na-
domeščati z novimi ali rabljenimi. Čiščenje posod ureja pra-
vilnik iz drugega odstavka 2. člena.

15. člen

Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine, go-
stinska podjetja, zasebni gostinci ter prodajalci sadja in ze-
ljenjave so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke
ostanke v biološko razgradljive plastične vrečke, le-te pa v
posode za biološke odpadke.

Pristojni inšpektor lahko zahteva tak način odlaganja
tudi v primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča
motnje za okolico (smrad).

16. člen

Organizatorji vseh javnih prireditev morajo poskrbeti,
da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve oprem-
ljeni z ustreznimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov. Po
končani prireditvi morajo poskrbeti, da se prireditveni pro-
stor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni
izvajalec za ravnanje z odpadki najkasneje v 12 urah po
zaključku prireditve.

17. člen

Posode za odpadke nabavi, namešča in obnavlja izvaja-
lec za zbiranje in transport odpadkov skladno s pravilnikom
iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.

IV. TRANSPORT ODPADKOV

18. člen

Izvajalec je dolžan posode z odpadki, v katerih se zbira
biološka frakcija, odvažati v zimskem času najmanj dvakrat
mesečno, v letnem času pa najmanj enkrat tedensko.

Posode z odpadki, v katerih se zbirajo sekundarne suro-
vine in ostanki ločenega zbiranja pa dvakrat mesečno.

V primeru izpada odvoza odpadkov zaradi višje sile
(sneg, prekop dovoza ali druga ovira) je izvajalec dolžan
opraviti odvoz najkasneje v 5 dneh po prenehanju vzroka
izpada odvoza odpadkov, izjemoma najkasneje ob nasled-
njem rednem odvozu z uporabo dodatne vreče za odpadke.

19. člen

Izvajalec sme odvažati odpadke samo s posebej ureje-
nimi komunalnimi vozili, ki omogočajo higiensko naklada-
nje, odvažanje in praznjenje.

20. člen

Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec
najmanj enkrat letno posebno akcijo odvoza iz posebnih
odjemnih mest.

O izvedbi akcije iz prvega odstavka tega člena obvesti
izvajalec vse povzročitelje na krajevno običajen način.

V času med dvema posebnima akcijama povzročitelji
zbirajo odpadke, ki so predmet odvoza po tem členu, doma
in jih hranijo na ustreznih mestih ter na ustrezen način.

21. člen

Odpadke iz prvega odstavka 7. člena tega odloka odva-
ža izvajalec po potrebi s posebej za to prirejenimi vozili po
naročilu povzročiteljev.

22. člen

Manjše količine odpadkov iz prvega odstavka 7. člena
tega odloka lahko dovažajo na odlagališče povzročitelji sa-
mi, morajo pa za te vrste odpadkov uporabiti tehnično us-
trezna vozila, ki omogočajo varno prevažanje v cestnem
prometu.

V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo pov-
zročitelji odložiti odpadke po navodilu upravljalca odlaga-
lišča in plačati stroške odlaganja.

23. člen

Odpadke iz javnih površin je dolžan odstraniti izvajalec
po nalogu komunalnega nadzornika oziroma pristojnega inš-
pektorja. Stroške odstranitve plača povzročitelj. Če pa tega
ni možno ugotoviti, jih izvajalcu povrne Občina Juršinci, ki
ima v primeru naknadne ugotovitve povzročitelja pravico in
dolžnost od le-tega izterjati nastale stroške.

Za ugotavljanje povzročiteljev odlaganja in odmetava-
nja odpadkov na javnih površinah izven namenskih posod so
pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzorniki.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

24. člen

Izvajalci in povzročitelji po tem odloku morajo odpad-
ke odlagati na za to dejavnost določeno odlagaliđšče odpad-
kov – v Brstju na območju Mestne občine Ptuj, kolikor za
posamezne vrste odpadkov ni s posebnimi predpisi predvi-
deno drugo odlagališče.

25. člen

Na odlagališče Brstje je dovoljeno odlagati in na njem
zbirati samo odpadke, ki jih določa 7. člen tega odloka.

Posebnih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagali-
šču Brstje.

26. člen

Obratovalni čas odlagališča določi upravljalec odlaga-
lišča.
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27. člen

Povzročitelji in izvajalci lahko odpadke pripeljejo na
odlagališče le v obratovalnem času odlagališča in jih lahko
odložijo le na mestu, ki ga določi upravljalec odlagališča.

Prepovedano je odlagati odpadke izven območja odla-
gališča Brstje in izven obratovalnega časa odlagališča.

Kdor odloži odpadke izven območja odlagališča, jih je
dolžan na svoje stroške odstraniti in pripeljati na odlagališče
pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcij-
ske službe.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA GOSPODARJENJA
Z ODPADKI

28. člen

Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z ve-
ljavnimi predpisi, s ceniki izvajalcev ter so jo dolžni plače-
vati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z
odpadki po tem odloku.

29. člen

Občina Juršinci opredeli način obračuna ravnanja z od-
padki (zbiranja, transporta, odlaganja ostankov odpadkov) v
pravilniku o cenah in povračilih za zbiranje, transport in
odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Juršinci.

30. člen

Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za
povzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve
na njihovem območju, ali ko se povzročitelji vselijo v stano-
vanje ali hišo ali prično uporabljati poslovne prostore.

VII. NADZOR

31. člen

Nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka in na
njegovi podlagi izdanih predpisov vrši Občina Juršinci in
pristojne inšpekcijske službe.

Če Občina Juršinci ne ustanovi svoje nadzorne službe
lahko za opravljanje nadzora pooblasti nadzorno službo Mest-
ne občine Ptuj za gospodarjenje s komunalnimi odpadki.

32. člen

Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravil-
no ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
neupoštevanja določil tega odloka so dolžni storilce nepra-
vilnosti prijaviti pristojni nadzorni in inšpekcijski službi.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

33. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 do 160.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek izvajalec, če:

– ne čisti in vzdržuje posod za odpadke skladno s
14. členom

– ne prazni posod za odpadke skladno z 18. členom
– odvaža odpadke z neprimernimi vozili v nasprotju z

19. členom
– ravna v nasprotju z 21. členom
– ravna v nasprotju s 23. členom
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek izvajalec, če:

– odlaga odpadke v nasprotju s 24. in 25. členom.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se

kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena.

34. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, če kot povzročitelj:

– ravna v nasprotju z 2. členom
– ravna v nasprotju s 4. členom
– ne odlaga odpadkov v posode za odpadke, odlaga

odpadke izven posod za odpadke ali zunaj območja odlaga-
lišča Brstje (8. in 9. člen)

– ravna v nasprotju z 11. členom, razen točke 6
– ravna v nasprotju z določili 9. in 13. člena
– ravna v nasprotju z 12. členom
– ravna v nasprotju s 16. členom
– odvaža odpadke v nasprotju z določili 22. člena
– odlaga odpadke na odlagališču izven obratovalnega

časa ali izven mesta, ki ga določi upravljalec odlagališča
(drugi odstavek 27. člena).

Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, če kot povzročitelj:

– ravna v nasprotju s šesto točko 11. člena.
Z denarno kaznijo od 40.000 do 200.000 se kaznuje

pravna oseba in posameznik, ki opravlja proizvodno ali sto-
ritveno dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena ter ravna v nasprotju s 15. členom.

Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se
kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja proizvodno
ali storitveno dejavnost, če kot povzročitelj ravna v nasprot-
ju s šesto točko 11. člena in 25. členom odloka.

Z denarno kaznijo 10.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne oseba, če kot povzročitelj stori pre-
kršek iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.

IX. KONČNE DOLOČBE

35. člen

Ob uveljavitvi tega odloka za območje Občine Juršinci,
preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj,
št. 6/91 in št. 26/94).

36. člen

Občina Juršinci mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka sprejeti naslednje predpise: pravilnik o zbiranju, trans-
portu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Juršinci,
pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odla-
ganje komunalnih odpadkov v Občini Juršinci.

37. člen

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

Št. 354-78/96
Juršinci, dne 3. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.
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KAMNIK

3437.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s
statutom Krajevne skupnosti Godič je svet Krajevne skupno-
sti Godič na seji dne 11. 10. 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

na območju Krajevne skupnosti Godič

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Godič se razpisuje re-
ferendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanci-
ranje izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajev-
ne skupnosti Godič.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 10. novembra 1996, od 7. do
19. ure, v prostorih Krajevne skupnosti Godič.

3. člen

Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporablja-
la za:

– sofinanciranje izgradnje pločnika v spodnjem in zgor-
njem delu Godiča,

– sofinanciranje izgradnje vodovodnega rezervoarja v
zgornjem Godiču,

– kanalizacijo,
– asfaltiranje in vzdrževanje vaških cest,
– morebitni odkup doma krajevne skupnosti; njegova

adaptacija in vzdrževanje,
– CATV Brezje,
– ureditev kapelice v Godiču,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti KS, dotacije in

podporo delovanju društev v KS.
S samoprispevkom bo zbranih predvidoma 11,000.000

SIT.

4. člen

Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samo-
prispevka za obdobje petih let, od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju Krajevne skupnosti Godič, in sicer:

1. vsi zaposleni občani po stopnji 1% mesečno od oseb-
nih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebne-
ga dohodka,

2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnine mesečno, ki
je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za
prispevke in davke,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske
obrti po stopnji 1% od davčne osnove – dobička, zmanjšane
za odmerjene davke,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljanje storitev po stopnji 1% od davčne osnove, zmanj-
šane za odmerjene davke,

6. krajani, lastniki zemljišč v krajevni skupnosti 1%, ki
imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od

katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stop-
nji 4%,

7. tolarsko protivrednost 120 DEM letno lastniki viken-
dov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju KS Godič.

Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je
oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85).

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška
uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik. Lastniki viken-
dov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča
na območju KS Godič, plačujejo samoprispevek dvakrat
letno za tekoče leto. KS Godič jim pošlje položnico dvakrat
letno, in sicer v juniju in v decembru.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in
davkov davkoplačevalcev.

7. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-
nem računu, bo upravljal svet Krajevne skupnosti Godič, ki
je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko upo-
rabo sredstev.

8. člen

Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se
smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah.

Referendum vodi volilna komisija KS Godič po tehnič-
nih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate
in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje
KS Godič.

Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.

9. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki
so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS
Godič in krajani, ki niso vpisani v splošnem volilnem imeni-
ku na območju KS Godič, pa so zaposleni in prejemajo
osebni dohodek.

10. člen

Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z
glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ

Na referendumu dne 10. 11. 1996 za izvedbo samopris-
pevka v denarju za čas od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001 za
območje Krajevne skupnosti Godič, ki se bo uporabil za
izvedbo nalog po programu samoprispevka

glasujem

ZA PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI,
če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

11. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnost Godič.
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12. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v
Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Godič

Franc Spruk l. r.

3438.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta KS
Srednja vas, je svet KS Srednja vas na seji dne 26. 10. 1996
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje KS Srednja vas

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka za območje KS Srednja vas.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996, na glasovalnem
mestu v dvorani kulturnega doma Srednja vas.

3. člen

Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
14,700.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za
naslednji referendumski program:

– ureditev in izgradnja razširitve žalnega pokopališča
na Lokah,

– sofinanciranje javne razsvetljave po vaseh,
– sofinanciranje obnove vodovodnega in hidrantnega

omrežja,
– ureditev kanalizacije in čistilne naprave v KS,
– sofinanciranje modernizacije in asfaltiranja lokalnih

cest,
– sofinanciranje obnove mostu v Vasenem,
– adaptacija notranjosti kulturnega doma in okolice,
– dotacije društev in kulturnih organizacij v KS.
Razpored sredstev po namenih in vrstni red investicij

določa svet KS Srednja vas z letnim planom.

4. člen

Na referendumu se bodo krajani izrekli o uvedbi samo-
prispevka za obdobje petih let, od 1. 12. 1996 do 30. 11.
2001.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Srednja vas oziroma
izpolnjujejo pogoje iz 6. člena.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-
vajo na območju Krajevne skupnosti Srednja vas. Stopnje
samoprispevka so:

1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadome-
stil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov
(od neto plače) po stopnji 2%,

2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po
stopnji 2%,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Srednja
vas od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlo-
vanje, po stopnji 2%,

4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove dobčika,
zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim de-
lom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%,

6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno bivališče na
območju KS Srednja vas, katastrskega dohodka negozdnih
in gozdnih površin, po stopnji 2%.

7. člen

Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala pod-
jetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in
pokojnin.

Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava republiške
uprave za javne prihodke.

Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Kra-
jevni skupnosti Srednja vas dostaviti seznam zavezancev, za
katere se nakazuje samoprispevek.

8. člen

S sredstvi sasmoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-
nem žiro računu, bo upravljal svet KS Srednja vas, ki je
odgovoren za zbiranje ter pravilno in nomensko porabo sred-
stev.

Svet KS Srednja vas je dolžan o zbranih in porabljenih
sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

9. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje ter pristojne RUJP, po reformi davčne uprave pa
organi, ki bodo prevzeli pristojnosti sedanjih.

10. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Srednja vas, pri
čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih voli-
tvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen

Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z
glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
GLASOVNICA

Na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo samopri-
spevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 12. 1996 do 30.
11. 2001, za območje KS Srednja vas, ki se bo uporabil za
ureditev cest, kanalizacije, vodovod, javne razsvetljave,
vzdrževanje obstoječih objektov in komunalnih naprav v
KS in ostalih dejavnosti po programu krajevnega samopri-
spevka
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glasujem
ZA PROTI

(pečat)

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se strinja za uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če
se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Srednja
vas.

13. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispev-
ka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

14. člen

Poročilo o izidu referenduma in po pozitivnem izidu
glasovanja tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka
objavi volilna komisija KS Srednja vas v Uradnem listu RS.

15. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Srednja vas, dne 16. oktobra 1996.

Predsednik sveta
KS Srednja vas

Marko Matoh l. r.

3439.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 7. člena
statuta KS Špitalič je svet KS Špitalič na seji dne 5. 10. 1996
po predhodni odločitvi na zboru krajanov KS Špitalič, ki je
bil dne 29. 9. 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje KS Špitalič

1. člen

Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-
spevka za območje KS Špitalič.

2. člen

Referendum bo v nedeljo, 10. 11. 1996 na glasovalnem
mestu v dvorani Krajevne skupnosti Špitalič.

3. člen

Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
6,500.000 SIT. Zbrana sredstva se bodo uporabljala za izva-
janje naslednjega referendumskega programa:

– dokončanje mrliške vežice
– sanacija oziroma dokončanje obstoječih vodovodnih

zajetij in razvodov v KS
– izdelava projektov in gradnja vodovodov do hiš, kjer

še ni tekoče vode
– posodobitev cest, priprava dokumentacije in izvedba,

in sicer: Jastroblje-Loka, Špitalič-Sp. Okrog, Nova reber-Bela

(Učakar, Nadlistnik, Slope), Špitalič-Dolina, Podkozjak-Per-
tiživc, Jastroblje-Podlipovec, Špitalič-Sedeljšak

– razširitev telefonskega omrežja
– gradnja avtobusnih postajališč
– javna razsvetljava Jastroblje, Špitalič, Zg. Okrog
– sanacija hudournikov, ki ogrožajo naselja
– razno (sofinanciranje društev, organizacij...)

4. člen

Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih
let, in sicer od 1. 12. 1996 do 30. 11. 2001.

5. člen

Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so
vpisani v splošni volilni imenik KS Špitalič ter vsi krajani, ki
še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposle-
ni in prejemajo plačo.

6. člen

Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stal-
nim bivališčem v KS Špitalič, in sicer v višini:

1. zaposleni krajani od osebnih dohodkov in nadome-
stil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov
(od neto plače) po stopnji 2%,

2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke, po
stopnji 2%,

3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Špita-
lič od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova-
nje, po stopnji 2%,

4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 2%,

5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim de-
lom na podlagi pogodb o delu, od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 2%

6. krajani, lastniki zamljišč, ki imajo stalno bivališče na
območju KS Špitalič, od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih površin, po stopnji 5%.

7. člen

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

8. člen

Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-
sovnico, ki je opremljena s pečatom KS Špitalič in ima
naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
GLASOVNICA

Na referendumu dne 10. 11. 1996 za uvedbo samopri-
spevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 12. 1996 do
30. 11. 2001, za območje KS Špitalič, ki se bo uporabil za
dokončanje mrliške vežice in obstoječih vodovodnih zajetij
in razvodov v KS, izdelavo projektov in gradnje vodovodov,
posodobitev cest, razširitev telefonskega omrežja, gradnjo
AP in javne razsvetljave, sanacijo hudournikov in sofinanci-
ranje društev

glasujem
ZA PROTI

(pečat)
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Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži
“ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če
se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

9. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Špitalič, pri če-
mer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih voli-
tvah ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

10. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Špi-
talič.

11. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu KS Špitalič, številka 50140-842-043-82084. Nad-
zor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samopris-
pevkom zbranimi sredstvi bo opravljal svet KS Špitalič, in
bo najmanj enkrat letno poročal o uporabi zbranih sredstev.

12. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-
vala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava Re-
publiške uprave za javne prihodke.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno kra-
jevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev za katere se
nakazuje samoprispevek.

13. člen

Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v roku se
obveznosti iztirjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo dav-
kov.

14. člen

Zavezancem se plačani zneski samoprispevka odšteva-
jo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini,
Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).

15. člen

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

16. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Špitalič, dne 5. oktobra 1996.

Predsednik sveta
KS Špitalič

Marjan Križnik l. r.

METLIKA

3440.

Na podlagi 8. do 11. člena statuta zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94) ter 10. in 17. člena
statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95) je Občin-
ski svet občine Metlika na seji dne 10. 10. 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi plakatnih mest

1. člen

S tem sklepom se v Občini Metlika v pripravah in
izvedbi volitev in referendumov določa plakatna mesta za
lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi
sporočili.

2. člen

Za lepljenje in nameščanje plakatov se kot plakatna
mesta v Metliki določijo plakatni stebri na lokacijah:

– pri Starem pildu;
– na koncu parkirišča pri samopostrežbi Mercator STP

na CBE;
– na parkirišču v naselju Borisa Kidriča;
– na železniški postaji v Metliki.

3. člen

Razen na mestih, naštetih v 2. členu tega sklepa, je
možno plakatiranje tudi na za to postavljenih dveh tablah
velikosti 250 x 300 cm, ki bosta nameščeni ob robu parki-
rišča pri samopostrežbi Mercator STP in ob obstoječi oglasni
tabli KS Metlika na Trgu svobode.

4. člen

Plakatiranje je možno tudi na visečih panojih na stebrih
javne razsvetljave, in sicer obojestransko. Dimenzije pano-
jev so 80 × 100 cm.

Plakatiranje po prvem odstavku tega člena se naroča pri
Javnem podjetju Komunala Metlika, ki za plakatiranje zara-
čuna tudi pristojbino, ki je določena s cenikom za tovrstno
plakatiranje in posredovanje volilno propagandnih sporočil.

5. člen

Plakatiranje v drugih naseljih v občini je možno na
oglasnih mestih na sedežu krajevne skupnosti, v posameznih
naseljih pa na običajnih oglasnih mestih, ki služijo posredo-
vanju javnih sporočil.

6. člen

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, ki so določena v 2.,
3. in 4. členu tega sklepa je dovoljeno le s soglasjem lastnika
oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov
in zemljišč.

7. člen

Na plakatnih mestih, ki so določena s tem sklepom, je
skladno z zakonom o volilni kampanji prepovedano prelep-
ljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne
kampanje.

8. člen

Najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja morajo
organizatorji volilne kampanje odstraniti vse svoje plakate
in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest, ki
so določena s tem sklepom.

9. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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10. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi plakatnih mest, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 70/94.

Št. 008-4/96
Metlika, dne 10. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika

Jože Mihelčič l. r.

MEDVODE

3441.

Na podlagi 36. 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, 14/95 in 20/95 – odločba US RS,
9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS) in 90. člena statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode
na 17. seji dne 7. maja 1996 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela
Občinskega sveta občine Medvode (v nadaljevanju: svet) in
njegovih delovnih teles.

2. člen

Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Seje sveta in njegovih delovnih teles so odprte za jav-

nost, razen če svet ali delovno telo zaradi posebnih okoliščin
v javnem interesu izključi javnost.

Svet določi, katera gradiva so zaupne narave. Gradivo z
zaupno vsebino mora biti označeno s stopnjo zaupnosti.

3. člen

Svet ima predsednika, ki predstavlja svet, vodi njegovo
delo in sklicuje seje.

Svet ima enega ali največ dva podpredsednika, ki po-
magata predsedniku pri njegovem delu, ga nadomeščata v
primeru odsotnosti ali zadržanosti in po njegovem pooblasti-
lu opravljata določene naloge z njegovega delovnega po-
dročja.

4. člen

Predsednik sveta na podlagi programa dela župana, ki
predstavlja občino in vodi občinsko upravo, pripravi okvirni
program dela sveta za posamezno leto.

5. člen

Svet ima svoj žig, ki je po obliki enak žigu občine, s
tem, da je v notranjem krogu napisano besedilo: “Občinski
svet”.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

6. člen

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšni predsed-
nik ali podpredsednik sveta najkasneje 14 dni po izvolitvi
članov sveta.

Do izvolitve predsednika sveta (v nadaljevanju: pred-
sednik) vodi sejo sveta njegov najstarejši član oziroma tisti
član, ki ga na njegov predlog določi svet.

7. člen

Svet na prvi seji izvoli komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

Komisija ima predsednika in šest članov.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko pred-

laga vsak član sveta.
O kandidatih za predsednika in člane komisije se glasu-

je javno. Glasuje se o vsakem kandidatu posebej, in sicer v
vrstnem redu, v katerem so bili vloženi predlogi njegovih
kandidatur. Svet lahko odloči, da se glasuje tajno, z obkroža-
njem številk pred imeni kandidatov na glasovnici in imena
kandidatov na glasovnici so razporejena v vrstnem redu po
katerem so bili vloženi predlogi njihovih kandidatur.

Za predsednika je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največ
glasov.

Za člane komisije je izvoljenih tistih šest kandidatov, ki
so dobili največ glasov. Če dva ali več kandidatov dobijo
enako število glasov, se glasovanje za nje ponovi. Postopek
se ponavlja do končne izvolitve komisije.

8. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
občinska volilna komisija predloži poročilo o opravljenih
volitvah članov občinskega sveta in župana, potrdila o izvo-
litvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritož-
be kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kan-
didatov.

9. člen

Mandate članov sveta potrdi svet na predlog komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Svet najprej odloča o potrditvi vseh mandatov, ki niso
sporni, nato pa posamično o vsakem spornem mandatu. Član
sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati pri odlo-
čanju o potrditvi svojega mandata.

10. člen

Svet se konstituira, ko so potrjeni mandati večine nje-
govih članov. Tedaj tudi preneha mandat prejšnjega sveta.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SVETNIKOV

1. Splošne določbe

11. člen

Svetniki imajo pravice in dolžnosti, določene z zako-
nom, statutom občine in tem poslovnikom.

12. člen

Svetniki imajo pravico in dolžnost, udeleževati se sej
sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta. Za seje se
morajo pripraviti na osnovi gradiva in posvetovanja z volilci
(občani).
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13. člen

Svetniki imajo pravico in dolžnost, sodelovati pri delu
delovnih teles sveta, katerih člani so.

Svetniki se lahko udeležujejo tudi sej delovnih teles, v
katerih niso člani, razen če je za posamezna izmed njih s tem
poslovnikom ali aktom o ustanovitvi delovnega telesa dru-
gače določeno.

Če se svetnik udeleži seje delovnega telesa, katerega
član ni, lahko na njej razpravlja, nima pa pravice glasovati.

14. člen

Svetniki lahko postavijo vprašanja županu in občinski
upravi ter zahtevajo informacijo o njihovem delu in druge
informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo in odločanje v
svetu.

Župan in občinska uprava so dolžni odgovoriti na vpra-
šanja svetnikov in jim posredovati zahtevane informacije
najkasneje v 30 dneh od zahtevka.

Če svetnik to posebej zahteva, se mu mora odgovoriti
na vprašanje, oziroma posredovati informacijo tudi v pisni
obliki.

15. člen

Član sveta, ki se seje ne more udeležiti, mora razloge za
svojo odsotnost sporočiti sekretarju ali predsedniku sveta.

2. Pobude in vprašanja svetnikov

16. člen

Na vsaki redni seji sveta je posebna točka dnevnega
reda: pobude in vprašanja svetnikov.

Pri obravnavi vprašanj in pobud svetnikov mora biti na
seji obvezno prisoten župan. Če je župan zadržan, določi,
kdo ga bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude
svetnikov.

17. člen

Vprašanje svetnika mora biti kratko in postavljeno ta-
ko, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru
predsednik sveta svetnika na to opozori in ga pozove, da naj
vprašanje ustrezno dopolni.

Pobuda svetnika mora biti pisna z utemeljitvijo.

18. člen

Če je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vprašanje, se mora podati pisni odgovor praviloma na prvi
naslednji seji.

19. člen

Ko član sveta dobi odgovor na svoje vprašanje, lahko
postavi na seji sveta dopolnilno vprašanje.

Vsak član sveta lahko potem, ko je dan odgovor na
vprašanje in morebitno dopolnilno vprašanje, predlaga, da se
o tem opravi razprava.

Po razpravi svet ugotovi, ali je s tem zadeva zaključena,
in preide na naslednjo točko dnevnega reda ali pa odloči, da
bo o tem razpravljal kot o posebni točki dnevnega reda na
eni naslednjih sej. V tem primeru svet odloči, katero gradivo
je treba pripraviti in kdo ga pripravi.

Če pomeni odgovor na vprašanje uradno tajnost, lahko
tisti, ki odgovarja, predlaga, naj seja sveta, na kateri bo
podan odgovor, ne bo javna. O tem predlogu odloči svet.

IV. OBČINSKI SVET

20. člen

Svet dela na rednih in izrednih sejah.

Izredna seja se skliče za obravnavanje nujnih zadev in
odločanje o njih, kadar ni možnosti za sklic redne seje.

Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom sveta
s sklicem izredne seje. Vabilo za sklic sveta se skupaj z
gradivom pošlje tudi županu in tajniku občine.

Izredno sejo skliče predsednik sveta na svojo pobudo,
na zahtevo župana ali na zahtevo četrtine članov sveta. V
zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi
zanj. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o kate-
rih naj občinski svet odloča.

Če predsednik sveta na pisno zahtevo upravičenega
predlagatelja ne skliče izredne seje v roku sedem dni od
prejema zahteve za sklic, mora o razlogih za takšno odloči-
tev obvestiti predlagatelja.

Izredno sejo lahko skliče predsednik izjemoma tudi v
krajšem roku.

21. člen

Seje sveta sklicuje predsednik. Predsednik mora sklica-
ti sejo na zahtevo najmanj četrtine članov sveta ali na zahte-
vo župana.

Če predsednik sveta ne skliče seje na zahtevo župana
ali članov sveta v enem mesecu po vloženi zahtevi, lahko
sejo skliče župan oziroma člani sveta sami.

Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivom, ki
je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red, mora biti vročen
članom sveta najmanj sedem dni pred dnem, določenim za
sejo.

22. člen

Predlog dnevnega reda seje pripravi predsednik v skla-
du z okvirnim programom dela sveta s sklepi in pobudami
delovnih teles in sveta oziroma z zahtevami predlagateljev
sklica seje.

23. člen

Seji sveta predseduje predsednik ali po pooblastilu pod-
predsednik.

Če je predsednik odsoten ali zadržan, pa eden od pod-
predsednikov sveta.

Predsednik sveta lahko za posamezne točke dnevnega
reda pooblasti podpredsednika, da vodi sejo.

24. člen

Predsedujoči najprej preveri sklepčnost seje in predlaga
dnevni red seje:

– pregled realizacije sklepov in pobud,
– potrditev zapisnika prejšne seje,
– pobude in vprašanja svetnikov.

25. člen

Spremembe dnevnega reda, razen točke iz 24. člena
poslovnika, lahko predlaga vsak član sveta. Za vsak predlog
se glasuje ločeno, razen za točko dnevnega reda, ki jo je
pisno predlagala skupina četrtine članov sveta.

Pobuda za spremembo dnevnega reda se načeloma pi-
sno posreduje pred sejo predsedujočemu.

26. člen

Posamezne zadeve dnevnega reda se obravnavajo po
sprejetem vrstnem redu.

V razpravi o posamezni zadevi dnevnega reda lahko
sodelujejo člani sveta, župan in poročevalci matičnih delov-
nih teles (razpravljalci).

Ob posamezni točki dnevnega reda dobi besedo najprej
predlagatelj, za njim župan, če ni sam predlagatelj, nato
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poročevalci matičnih delovnih teles in nato člani sveta v
vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi.

Prijave k razpravi se lahko vložijo pisno predsedujoče-
mu pred pričetkom razprave.

Ko je vrstni red vnaprej priglašenih razpravljalcev izčr-
pan, se lahko k razpravi priglasijo tudi drugi člani sveta in
razpravljalci, ki so že imeli besedo v razpravi.

Razprave iz prejšnega odstavka lahko predsedujoči ča-
sovno omeji.

Svet lahko na predlog predsedujočega določi razprav-
ljalcu omejitev, da lahko o določeneni zadevi govori le en-
krat.

27. člen

Razpravljalec mora omejiti svojo razpravo na zadevo,
ki je na dnevnem redu. Če se ne drži vsebine te zadeve, mu
lahko predsedujoči odvzame besedo.

28. člen

Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta lahko
govori le tisti, ki mu predsedujoči da besedo.

29. člen

Zaradi kršitve reda ali poslovnika lahko predsedujoči
izreče opomin, odvzame besedo ali izreče ukrep odstranitve
s seje.

Ukrep odstranitve s seje se lahko izreče razpravljalcu,
če s svojimi kršitvami reda oziroma poslovnika onemogoča
delo sveta.

Predsedujoči lahko odredi, da se iz prostora, kjer pote-
ka seja, odstrani vsakdo, ki krši red na seji.

30. člen

Predsedujoči lahko prekine sejo in določi, kdaj se bo
nadaljevala.

Predsedujoči mora prekiniti sejo, če to zaradi posveto-
vanja zahteva najmanj četrtina članov sveta ali skupnina
svetnikov istoimenske liste.

1. Zapisnik

31. člen

O delu sveta se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– zaporedno številko seje, datum seje ter datum izdela-

nega zapisnika,
– kraj seje z naslovom, pričetek in konec seje ter sklepč-

nost z evidentiranjem prisotnosti članov ter drugih vablje-
nih,

– povzetek razprave o dnevnem redu in sprejeti dnevni
red,

– okvir razprav z navedbo razpravljalca po točkah dnev-
nega reda in nedvoumni sklepi z izidi glasovanja (za, proti,
vzdržani),

– posamično razpravo ali dodatek k sklepu na posebno
zahtevo četrtine članov sveta ali s predhodnim glasovanjem
o vključitvi v zapisnik,

– podpisa sestavljalca zapisnika-sekretarja in predsedu-
jočega,

– citat na izrecno zahtevo člana sveta.

32. člen

Potek seje se snema na magnetofonski trak in video trak
TV Medvode. Magnetofonski trak je pomoč pri sestavi zapi-
snika. Magnetofonski trakovi se hranijo štiri leta. Zapisniki
pa se hranijo trajno.

Udeleženci sej sveta imajo pravico poslušati tonski za-
pis seje v uradnih prostorih Občine Medvode.

33. člen

Predsedujoči po obravnavi zapisnika ugotovi, ali je
zapisnik sprejet z glasovanjem za, proti, vzdržani.

Sprejete pripombe na zapisnik so sestavni del obravna-
vanega zapisnika in se priložijo originalu.

Zapisnik piše sekretar ali od njega pooblaščena oseba.

34. člen

Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vse gradivo,
ki ga je obravnaval svet se hranijo v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natančnej-
ša navodila vodja občinske uprave v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in arhiviranje.

V. DELOVNA TELESA

35. člen

Svet ima odbore in komisije kot svoja delovna telesa, ki
so ustanovljena v skladu z določili statuta.

Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja
obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mne-
nja ter predloge.

Delovna telesa lahko delujejo tudi po lastnih poslovni-
kih, ki jih mora verificirati svet.

36. člen

Delovna telesa obravnavajo zadeve, ki jim jih dodeli v
obravnavo predsednik sveta, zadeve v skladu s sklepi in
programom dela sveta ter druge zadeve.

Zadeva se dodeli praviloma v obravnavo enemu delov-
nemu telesu, in sicer tistemu, v katerega delovno področje
spada (matično delovno telo).

37. člen

Delovno telo ima predsednika, ki vodi njegovo delo,
sklicuje in vodi seje ter poroča svetu o delu telesa. V primeru
odsotnosti ali zadržanosti predsednika opravlja njegove na-
loge namestnik predsednika, ki ga izvoli delovno telo.

Za poročanje o obravnavi predloga splošnega akta ozi-
roma proračuna in zaključnega računa lahko odbor določi
tudi drugega poročevalca.

38. člen

Seje delovnega telesa se sklicujejo po potrebi. Zahtevo
za sklic da predsednik sveta. Predsednik delovnega telesa pa
mora najkasneje v treh dneh odposlati vabilo, sicer sejo
telesa lahko skliče predsednik sveta sam.

39. člen

Delovno telo veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov.

Odločitve v delovnem telesu se sprejemajo z večino
glasov vseh članov. Če se posamezni član delovnega telesa
brez opravičila ne udeleži dveh zaporednih sej, se prične
postopek za zamenjavo člana delovnega telesa.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.

40. člen

Na sejo delovnega telesa se povabi predlagatelj predlo-
ga, ki se obravnava, oziroma njegov predstavnik.

Župan in predsednik sveta lahko sodelujeta v razpravi
na seji delovnega telesa, tudi če nista predlagatelja.

Na sejo lahko pridejo tudi drugi člani sveta, ki v skladu
s poslovnikom o zadevi lahko razpravljajo, ne morejo pa
glasovati. Na posebno željo lahko prejmejo tudi vabilo in
gradivo za določeno sejo delovnega telesa.
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Na sejo se lahko povabijo kot sodelujoči v razpravi tudi
strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti.

VI. KOLEGIJ PREDSEDNIKA SVETA

41. člen

Kolegij predsednika sveta je posvetovalno telo pred-
sednika sveta. Kolegij pomaga predsedniku pri organiziranju
dela sveta, pri usklajevanju dela delovnih teles in pri pripra-
vah na seje sveta ter pri drugih zadevah iz pristojnosti sveta.

Kolegij predsednika sveta sestavljajo:
– predsednik sveta,
– podpredsednik sveta,
– predsedniki komisij in odborov ali od njih pooblašče-

ni člani.

42. člen

Predsednik sveta lahko skliče sejo kolegija, da se po-
svetuje o:

– predlogih dnevnega reda sej,
– delovnih razmerah članov sveta, komisij, odborov in

sekretarja,
– predlogu o višini sredstev, ki naj bodo zagotovljena v

proračunu občine za delo sveta in njegovih delovnih teles,
– drugih zadevah, določenih s poslovnikom ali drugimi

akti.

VII. ODLOČANJE

1. Javno

43. člen

Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh
njegovih članov.

Kadar je za odločanje potrebna dvetretjinska večina,
svet veljavno sklepa, če sta na seji navzoči najmanj dve
tretjini njegovih članov.

Sklepčnost ugotavlja predsedujoči na začetku seje, ob
nadaljevanju dela po prekinitvi seje in pred vsakim glasova-
njem.

44. člen

Član sveta ima pred glasovanjem pravico obrazložiti
svoj glas. Njegova obrazložitev ne sme trajati dalj kot tri
minute.

Glasovanje se izvede z dvigom rok.
Na zahtevo člana sveta, se v primeru dvoma izid glaso-

vanja ugotovi s poimenskim glasovanjem, če pa član sveta
zahteva tajno glasovanje, ga mora podpreti več kot polovica
navzočih članov sveta.

O izvedbi poimenskega oziroma tajnega glasovanja od-
loča svet.

Glasovanje z dvigom rok se opravi tako, da predsedujo-
či pozove člane, naj najprej glasujejo, kdo je za predlog,
nato, kdo je proti, in nazadnje, ali se je kdo vzdržal glasova-
nja.

Poimensko glasovanje se opravi tako, da se poklicani
navzoči član opredeli “ZA”, “PROTI” ali “VZDRŽANI”.
Klicanje izvede sekretar sveta po abecednem vrstnem redu.

O predlogih, danih v razpravo na seji, se glasuje po
vrstnem redu, po katerem so bili predlagani.

Po vsakem končanem glasovanju predsedujoči ugotovi
izid glasovanja in na njegovi podlagi razglasi, da je predlog,
o katerem je svet glasoval, sprejet ali zavrnjen.

Če član sveta ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja, se glasovanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja
odloči svet brez razprave na predlog člana sveta, ki ugovarja
poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predse-
dujočega.

2. Tajno

45. člen

Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se izde-
la toliko glasovnic, kolikor je članov sveta. Glasovnice mo-
rajo biti overjene z žigom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog o katerem se odloča, in
opredelitev ZA - PROTI - VZDRŽANI. Svetnik glasuje ta-
ko, da obkroži ustrezno besedo.

46. člen

Tajno glasovanje vodi predsedujoči ob pomoči dveh
svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsedujočega. Posa-
mezna administativno-tehnična opravila opravlja sekretar
sveta ali od njega pooblaščena oseba.

Svetnikom se pri mizi predsedujočega vročijo glasov-
nice, glasujejo pa v prostoru, določenim za glasovanje. Na
seznamu članov sveta se sproti označuje, kateri svetniki so
prejeli glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno
skrinjico.

47. člen

Ko je glasovanje končano, predsedujoči in izvoljena
svetnika ugotovijo izid glasovanja.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov ZA, število glasov PROTI in

VZDRŽANI oziroma pri glasovanju o kandidatih število
glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog sprejet s predpisano večino
ali da ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa, kateri
kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi razultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi objavi izid glasova-
nja.

48. člen

Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-
nov, če ni z zakonom, statutom ali tem poslovnikom določe-
no drugače.

Odločitve o postopku glasovanja lahko predlaga vsak
član sveta, odločitev pa sprejme svet v obliki sklepa.

VIII. POSTOPEK ZA SPREJEMANJE ODLOKOV

49. člen

Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, žu-
pan ali pet odstotkov volivcev v občini. Delovno gradivo,
osnutek in predlog za sprejem se posreduje pisno predsedni-
ku sveta. O uvrstitvi na dnevni red in vrsti kvalitete gradiva
odloči predsednik sveta.

Odlok mora vsebovati naslov odloka, besedilo členov
in obrazložitev. Obrazložitev vsebuje razloge za sprejetje
odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finanč-
nih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
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50. člen

Če so predlagatelji odloka volivci ali skupina članov
sveta, določijo svojega predstavnika, ki sodeluje na razpra-
vah v odborih in na sejah sveta.

51. člen

Predsednik sveta določi delovno telo, ki bo obravnava-
lo prejeto gradivo odloka, in poroča svetu z oblikovanimi
predlogi sklepov in stališči.

Delovno telo mora poslati predsedniku sveta zapisnik
seje najkasneje en dan pred sejo sveta, na kateri se bo odlok
obravnaval.

52. člen

Predsednik sveta pošlje vabilo z gradivom članom sve-
ta in županu najmanj sedem dni pred dnem, določenim za
sejo sveta, na kateri bo odlok obravnavan.

53. člen

Odlok se sprejema praviloma v dveh fazah, in sicer kot
osnutek odloka in kot predlog odloka.

Pri obravnavi osnutka se razpravlja o razlogih, ki zahte-
vajo sprejetje odloka, ter o ciljih, načelih in poglavitnih
rešitvah odloka.

Pri obravnavi osnutka odloka svet lahko:
– odloči, da se osnutek odloka ne sprejme;
– sprejme stališča in pripombe, ki jih mora upoštevati

predlagatelj pri pripravi predloga odloka;
– odloči, ali je osnutek primeren za obravnavo.
Če svet odloči, da je osnutek primeren za sprejetje brez

sprememb, takoj preide k obravnavi predloga ter ga lahko
tudi sprejme.

54. člen

Predlog odloka se poda v obliki pravnih določb in mora
biti obrazložen.

Obrazložitev mora vsebovati zlasti:
– ali so upoštevana stališča, mnenja, pripombe in pred-

logi, ki so bili dani k osnutku odloka;
– stališča, mnenja, pripombe in predlogi, ki jih predla-

gatelj ni sprejel in zakaj jih ni sprejel,
– vsebinska usklajenost na dane pripombe.

55. člen

Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlo-
kov, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.

Pri hitrem postopku se združita obravnava osnutka in
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Uporabo hitrega
postopka lahko predlaga predlagatelj odloka. Člani sveta ali
župan pa tudi, kadar niso predlagatelji odloka.

56. člen

Amandmaji se predlagajo pri sprejemanju predloga od-
loka. Amandmaje lahko predlaga vsak član sveta, matično
delovno telo, župan in skupina volivcev, ki je predlagatelj.

Amandma se vloži predsedniku najkasneje štiri dni pred
dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. Amand-
ma mora biti predložen članom sveta najkasneje dva dni pred
dnem, določenim za sejo, na kateri bo obravnavan predlog
odloka.

Na seji, lahko predlaga amandma posamezna skupina
svetnikov oziroma četrtina članov sveta.

Odloki in amandmaji se sprejmejo z večino navzočih
članov sveta na seji.

IX. POSTOPEK ZA SPREJEMANJE DRUGIH
SPLOŠNIH AKTOV IN POSTOPEK ZA SPREMEMBO

PRAVILNIKA

57. člen

Pravilnike, odredbe in navodila predlaga predlagatelj
oziroma župan. Predlog s kratko obrazložitvijo pošlje župan
oziroma statutarno-pravna komisija predsedniku sveta.

O predlogu pravilnika, odredbe ali navodilu odloči svet
na seji.

Glede obravnave v matičnem delovnem telesu in glede
vlaganja amandmajev se smiselno uporabljajo določbe tega
poslovnika o postopku za sprejemanje odlokov razen določ-
be 53. člena.

O pravilniku, odredbi in navodilu se razpravlja in gla-
suje v celoti, razen če so bili vloženi amandmaji.

O členih, h katerim so bili vloženi amandmaji, se raz-
pravlja in glasuje po končani razpravi o predlogih amandma-
jev. Na koncu se glasuje o predlogu pravilnika, odredbe
oziroma navodila v celoti.

58. člen

Spremembo tega poslovnika lahko predlaga vsak član
sveta. Predlog sprememb pošlje predlagatelj predsedniku
sveta.

Predlog sprememb poslovnika svet obravnava enkrat,
upoštevajoč mnenje statutarno-pravne komisije.

X. POSTOPEK ZA SPREJETJE PRORAČUNA
IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA

59. člen

Za postopek za sprejetje proračuna in zaključnega raču-
na proračuna se smiselno uporabljajo določbe tega poslovni-
ka o postopku za sprejetje odloka, če ni drugače določeno.

60. člen

Razprava o proračunu se lahko razdeli na splošno raz-
pravo in razpravo po delih, ki jih opravijo posamezni odbori.

61. člen

Amandmaje k predlogu proračuna lahko predlaga vsak
član sveta in vsako delovno telo.

Vsak vlagatelj amandmaja mora upoštevati ravnovesje
med proračunskimi prihodki in izdatki.

62. člen

Če predsedujoči na osnovi strokovnega mnenja predla-
gatelja ugotovi, da proračun ni usklajen, zahteva, da se v
določenem roku pripravi predlog usklajenega proračuna.

O vloženih amandmajih se najprej izreče župan, nakar
se o vsakem amandmaju glasuje posebej.

O predlogu usklajenega proračuna se razpravlja in gla-
suje v celoti.

Če je proračun usklajen, se o njem glasuje in je sprejet,
če se zanj izreče večina vseh članov sveta.
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XI. VOLITVE, IMENOVANJA IN RAZREŠITVE

1. Splošne določbe o postopku volitev, imenovanju
in razrešitvah

63. člen

Kandidata za predsednika in podpredsednika občinske-
ga sveta lahko predlaga najmanj četrtina članov sveta.

Kandidat je izvoljen z večino glasov vseh članov sveta.
Če v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi po-
trebne večine, se opravi drugi krog glasovanja, v katerem se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov v
prvem krogu. V drugem krogu je izvoljen kandidat, ki dobi
večino opredeljenih glasov.

Volitve predsednika sveta so tajne.
Svet lahko odloči, da so volitve javne.

64. člen

Predlog za razrešitev predsednika in podpredsednika
sveta lahko poda najmanj četrtina članov sveta v pisni obliki
z obrazložitvijo.

Po razpravi v svetu je predsednik razrešen, če za njego-
vo razrešitev glasuje večina vseh članov sveta.

65. člen

Predsednik sveta lahko odstopi.
Svoj odstop mora pisno obrazložiti.
Svet se seznani z odstopom predsednika.

66. člen

Na enak način kot predsednik sveta se voli in razrešuje
tudi podpredsednik sveta.

67. člen

Sekretarja sveta imenuje občinski svet na predlog ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sekretar sveta je za svoje delo odgovoren občinskemu
svetu in njegovemu predsedniku.

Postopek za razrešitev sekretarja sveta je enak postop-
ku njegovega imenovanja.

68. člen

Odbori in komisije občinskega sveta se imenujejo na
podlagi liste kandidatov.

Glasuje se o listi kot celoti.
Kandidate za člane odborov in komisij lahko predlaga-

jo najmanj trije člani sveta ali skupina svetnikov istoimenske
liste. Člane odborov in komisij iz vrst občanov lahko predla-
ga tudi skupina najmanj 20 volivcev.

Na podlagi razprave o predlogih komisija za volitve in
imenovanja določi listo kandidatov za imenovanje odborov
in komisij.

Kandidati so imenovani, če za listo glasuje večina vseh
članov sveta.

Glasovanje o listi je javno, če svet ne odloči drugače.
Razrešitev predsednika ter članov odbora in komisije

lahko predlagajo najmanj trije člani sveta in skupina svetni-
kov istoimenske liste.

Razrešitev predsednika in članov odborov ter komisij
je sprejeta z večino glasov vseh članov sveta.

Za kandidature in imenovanje novega člana odbora ali
komisije se smiselno uporabljajo določbe tega člena.

69. člen

Če glasovanje o listi kandidatov ne uspe, lahko komisi-
ja za volitve in imenovanja umakne predlog liste in predlaga

novo, če svet ne določi, da se glasuje o vsakem kandidatu
posebej. Če tako niso imenovani vsi člani odbora, se predla-
gajo novi kandidati, o katerih se spet glasuje posamično.

70. člen

Kandidate za člane in predsednika nadzornega odbora
imenuje svet izmed občanov na podlagi liste kandidatov.

Listo kandidatov sestavi predsednik sveta na osnovi
predloga komisije za volitve, imenovanja. Kandidate za čla-
ne in predsednika nadzornega odbora lahko predlagajo naj-
manj štirje člani sveta ali skupina najmanj 50 volilcev.

Kandidati so imenovani, če za listo glasuje večina vseh
članov sveta.

Glasovanje je javno, če svet ne določi drugače.

71. člen

Razrešitev predsednika oziroma člana nadzornega od-
bora lahko predlagajo najmanj štirje člani sveta. Predsednik
oziroma član nadzornega odbora je razrešen, če za razrešitev
glasuje večina vseh članov sveta.

72. člen

Kandidate za druga imenovanja, razen za imenovanje
tajnika občinske uprave določi predsednik na podlagi pred-
logov matičnega telesa ali najmanj štirih članov sveta.

Kadar je treba imenovati več oseb, se glasuje o listi, ki
jo določi predsednik. V primeru neuspelega glasovanja se
smiselno uporabljajo določbe 68. člena.

Lista oziroma kandidat so imenovani, če zanje glasuje
večina navzočih članov sveta, razen če statut ne določi dru-
gače.

Razrešitev lahko predlagajo najmanj štirje člani sveta.

2. Tajne volitve

73. člen

Potek tajnih volitev vodi komisija, ki jo sestavljajo
predsednik sveta in dva člana, ki ju izvoli svet.

Glasovnica za tajne volitve obsega:
– označbo sveta,
– označbo, za katero funkcijo se glasuje,
– ime in priimek kandidatov po abecednem vrstnem

redu,
– navedba predlagateljev posameznih kandidatov,
– pojasnilo o načinu glasovanja,
– pečat sveta.
Ko predsedujoči ugotovi, da so glasovnice, glasovalne

skrinjice ter prostor, kjer se bo glasovalo, pripravljeni, po-
novno preveri navzočnost članov na seji.

Ko ugotovi, da se na seji lahko veljavno sklepa, razloži
namen volitev, objavi začetek in pojasni način glasovanja.

Predsedujoči pokliče vsakega člana in mu izroči gla-
sovnico.

O oddanih glasovnicah se vodi poseben seznam.
Zagotovljena mora biti tajnost glasovanja.
Član glasuje tako, da pred kandidatom, za katerega želi

glasovati, obkroži zaporedno številko. Za vsako od funkcij
se glasuje le za enega kandidata.

Ko član sveta izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno
skrinjico.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti, za katere kandidate je član sveta glasoval, sta
neveljavni.

Neveljavna je tudi glaosvnica, če je član sveta glasoval
za več kandidatov, kot se jih voli.
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Ko vsi člani oddajo glasovnice, predsedujoči zaključi
glasovanje in odredi odmor za ugotovitev izida glasovanja.

Komisija najprej prešteje neuporabljene glasovnice in
jih da v posebno kuverto.

Nato po seznamu članov sveta ugotovi, koliko članov
je glasovalo.

Nato odpre glasovalno skrinjico in ugotovi za vsakega
kandidata posebej, koliko glasov je dobil in koliko glasovnic
je neveljavnih.

O delu komisije se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi
člani komisije.

Izid glasovanja se ugotovi tako:
– da se najprej ugotovi število članov sveta,
– da se nato ugotovi, koliko članov sveta je bilo navzo-

čih na seji,
– da se ugotovi, koliko članov je prejelo glasovnice,
– da se ugotovi, koliko članov je glasovnice oddalo,
– da se ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni

kandidati na glasovnici,
– da se ugotovi, koliko glasovnic je neveljavnih,
– da se ugotovi, ali in kateri od kandidatov je izvoljen.
Komisija ugotovi, kateri kandidati so bili izvoljeni.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili potrebno število

glasov.
Izid glasovanja razglasi predsednik sveta.

XII. RAZMERJE SVETA DO ŽUPANA

74. člen

Župan in svet ter njegova telesa sodelujejo pri uresniče-
vanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem uskla-
jujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za med-
sebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih nalog
in nastali preblematiki ter si prizadevajo za sporazumno
razreševanje nastalih problemov.

75. člen

Župan predlaga svetu v sprejetje proračun občine in
zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz občin-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu
določi poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so sodelovali pri pripravi
odlokov in drugih aktov.

76. člen

Svet je dolžan obveščati župana o vseh zadevah, ki jih
obravnava na svojih sejah, tudi če župan ni predlagatelj
posamezne zadeve.

Župan ima pravico razpravljati na seji sveta o vpraša-
njih, ki so na dnevnem redu, tudi če sam ni predlagatelj
zadeve, in izrazi svoje stališče in mnenje o njih.

77. člen

Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.
Na vsaki seji sveta poroča sam, ali po njegovem pooblastilu
zaposleni v občinski upravi o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je treba posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni, in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če župan ne more izvršiti sklepa sveta, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

78. člen

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih
aktov.

79. člen

Župan zagotavlja materialne, tehnične in administrativ-
ne možnosti za delo sveta in delovnih teles sveta.

80. člen

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev.

Če meni, da je splošni akt občinskega sveta neustaven
ali nezakonit, zadrži objavo takega akta in predlaga občin-
skemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji
seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Predsednik
sveta mora uvrstiti ponovno odločanje o zadržanem sklepu
na prvo naslednjo sejo.

Če svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi,
župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

81. člen

Župan skrbi za izvrševanje občinskega proračuna. Če
župan ugotovi, da sredstva proračuna za posamezen namen
ne bodo zadoščala za pokritje proračunskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ukrepe.

Če svet sklene, da je treba nalogo izvršiti, kot je bila
načrtovana, in da je ni mogoče uresničiti s predvidenimi
sredstvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvršitev na-
loge.

XIII. RAZLAGA POSLOVNIKA

82. člen

Če se pojavijo dvomi o pomenu določbe poslovnika,
predsedujoči ali sekretar občinskega sveta med sejo razlaga
poslovnik.

Zunaj seje razlaga poslovnik statutarno-pravna komi-
sija.

Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika
odloči svet.

XIV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

83. člen

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati začasni
poslovnik Občinskega sveta občine Medvode (Uradni list
RS, št. 7/95).

84. člen

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2416/96
Medvode, dne 24. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.
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PODČETRTEK

3442.

Na podlagi 2. točke 7. člena zakona o turistični taksi
(Uradni list RS, št. 18/91) ter 14. in 19. člena statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine
Podčetrtek na 13. redni seji dne 4. 10. 1996 sprejel

O D L O K
o določitvi krajevne takse na območju

Občine Podčetrtek

1. člen

Na območju Občine Podčetrtek se določi krajevna tak-
sa v višini 11 točk. Višina krajevne takse se izračuna tako, da
se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke
določa Vlada Republike Slovenije.

2. člen

Krajevna taksa je denarni znesek, ki ga plača gost za
vsak dan začasnega bivanja v krajih izven svojega stalnega
bivališča na območju Občine Podčetrtek.

Krajevno takso plača gost skupaj s plačilom storitev za
prenočevanje za vsak dan bivanja v krajih na območju Obči-
ne Podčetrtek.

3. člen

Sredstva krajevne takse v višini 30% se namenijo za
organizirano predstavitev območja občine ter za druge pro-
jekte povezane z razvojem turizma, v kraju kjer se turistična
taksa ne zbira zlasti za:

– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potre-
be turistične predstavitve občine kot celote;

– nudenje podpore in sofinanciranje programov turi-
stičnih društev v krajih, kjer ni prenočitvenih kapacitet;

– razvojne projekte s področja turizma in gostinstva;
– sofinanciranje obnavljanja in vrednotenja kulturne de-

diščine in krajine na območju občine.
Program ovrednotene porabe krajevne takse za namene

iz prejšnjega odstavka za vsako leto pripravijo turistična
društva in Odbor za turizem pri Občinskem svetu občine
Podčetrtek do 31. marca tekočega leta.

4. člen

Sredstva krajevne takse v višini 70% se namenijo za
sofinanciranje programov v krajih, kjer se krajevna taksa
zbere za sofinanciranje turističnih programov, zlasti za:

– sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje
deležni brezplačno;

– za komunalno urejanje naselij,
– za promotivno dejavnost.
Razdelitev sredstev krajevne takse iz tega člena pripra-

vi pristojni občinski upravni organ v sodelovanju s turistič-
nimi društvenimi organizacijami ter turističnimi in gostin-
skimi organizacijami iz območja kraja.

5. člen

Pravne in fizične osebe, ki so registirirane za sprejema-
nje gostov in prenočevanje so dolžne predložiti mesečno
poročilo o plačani krajevni taksi tudi občinskemu uradu
Občine Podčetrtek, in sicer do 10. v mesecu za pretekli
mesec na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov
pravne ali fizične osebe, nastavitvene zmogljivosti, mesec in
leto na katerega se poročilo nanaša, število prenočitev, števi-

lo domačih in tujih gostov, število gostov, ki jim po zakonu
ni potrebno plačati turistične takse, število gostov, ki po
zakonu plačajo 50% takso in znesek krajevne takse.

Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati
vsak mesec, ne glede na to ali so imele goste na prenočeva-
nju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da
gostov ni bilo na prenočevanju.

6. člen

Poleg organov, ki jih za nadzor določa 11. člen zakona
o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) lahko opravlja
nadzor tudi ustrezen občinski organ nadzora.

7. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če
do 10. dne v mesecu za pretekli mesec Občini Podčetrtek ne
poda poročilo (5. člen odloka) ali poda pomanjkljivo poroči-
lo o plačani krajevni taksi.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne omogočita oprav-
ljanje nadzora ustreznemu občinskemu organu na osnovi
njegovih pooblastil.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
določitvi krajevne takse na območju Občine Šmarje pri Jel-
šah (Uradni list RS, št. 21/91).

9. člen

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

Št. 061-106/96
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek

Marko Stadler l. r.

3443.

Na podlagi 163. člena zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list
RS, št. 1/91-I) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 30/95) je občinski svet na 10. seji dne 8. 10. 1996
sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo

v prometu Občine Podčetrtek

1. člen

Občina Podčetrtek s tem odlokom ustanovi svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadeljevanju: svet).

Naloge sveta so:
– obravnava in proučuje prometno-varnostno proble-

matiko,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udele-

žencev v cestnem prometu,
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– usmerja prometno vzgojo in preventivno dejavnost
organov in organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti
cestnega prometa ter usklajuje njihovo delo,

– izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije ter
razvija in pospešuje varnost cestnega prometa in prometno
vzgojo preko sredstev javnega obveščanja,

– predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z
vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje njihove
varnosti,

– sodeluje pri ogranizaciji prevozov predšolskih in šol-
skih otrok,

– opravlja tudi druge zadeve s področja preventive in
vzgoje v cestem prometu.

2. člen

Svet šteje 5 članov. Predsednika sveta izvoli svet na
svoji prvi seji izmed imenovanih.

Mandat predsednika in članov sveta traja štiri leta.
Po poteku mandata so vsi lahko ponovno imenovani.

Svet sestavljajo predstavniki zainteresiranih organov, orga-
nizacij in strokovnjaki s področja prometa, in sicer:

– predstavnik lokalne samouprave (predsednik ali član
odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo
okolja)

– predstavnik upravne enote – oddelka za notranje za-
deve,

– predstavnik policije,
– predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in izo-

braževanja,
– predstavnik občinskih služb, predstojnik za ceste.

3. člen

Delovanje sveta je javno in je urejeno s poslovnikom,
ki ga sprejema svet.

4. člen

Občinski svet določi na podlagi programa dela sveta v
vsakoletnem proračunu sredstva za izvrševanje nalog sveta.

Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu za
preventivo in vzgojo v prometu, uporablja svet na podlagi
finančnega načrta.

5. člen

Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet
opravljajo pristojne občinske službe.

6. člen

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

Št. 061-103/96
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek

Marko Stadler l. r.

3444.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 19. člena statuta Občine Podčetrtek, je občinski
svet na 13. seji dne 4. 10. 1996 sprejel

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

Osnovna šola Podčetrtek

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Podčetrtek, s sedežem Škofja
gora 1, Podčetrtek (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja
na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšol-
skih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola
Podčetrtek (v nadaljevanju: zavod).

Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen

Ime zavoda je: Osnovna šola Podčetrtek.
Sedež zavoda: Trška cesta 66, Podčetrtek
Skrajšano ime zavoda: OŠ Podčetrtek.
V sestavo OŠ Podčetrtek sodijo:
– Centralna šola Podčetrtek, Trška cesta 66, Pod-

četrtek,
– Podružnična šola Pristava pri Mestinju, Pristava pri

Mestinju 27, Pristava pri Mestinju,
– Enota Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 67, Podčetrtek.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem

organizira delo v novi podružnični šoli ali enoti vrtca ali
ukine obstoječo, če so zato podani zakonski razlogi.

3. člen

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu. Zavod je pravna oseba s popolno
odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem pre-
moženjem, s katerim razpolaga.

Podružnična šola in enota vrtec v pravnem prometu
nimata pooblastil.

Zavod je pravni naslednik vzgojno-izobraževalnega za-
voda Osnovna šola Podčetrtek, ki je vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču Celje na registrskem vložku št. 1-4343-00
in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.

4. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

5. člen

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod
katerim je vpisan sedež zavoda: Podčetrtek, na zunanjem
obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Podčetrtek.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

6. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, hrambo
ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
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3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

7. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavo-
da zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja
vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

8. člen

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poob-
laščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet
podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z
deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki
jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.

4. Območja zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih
in vzgojnovarstvenih potreb

9. člen

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja:
Podčetrtek, Olimje, Rudnica, Imeno, Imenska gorca, Golo-
binjek ob Sotli, Sela, Verače, Virštanj, Gostinca, Pecelj,
Pristava pri Mestinju, Dol pri Pristavi, Sodna vas, Roginska
gorca, Cmereška gorca, Sp. in Zg. Tinsko, Sv. Ema, Vonarje,
Nezbiše, Jerčin, Vidovica, Nimno, Sp. Mestinje in deloma
Prelasko, Dobležiče, Buče.

Matična enota je centralna šola Podčetrtek, kjer je se-
dež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo
ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten
zavod.

III. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen

Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.101 Dejavnost vrtcev,
– K/74.12 Računovodske oziroma knjigovodske in re-

vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– H/55.51 Storitve menz,
– I/60.23 Cestni potniški prevoz,
– K/72.60 Druge računalniške dejavnosti,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.

11. člen

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

12. člen

Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-
no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otro-
ke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko
pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta
starosti, tudi v varstvenih družinah.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnsoti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstve-
nega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkorišča-
nju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti.

13. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi-
ster.

IV. ORGANI ZAVODA

14. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

15. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične

enote v Podčetrtku, podružnične šole in vrtca, in sicer:
– iz matične enote v Podčetrtku tri člane,
– iz podružnične šole v Pristavi enega člana,
– iz vrtca enega člana.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed

delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega oziroma vzgojnovarstvenega
okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda ne-
posredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo
starši na svetih staršev, in sicer svet staršev šole dva pred-
stavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-

voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev)
v zavodu.
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16. člen

Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni proble-

matiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otro-

ka v vrtcu,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi vzgojnim in izo-

braževalnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-

javnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih
in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

17. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15
dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih
enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v
zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.

Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

18. člen

Pravico predlagati kandidate za člane zavoda ima naj-
manj pet delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, repre-
zentativni sindikat ter učiteljski in vzgojiteljski zbor.

Predlogi kanidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni. Predlogom kandidatov je potrebno priloži-
ti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta.

Predlogu kandidatov za člane sveta morajo biti prilože-
ne pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavni-
ke delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.

19. člen

Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za

delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz matične
enote, podružnične šole in iz vrtca po abecednem redu priim-
kov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov
matične enote, podružnične šole in enote vrtca. Voli se tako,
da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandida-
tov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je
tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz
matične šole, podružnične šole ali vrtca kot jih je potrebno
izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

20. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz matične
enote podružnične šole in vrtca. Izvoljeni so tisti, ki so dobili
največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste enote
dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

21. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30
dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda ja odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka
in zakona.

22. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljale v zadevah,
ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje
delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

23. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je rav-
natelj.
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Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter

dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-

ljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic

otrok in obveznostih učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo po-

družnične šole in enote vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko

zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

24. člen

Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-
je za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let
naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega
zbora in mnenje občine.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasujeta tajno.

Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali občina ne dajo
mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena,
lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

25. člen

Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih
delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ven-
dar največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti rav-
natelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih os-
mih dneh minister.

a) Pomočnik ravnatelja

26. člen

Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja v skladu z ve-
ljavnimi normativi in standardi. Za pomočnika ravnatelja je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen
šole za ravnatelja oziroma ravnteljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,
potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.

Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

b) Vodja podružnične šole in vrtca
Podružnična šola in vrtec imajo vodjo.
Za vodjo podružnične šole in vrtca je lahko imenovan,

kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja oziroma vzgojitelja in
ima najmanj 5 let naziv mentor.

Vodjo podružnične šole in vrtca imenuje in razrešuje
ravnatelj izmed delavcev podružnične šole in vrtca.

Vodja podružnične šole in vrtca opravlja poleg dela
učitelja oziroma vzgojitelja naslednje naloge:

– organizira in vodi delo podružnične šole oziroma
vrtca,

– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šo-
le oziroma vrtca,

– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje šole oziroma vrtca s starši,
– obvešča starše o delu podružnične šole oziroma vrtca,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

3. Strokovni organi

27. člen

Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi
učiteljev in vzgojiteljev.

28. člen

Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni de-
lavci zavoda.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih pove-

zanih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojnovarstvenim de-
lom,

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-

mov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in

vzgojnovarstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in
pomočnika ravnatelja,

– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

29. člen

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem od-
delku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,

ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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30. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-
lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje
s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukre-
pih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta
oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta
oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za oce-
njevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in po-
močniki vzgojiteljev.

Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, dajejo
vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega de-
la, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge stro-
kovne naloge, določene v letnem načrtu.

4. Svet staršev

32. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za-
vodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je
sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega pred-
stavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddel-
ka. Vrtec oblikuje svoj svet staršev.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih

storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o

letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraže-

valni oziroma vzgojnovarstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-

ževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skadu z zakonom.

5. Svetovalna služba

33. člen

Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi
svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in staršem
ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter
pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno
svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna
služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

34. člen

Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacij-

sko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-
izobraževalnega dela v zavodu (vrtec, podružnična šola).

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega skla-
da, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi
minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

35. člen

Vzgojno-izobraževalno, vzgojnovarstveno in drugo
strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, po-
močniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in dru-
gi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju stro-
kovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v
nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in
vzgojnovarstveno delo v skladu z zakonom in javno veljav-
nimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost
in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in dru-
gimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplo-
mirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjiž-
nega jezika preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri-
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokov-
nega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo,
določeno s sistemizacijo delovnih mest.

36. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in
uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo te z zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.

Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normati-
vov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na
območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v
soglasju z ustanoviteljem.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo
prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.

Za vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu stro-
kovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta ob-
vestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

37. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo
zavoda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
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s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje podružnične šole in vrtca.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bre-
meni brez soglasja ustanovitelja.

38. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zako-
nom in statutom Občine Podčetrtek in prispevkov staršev,
lahko pa tudi iz drugih virov.

VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

39. člen

Zavod nastopa v pravnem prometu povezan z dejav-
nostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-
stev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 38. členom tega odloka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.

41. člen

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je imenovan. Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog,
za katere je pristojen po zakonu opraviti: vse potrebno, da
zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda s
tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

42. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Podčetrtek,
ki ga je sprejel Občinski svet občine Podčetrtek dne 26. 6.
1995 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/95 z dne 21. 7.
1995.

43. člen

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

Št. 061-101/96
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek

Marko Stadler l. r.

3445.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Občinski svet
občine Podčetrtek na 13. seji dne 4. 10. 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi števila članov sveta KS Podčetrtek, Virštanj

in Pristava pri Mestinju in volilnih enotah za volitve
članov sveta Krajevnih skupnosti Podčetrtek, Virštanj

in Pristava pri Mestinju

1. člen

Svet KS Podčetrtek bo v prihodnjem mandatnem ob-
dobju štel enajst članov.

Svet KS Virštanj bo v prihodnjem mandatnem obdobju
štel devet čanov.

Svet KS Pristava pri Mestinju bo v prihodnjem mandat-
nem obdobju štel devet članov.

2. člen

Za volitve članov sveta krajevnih skupnosti se območja
posameznih krajevnih skupnosti razdelijo na volilne enote in
se voli v vsaki volilni enoti določeno število članov sveta
krajevnih skupnosti.

Za volitve članov sveta KS se na območju KS Podčetr-
tek določi pet volilnih enot, ki obsegajo območja naselij
oziroma dela naselij v Krajevni skupnosti Podčetrtek:

1. VOLILNA ENOTA: obsega del območja naselja Pod-
četrtek (vse ulice, razen ulice Slake) – v njej se volijo trije
člani sveta.

2. VOLILNA ENOTA: obsega del območja naselja Pod-
četrtek (Ulica Slake) – v njej se voli en član sveta.

3. VOLILNA ENOTA: obsega območja naselij Imeno
in Imenska gorca – v njej se volijo trije člani sveta

4. VOLILNA ENOTA: obsega območja naselij Olimje
in Rudnica – v njej se volijo trije člani sveta.

5. VOLILNA ENOTA: obsega območji naselij Golobi-
njek in Pecelj – v njej se voli en član sveta.

Za volitve članov sveta KS se na območju KS Virštanj
določi pet volilnih enot, ki obsegajo območja naselij v Kra-
jevni skupnosti Virštanj:

1. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Vir-
štanj – v njej se volijo trije člani sveta.

2. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Verače
– v njej se volita dva člana sveta.

3. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Sela –
v njej se volita dva člana sveta.

4. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Gostin-
ca – v njej se voli en član sveta.

5. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Prista-
va pri Lesičnem – v njej se voli en član sveta.

Za volitve članov sveta KS se na območju KS Pristava
pri Mestinju določi devet volilnih enot, ki obsegajo območja
naselij v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju:

1. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Prista-
va pri Mestinju – v njej se voli en član sveta.

2. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Jerčin
– v njej se voli en član sveta.

3. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Sodna
vas – v njej se voli en član sveta.

4. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Cme-
reška gorca – v njej se voli en član sveta.

5. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Rogin-
ska gorca – v njej se voli en član sveta.

6. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Sv.
Ema – v njej se voli en član sveta.

7. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Nezbi-
še – v njej se voli en član sveta.

8. VOLILNA ENOTA: obsega območja naselja Vido-
vica – v njej se voli en član sveta.

9. VOLILNA ENOTA: obsega območje naselja Vonar-
je – v njej se voli en član sveta.
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3. člen

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

Št. 061-107/96
Podčetrtek, dne 8. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek

Marko Stadler l. r.

POSTOJNA

3446.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št.
18/91) ter petim in šestim odstavkom 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni lsit RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) je Občinski svet
občine Postojna na 15. seji dne 19. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o komunalnih taksah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se predpišejo komunalne takse na ob-
močju Občine Postojna, in sicer za:

1. uporabo javnih lokalov in javnih površin,
2. napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov,
3. igralna sredstva in glasbene avtomate,
4. točilna mesta za prodajo vseh vrst pogonskih goriv.

2. člen

Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge
fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne
predmete, za katere so predpisane komunalne takse.

3. člen

Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je dolo-
čena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.

Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju po-
sameznih komunalnih taks so določene v posebnem delu
tega odloka.

Vrednost točke po tem odloku znaša 10 SIT.

4. člen

Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma s pričetkom uporabe in preneha z dnem,
ko je taksni zavezanec obvestil organ, ki mu je izdal odločbo
o odmeri komunalne takse, o odstranitvi taksnega predmeta
oziroma o prenehanju njegove uporabe.

II. ODMERA KOMUNALNE TAKSE

5. člen

Taksni zavezanec je dolžan taksne obveznosti po tem
odloku prijaviti pristojnemu občinskemu organu pred pričet-

kom uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vsako
spremembo oziroma druge podatke, ki vplivajo na obračun
komunalne takse ter prenehanje taksne obveznosti pa najka-
sneje v 15 dneh po odstranitvi oziroma prenehanju uporabe
le-teh.

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o taksnem zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve

taksnih predmetov,
– opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).

6. člen

Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Po-
stojna.

7. člen

Taksni zavezanec je dolžan odmerjeno komunalno tak-
so plačati pred pričetkom uporabe taksnega predmeta.

Pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki oprav-
ljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih
predmetov, so se dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo
taksnih predmetov izkazati z dokazilom o plačilu komunalne
takse.

8. člen

Komunalne takse so določene v dnevnih, mesečnih ali
letnih zneskih.

O odmeri komunalne takse se taksnemu zavezancu izda
odločba o odmeri komunalne taksne obveznosti, ki je dolo-
čena v 5. členu tega odloka.

9. člen

Če taksni zavezanec pravočasno ne prijavi taksne ob-
veznosti pristojnemu občinskemu organu ali če ne prijavi
pravilnih podatkov, ki so pomembni za obračun taksne ob-
veznosti oziroma če v roku ne poravna odmerjene komunal-
ne takse, mu pristojni občinski organ naloži plačilo kazenske
komunalne takse z odmerno odločbo za čas od pričetka
uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov do dneva
prijave v trikratnem znesku neporavnane obveznosti.

Taksni zavezanec je dolžan predpisano kazensko ko-
munalno takso iz prvega odstavka tega člena plačati v 15
dneh po prijemu odločbe. Če v tem roku taksne obveznosti
ne poravna, se taksa izterja prisilno.

10. člen

Komunalne takse obračunava pristojni organ občine.
Podatke za obračun komunalnih taks pridobi na podlagi
prijav taksnih zavezancev ter prijav pristojne komunalne
inšpekcije in nadzorne službe Občine Postojna.

11. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
komunalna inšpekcija in nadzorna služba Občine Postojna,
ki na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev
taksnih predmetov prijavljena, preverja resničnost podatkov
izkazanih na prijavi in plačilo komunalne takse. Svoje ugo-
tovitve posreduje pristojnemu organu občine.

III. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe s
tem, da ne prijavi takšne obveznosti, za katero je po tem



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5125Št. 59 – 25. X. 1996

odloku predpisana komunalna taksa ali prijavi neresnične
podatke o uporabi oziroma namestitvi takšnih predmetov.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

13. člen

Komunalna inšpekcija in nadzorna služba z mandatno
kaznijo 10.000 SIT kaznuje za prekršek odgovorno osebo
pravne osebe ali fizično osebo, ki stori prekršek iz 7. člena
tega odloka, če se taksni zavezanec pred uporabo oziroma
namestitvijo taksnega predmeta ne izkaže z dokazilom o
plačilu komunalne takse.

Komunalna inšpekcija in nadzorna služba z mandatno
kaznijo 20.000 SIT kaznuje za prekršek pravno osebo ali
posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti iz 7. člena tega odloka, če pred uporabo
oziroma namestitvijo takšnega predmeta ne preverijo ali je
komunalna taksa plačana ali prevzamejo naročilo, čeprav
komunalna taksa ni plačana.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka
uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za
katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so
dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu organu občine
najkasneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.

15. člen

Ta odlok velja za območje Občine Postojna in začne
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine
Postojna, uporabljajo pa se za promocijo in turistični razvoj
Občine Postojna.

16. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se na območju Obči-
ne Postojna preneha uporabljati odlok o komunalnih taksah
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 23/91 in 33/92).

POSEBNI DEL

TARIFE KOMUNALNIH TAKS

Tarifa št. 1 – Za uporabo nočnih javnih lokalov in
javnih površin

1.1 Za uporabo nočnih javnih lokalov
– za vsak m2 mesečno 20 točk
1.2 Za uporabo urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno 5 točk
1.3 Za uporabo delno urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno 2 točke
1.4 Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov
– za vsak m2 letno 400 točk

Pojasnila:
1. Plačila komunalnih taks so oproščene politične stran-

ke ter organizacije humanitarnega, športnega ali kulturnega
značaja, ki delujejo skladno z določbami zakona o društvih.

2. Javni nočni lokali v smislu tega odloka so gostinski
poslovni prostori in igralnice.

3. Za javne površine se štejejo urejene in neurejene
površine, ki so namenjene javnosti kot npr. ceste, ulice,
pločniki, trgi, zelenice, parkirišča, urejene javne površine so
tiste, ki so protiprašno zaščitene.

4. Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni porab-
nik javne površine oziroma organizator zabavnih in drugih
prireditev (razstav, sejmov ipd.).

5. Rezerviran parkirni prostor po tej tarifi se šteje upo-
raba rezerviranih parkirnih prostorov na javnih površinah.
Taksa se ne plačuje za rezervirane parkirne prostore za parki-
ranje službenih vozil Občine Postojna ter urgentnih vozil
zdravstvenih organizacij.

Tarifa št. 2. – za napise, objave in druge oblike reklam-
nih oglasov

2.1 Reklamni napisi, objave in oglasi na panojih
– za m2 dnevno 2 točki
2.2 Elektronski displeji in drugi svetlobni napisi
– do enega m2 mesečno 300 točk
– nad en m2 do 4 m2 mesečno 500 točk
– nad štiri m2 mesečno 1000 točk
2.3 Vitrine, izložbe, oglasne omarice
– do enega m2 mesečno 200 točk
– nad en m2 do 4 m2 mesečno 400 točk
– nad štiri m2 mesečno  600 točk
Pojasnila:
1. Javno mesto po tej tarifi je vsaka površina (npr.

fasada, streha in podobna površina oziroma objekt, od koder
je napis viden na javne površine) ne glede na lastnino objek-
ta, na katerem je taksni predmet.

2. Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in dru-
ge fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis, objava
ali oglas. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogo-
če identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predme-
tov oziroma površin ali objektov, na katerem je taksni pred-
met.

3. Površina taksnega predmeta nepravilne oblike pred-
stavlja najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove
točke. Pri dvo ali več-stranskih zapisih oziroma drugih tak-
snih predmetih se vsaka stran šteje kot en taksni predmet.

4. Plačila komunalne takse so za svojo dejavnost
oproščene:

– objave upravnih organov Občine Postojna in krajev-
nih skupnosti,

– objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih objav-
ljajo društva,

– objave dobrodelnih društev in humanitarnih organi-
zacij,

– izvajanje dejavnosti plakatiranja, reklamiranja in dru-
gih oblik javnega oglaševanja, ki jih izvaja na območju
občine koncesionar v skladu z določili odloka o javnem
oglaševanju (Uradni list RS, št. 32/94),

– objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in
živali,

– objave zavodov s področja vzgoje, izobraževanja in
kulture.

5. Za taksni predmet se ne šteje označba firme oziroma
poslovne enote znotraj poslovnega kompleksa poslovanja in
usmerjevalne označbe, postavljene skladno z odlokom o sim-
bolih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 18/93).

6. Plačila komunalne takse so oproščeni taksni predme-
ti v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago, ki ga v teh
prostorih prodajajo.

Taksni predmet pod 2.3 je zaprt izložbeni prostor (iz-
ložba, vitrina ali izložbena oglasna omarica), ki je z vidika
pristopa fizično ločena od poslovnega prostora, za razstav-
ljanje predmetov oziroma reklamiranje dejavnosti, čeprav je
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v sklopu istega objekta. Taksni predmet je tudi najeta izlož-
ba v drugem poslovnem prostoru.

Tarifa št. 3 – za igralna sredstva in glasbene avtomate
3.1 Za elektronske igralne aparate na denarne dobitke v

javnih lokalih, razen za igralne avtomate, za katere se plaču-
je posebna taksa na podlagi zakona o igrah na srečo.

– za vsak igralni aparat mesečno 1000 točk
3.2 Za vse ostale elektronske in druge igralne aparate

(biljard, namizni nogomet, glasbeni avtomat)
– za vsak igralni aparat mesečno 500 točk
Pojasnila:
1. Javni lokali v smislu tega odloka so gostinski po-

slovni prostori (gostilne, bifeji, restavracije, ipd.) in podobni
prostori kot tudi k tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase
in drugi prostori, v katerih se izvaja gostinska dejavnost. Kot
javni lokali se štejejo tudi cirkusi, lunaparki in druga potujo-
ča zabavišča.

2. Taksni zavezanci so tisti, ki upravljajo oziroma upo-
rabljajo javni lokal, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.

3. Taksni predmeti po tej tarifi so vse naprave, katerih
uporabo morajo stranke plačati ne glede na obliko plačila
(gotovina, žetoni ipd.).

Tarifa št. 4 – točilna mesta za prodajo pogonskega
goriva vseh vrst

4.1. za vsako posamezno točilno
mesto mesečno 500 točk
Pojasnilo:
1. Taksni zavezanci so lastniki oziroma uporabniki čr-

palk za točenje goriva, na katerih so nameščeni taksni pred-
meti.

2. Taksni predmeti po tej tarifi so vsa točilna mesta za
točenje pogonskega goriva vseh vrst.

Tarifa št. 5 – obisk naravnih in kulturnih znamenitosti
5.1 Za vsako prodano vstopnico:
– odrasli 10 točk
– otroci 5 točk
Pojasnilo:
Taksni zavezanec je upravljalec tistih naravnih in kul-

turnih znamenitosti, za katere se prodajajo vstopnice ogleda.

Št. 06100/001/96
Postojna, dne 19. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

3447.

Na podlagi 4. člena zakona o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in
16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96)
je Občinski svet občine Postojna na seji, dne 19. 9. 1996
sprejel

O D L O K
o poslovnih prostorih v Občini Postojna

1. člen

S tem odlokom se določa uporaba poslovnih prostorov
v mestu Postojna in v ostalih naseljih Občine Postojna. Z

namenom, da bi se dosegla načrtna in smotrna uporaba po-
slovnih prostorov za ustrezne dejavnosti in da bi se neizko-
riščeni kletni in ostali prostori aktivirali in namenili za ustrez-
ne poslovne dejavnosti, se s tem odlokom določi, katere
vrste poslovnih dejavnosti  se v določenih delih mesta in
naselij ne smejo izvajati.

2. člen

V območju mesta Postojna, ki obsega predel, omejen z
naslednjimi ulicami: Titov trg, Trg padlih borcev, Tržaška
cesta, Ljubljanska cesta, Jamska cesta, Kolodvorska cesta,
Ulica 1. maja, Kraigherjeva ulica, Kidričevo naselje, Vojko-
va ulica, Gregorčičev drevored, Prešernova ulica, Ulica Pre-
komorskih brigad, Pretnerjeva ulica, Stjenkova ulica, Kaju-
hova ulica, Rožna ulica, Pivška ulica, Cesta v Staro vas,
Cankarjeva ulica, Cesta na Kremenco, Erazmova ulica, Uli-
ca Franca Smrduja, Ulica Dolomitskega odreda, Ulica IX.
korpusa, Kettejeva ulica, Štihova ulica, Župančičeva ulica,
Kraška ulica, v območju naselja Prestranek, ki obsega predel
omejen z Ulico 25. maja, Ulico Ivana Vadnala in Ulico
Padlih borcev, se poslovni prostori v pritličju stavb ne smejo
uporabljati za skladišča, obratovalnice proizvodnega značaja
ter tiste storitvene obratovalnice, ki pri obratovanju povzro-
čajo škodljive emisije v okolje in povzročajo prevelik hrup.
Izjema so priročna skladišča v neposredni bližini prodajaln
na drobno in obratovalnic.

V preostalem delu mesta in naselij se poslovni prosto-
ri smejo uporabljati za obratovalnice proizvodnega značaja
le, če ne presegajo normativov, ki določajo maksimalno
dovoljene ravni škodljivih emisij  v okolje za stanovanjska
naselja.

Pogoji za opravljanje dejavnosti po prejšnjem odstavku
se ugotavljajo v posebnih upravnih postopkih za pridobitev
odločbe o lokacijskem dovoljenju (lokacijskih postopkih).

3. člen

V času turistične sezone se na območju celotne Občine
Postojna v soglasju s pristojnim občinskim oziroma uprav-
nim organom, opravlja dejavnosti tudi na zunanjih površinah
pred poslovnimi prostori, kjer so za to dane prostorske mož-
nosti s tem, da ne bo moteno gibanje mimoidočih in ne bo
motečih vplivov na bližnje stanovanjske hiše.

4. člen

V poslovnih prostorih v vseh ostalih ulicah in naseljih,
ki niso navedeni v 2. členu, se lahko opravljajo vse vrste
poslovnih dejavnosti, razen v ožjih centrih oziroma najbolj
zgoščeno pozidanih območjih, kjer se poslovni prostori ne
smejo uporabljati za obratovalnice proizvodnega značaja, ki
presegajo maksimalno dovoljeno raven škodljivih emisij v
okolje in povzročajo prevelik hrup.

Pogoji za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka
se ugotavljajo v posameznih lokacijskih postopkih.

5. člen

Z urbanistično prostorskimi dokumenti in ureditvenimi
načrti za posamezne dele mesta in ostala naselja v občini,
morajo biti opredeljene možnosti lociranja poslovnih prosto-
rov za storitvene dejavnosti za potrebe občanov.

6. člen

Pri oddaji poslovnih prostorov v lasti Občine Postojna
posameznim interesentom, mora pristojni organ upoštevati
določbe tega odloka in predlog o razvrstitvi obrtnih dejavno-
sti glede na razvitost in potrebe občine.
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Poslovni prostori v zasebni lasti se lahko oddajo v
najem le pod pogoji, ki so navedeni v tem odloku.

7. člen

Prednost pri oddaji poslovnih prostorov imajo:
a) deficitarne obrtne dejavnosti: kovaštvo, mehanika ko-

les, tapetništvo, ročno in strojno pletiljstvo, čevljarstvo, iz-
delovanje turističnih spominkov ter pranje in likanje perila
in obleke;

Deficitarne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, kate-
rih ni dovolj v občini Postojna, so pa nujno potrebne za
zadovoljevanje potreb občanov.

b) prednostne dejavnosti: steklarstvo, avtomehanika in
popravilo poljedeljskih strojev, avtokleparstvo, popravilo in
vzdrževanje izdelkov precizne mehanike, urarstvo, strojno
ključavničarstvo, kovinostrugarstvo, stavbno kleparstvo,
elektromehanika za gospodinjske stroje in aparate, popravilo
in vzdrževanje radijskih, televizijskih aparatov in naprav ter
drugih elektrotehničnih aparatov, avtoelektričarstvo, mi-
zarstvo, vulkanizerstvo, slaščičarstvo, filigranstvo, zlatarstvo,
graverstvo, cvetličarstvo, instalaterstvo za vodovod, kanali-
zacijo, centralno kurjavo in klimatske naprave, kamnoseš-
tvo, parketarstvo, moško in žensko krojaštvo, šiviljstvo,
moško in žensko frizerstvo, kozmetika, kemično čiščenje,
optika, fotografiranje, avtoličarstvo, čiščenje in mazanje vo-
zil.

Prednostne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, ki so v
Občini Postojna do določene mere že razvite, kljub temu pa
jih še vedno primanjkuje.

8. člen

Občinski svet občine Postojna določi s pravilnikom
pogoje in merila za oddajanje poslovnih prostorov, ki so v
lasti občine.

9. člen

Najemniki in lastniki poslovnih prostorov morajo v
roku dveh let po uveljavitvi odloka prilagoditi dejavnosti
poslovnih prostorov določbam tega odloka.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka  se sme poslovni
prostor izjemoma uporabljati za dotedanjo dejavnost še toli-
ko časa, dokler se za ta poslovni prostor ne najde najemnik,
ki bi opravljal dejavnost skladno s tem odlokom.

10. člen

Če nastane dvom, ali je dejavnost za posamezen po-
slovni prostor skladna z določbami tega odloka, odloči o tem
pristojni občinski organ, kolikor gre za dejavnost gospodar-
skih družb. Kolikor gre za dejavnost obrti, odloči o tem
pristojni organ, v sodelovanju z Obrtno zbornico Postojna.

11. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o poslovnih prostorih v občini Postojna (Uradni list SRS, št.
17/84).

12. člen

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

Št. 06100/001/96
Postojna, dne 19. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna

Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

VOJNIK

3448.

Na podlagi 58. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84) je Občinski svet občine Vojnik
na seji dne 11. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

V Občini Vojnik se za uporabo stavbnega zemljišča na
območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).

Nadomestilo se plačuje na območjih krajevnih skupno-
sti Dobrna, Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik.

V naseljih Strmec nad Dobrno in Brdce nad Dobrno se
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje zara-
di demografsko ogroženega območja.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

2. člen

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določe-
na po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posamez-
nih stavbnih zemljišč, in sicer:

– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo so:
I. območje
– naselja: Dobrna ožji del, Frankolovo ožji del, Nova

Cerkev-center Višnja vas vključno do hišne št. 16, Ivenca,
Vojnik in Arclin ožji del do meje z občino Celje;

II. območje
– naselja: Dobrna, Klanc nad Dobrno, Vinska Gorica,

Lokovina, Frankolovo širši del od kapele do vključno Ver-
pet, Nova Cerkev širši del z zaselki Hudinja, Polže, Vizore,
Razdelj, Lemberg (ožji del in Trnovce - naselje vikendov) in
Hrenova, Vojnik širši del, Arclin širši del, Gmajna, Konjsko
vključno z domačijo Trobiš, Socka in Ilovca.

3. člen

Opis in grafični prikaz naselij I. območja in naselij II.
območja so sestavni del tega odloka in je na vpogled na
Občini Vojnik in na Republiški upravi za javne prihodke -
izpostava Celje.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

4. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasled-
nja merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priklju-
čitve na objekte in naprave in uporabe le-teh,

2. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega
zemljišča,

3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem
dohodka v gospodarskih in poslovnih dejavnostih.
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5. člen

Stavbno zemljišče se glede na namen uporabe razde-
li na:

– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, namenjeni
za bivanje,

– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, ki se upo-
rabljajo za poslovno in drugo dejavnost gospodarstva in
obrti,

– stavbno zemljišče, na katerem so objekti, ki se upo-
rabljajo v okviru družbenih dejavnosti.

6. člen

Stanovanjska površina je tlorisna površina stanovanja
ter garaže za osebne avtomobile.

Poslovna površina je neto tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prosotorom.

Med poslovne površine, ki se štejejo za zazidana stavb-
na zemljišča, spadajo tudi nepokrita skladišča (dvorišča),
interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča
trajnejšega značaja, za katere se plačuje najemnina, teniška
igrišča, odprti bazeni in kopališča.

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-
ljišča se plačuje od površine, ki je po prostorskem izvedbe-
nem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristoj-
ni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Ugotovijo se točke po
7. členu in se pri določitvi nadomestila upošteva 20 %.

7. člen

Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se določi
od enega m2 tlorisne površine stanovanj in poslovnih povr-
šin, kot jih določa 6. člen tega odloka ter površin, namenje-
nih za družbene dejavnosti.

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi napravami individualne in skupne rabe ter dejanske
možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednji-
mi točkami za m2 zazidanega stavbnega zemljišča:

a) Lega stavbnega zemljišča: št. točk
– stavbno zemljišče za stanovanjske namene

v I. območju 13
– stavbno zemljišča za stanovanjske namene

v II. območju 7
– stavbno zemljišče namenjeno za poslovno

dejavnost v I. območju 40
– stavbno zemljišče namenjeno za poslovno

dejavnost v II. območju 25
– stavbno zemljišče namenjeno za družbene

dejavnosti v  I. območju 25
– stavbno zemljišče namenjeno za družbene

dejavnosti v II. območju 15
b) Komunalna opremljenost zemljišča:
– asfaltirano urejeno cestišče 12
– makadamska utrditev cestišča 4
– opremljenost z vodovodom (tudi krajevni

vodovodi) 5
– opremljenost s kanalizacijo 6
– opremljenost s plinovodom 12
– opremljenost z elektriko 2
– opremljenost z javno razsvetljavo 6
– opremljenost z zelenimi površinami 2

IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

8. člen

Mesečna višina nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča se določi po merilih iz 6. in 7. člena tega odloka tako,

da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslov-
no površino zavezančevega objekta oziroma s površino za-
vezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vred-
nostjo točke za izračun nadomestila.

9. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Vojnik je 0,070 SIT
na mesec in se na osnovi sklepa Občinskega sveta polletno
valorizira na podlagi indeksa rasti cen na drobno, ki ga
objavi Zavod za statistiko Republike Slovenije.

10. člen

Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in
evidence.

Zavezanci so dolžni sporočiti spremembo vrste dejav-
nosti ali spremembo poslovne ali stanovanjske površine
RUJP. Prav tako so dolžni poslati vse ostale podatke in
obvestila, ki so potrebni za odmero nadomestila.

11. člen

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu RUJP
za obdobje treh mesecev kot akontacijo nadomestila za na-
slednje leto na podlagi določene vrednosti točke, meril za
izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podatkov in
obvestil, ki so jim jih zavezanci dolžni sporočiti ali ki jih
RUJP zbere po uradni dolžnosti.

V. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

12. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zavezanci
ne plačujejo v primerih, določenih v prvem odstavku 59.
člena zakona o stavbnih zemljiščih.

Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za
določen čas, v naslednjih primerih:

– na zahtevo zavezanca, v primerih, določenih v dru-
gem odstavku 59. člena prej navedenega zakona,

– če zavezanec prejema stalno socialno pomoč,
– zaradi elementarnih in drugih nezgod,
– če bi plačilo spravilo v nevarnost nujno preživljanje

zavezanca in njegovih družinskih članov.
Zavezanci iz drugega odstavka so lahko oproščeni pla-

čila nadomestila, delno ali v celoti.
Zavezanci so oproščeni plačila nadomestila za stavbna

zemljišča gospodarskih objektov, ki jih individualna kmetij-
ska gospodarstva uporabljajo za kmetijsko dejavnost (hlevi,
svinjaki, kozolci, strojne lope).

VI. KAZENSKE DOLOČBE

13. člen

V primeru, da posameznik kot zavezanec ne prijavi
svoje obveznosti ali je ne prijavi s točnimi podatki, se kaznu-
je z denarno kaznijo 30.000 SIT.

Če samostojni podjetnik ne prijavi svoje obveznosti, se
kaznuje z denarno kaznijo 100.000 SIT.

Če gospodarska družba ne prijavi svoje obveznosti, se
kaznuje z denarno kaznijo 300.000 SIT.

Odgovorna oseba v gospodarski družbi se istočasno za
neprijavo kaznuje z 80.000 SIT.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

RUJP – izpostava Celje do prejema novih podatkov po
tem odloku upošteva pri odmeri nadomestila površine stavb-
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nega zemljišča, ki so bile podlaga po sedaj veljavnem odlo-
ku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč Občine Ce-
lje.

15. člen

Zavezanec mora na območjih, kjer se nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča na novo uvaja, zazidano in
nezazidano stavbno zemljišče kot ga določa 7. člen tega
odloka, prijaviti v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka Re-
publiški upravi za javne prihodke – izpostava Celje.

Na območju, kjer je nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča že uvedeno, morajo zavezanci po tem odloku pri-
javiti vse spremembe v 30 dneh po objavi tega odloka RUJP
– izpostava Celje.

16. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa
se prične s 1. 1. 1997.

Št. 849/9-96
Vojnik, dne 11. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

3449.

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Vojnik (Urad-
ni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na seji
dne 11. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o prispevku  na obremenjevanje okolja

s komunalnimi odpadki

1. člen

Odlok o prispevku na obremenjevanje okolja določa
zavezanca za plačilo prispevka, znesek in obračunavanje
prispevka, druge obveznosti zavezanca, nadzor nad izvaja-
njem odloka ter določa kazni.

2. člen

Prispevek na obremenjevanje okolja s komunalnimi od-
padki plačujejo vsa gospodinjstva, v Občini Vojnik, ki niso
vključena v organiziran odvoz odpadkov.

3. člen

Višina prispevka je določena na število članov, ki v
gospodinjstvu stalno ali začasno prebivajo in se plačuje tri-
mesečno.

Mesečni prispevek, ki znaša 273,40 SIT na člana v
stanovanjskem prostoru, se trimesečno revalorizira z dvigom
maloprodajnih cen v RS preteklega trimesečnega obdobja.

4. člen

Delno oprostitev plačila prispevka lahko na posebno
prošnjo odobri Odbor za komunalno dejavnost.

Demografsko ogrožena območja v Občini Vojnik, niso
zajeta v plačilo prispevka po tem odloku.

5. člen

Zbrana sredstva prispevka so namenska in se uporablja-
jo za plačilo stroškov postavitve in odvoza kontejnerjev, ki

jih Občina Vojnik zagotavlja na območjih, kjer ni organizi-
ranega odvoza komunalnih odpadkov.

6. člen

Seznam lokacij kontejnerjev, termine odvoza ter zave-
zance za plačilo pripravijo krajevne skupnosti.

7. člen

Zavezanec za plačilo prispevka je dolžan, da odlaga
odpadke v kontejnerje.

8. člen

Nadzor o izvajanju odloka izvaja komunalna služba
Občine Vojnik oziroma komisija za komunalo v krajevnih
skupnostih.

9. člen

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje zavezanec, ki
ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje samostoj-
ni podjetnik ali podjetje, ki odlaga v skupni kontejner.

10. člen

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

Št. 961/10-96
Vojnik, dne 11. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

VRHNIKA

3450.

Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85) in odločitve krajanov Krajevne skupnosti Blatna
Brezovica, na referendumu dne 29. 9. 1996, je svet Krajevne
skupnosti Blatna Brezovica na seji dne 10. 10. 1996 sprejel

S K L E P
o podaljšanju samoprispevka na območju Krajevne

skupnosti Blatna Brezovica

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Blatna Brezovica se na
podlagi odločitve občanov na referendumu dne 29. 9. 1996
uvede samoprispevek za sofinanciranje naslednjih nalog:

1. obnova cerkve in pokopališča z mrliško vežico,
2. dokončanje kanalizacije, gasilskega doma in krajev-

nih cest,
3. ureditev športnega igrišča.

2. člen

S samoprispevkom bo zbrano 10,000.000 SIT. Višino
sredstev za posamezne namene se določi s programom in
finančnim načrtom krajevne skupnosti.

3. člen

Podaljšanje samoprispevka je uvedeno za dobo 5 let, in
sicer od 1. januarja 1997 do 1. januarja 2002.
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4. člen

Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki
stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Blatna Bre-
zovica, in sicer:

– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja ozi-
roma nadomestila za druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače, po stopnji 1,5% od neto plače oziroma nado-
mestil;

– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti,
– od povprečne neto plače v gospodarstvu RS za prete-

klo trimesečje po stopnji 1,5%, če so zavarovani iz tega
naslova;

– od ugotovljenega dobička po stopnji 1,5%;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5%

od izplačane pokojnine, razen tistih katerih pokojnina je
enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokoj-
ninsko dobo;

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od
gozdov;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir
posebej.

5. člen

Plačevanja krajevnega samoprispevka so oproščeni ob-
čani, ki prejemajo socialno varstveno pomoč, priznavalnino,
invalidnino in druge prejemke po predpisih o vojaških inva-
lidih in civilnih invalidih vojne, denarno nadomestilo za
telesno okvaro, dodatek za pomoč in postrežbo, pokojnino,
ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojnin-
sko dobo, starostno pokojnino priznano po zakonu o starost-
nem zavarovanju kmetov, od štipendij ter od nagrad učen-
cem in študentom na proizvodnem delu oziroma delovni
praksi.

Samoprispevka tudi ne plačujejo delavci, katerih oseb-
ni dohodek ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka,
ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca.

6. člen

Sredstva krajevnega samoprispevka se zbirajo na žiro
račun krajevne skupnosti št. 50110-654-64110 Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, nadzor in informiranje
Vrhnika.

7. člen

Za zbiranje sredstev in izvajanje programa krajevnega
samoprispevka je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki bo o
zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poro-
čal na zboru krajanov.

8. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
bosta kontrolirala Agencija RS za plačilni promet, nadzor in
informiranje in Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Ljubljana, izpostava Vrhnika.

9. člen

Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo
obračunavali in odtegovali izplačevalci ob izplačilu, zave-
zancem od kmetijske, obrtne in poklicne dejavnosti pa Davč-
na uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpo-
stava Vrhnika.

10. člen

Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti sa-
moprispevka v določenem roku, bo samoprispevek iztirjan

po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.

11. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.

Blatna Brezovica, dne 10. oktobra 1996.

Predsednik
KS Blatna Brezovica
Robert Gostiša l. r.

ŽELEZNIKI

3451.

Na podlagi sklepov Občinskih svetov občine Železniki,
z dne 1. 2. 1996, Občine Žiri, z dne 5. 7. 1996, Občine
Gorenja vas-Poljane, z dne 20. 9. 1996 in Občine Škofja
Loka, z dne 3. 10. 1996 je bil sprejet

S K L E P

1

Zemljišče s parc. št. 1686/3, v izmeri 1076 m2, je vpisa-
no v seznam XVI. javno dobro, k.o. Studeno, preneha biti
javno dobro, se iz tega seznama izpiše in vpiše v nov vložek
te k.o.

2

Občinski sveti dovoljujejo, da se po izvzemu zemljišča
št. 1686/3 in vpisu le-tega v nov vložek, glede na dejstvo, da
nepremičnina leži na območju Občine Železniki, pri njem
vknjiži pravica uporabe oziroma lastninska pravica na Obči-
no Železniki, Trnje 20, Železniki in se navedeno upošteva v
postopku razdelitve skupnega premoženja bivše Občine Škof-
ja Loka.

3

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

Št. 3130
Železniki, dne 14. oktobra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žiri
Marijan Žakelj l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.
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DRŽAVNI ZBOR

3452.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o ukrepih za sanacijo finančnega
položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in
rudnikov rjavega premoga v zapiranju (ZUSFPE)

Razglašam zakon o ukrepih za sanacijo finančnega po-
ložaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov
rjavega premoga v zapiranju (ZUSFPE), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra
1996.

Št. 001-22-113/96
Ljubljana, dne 23. oktobra 1996

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O UKREPIH ZA SANACIJO FINANČNEGA

POLOŽAJA PODJETIJ S PODROČJA
ELEKTROGOSPODARSTVA IN RUDNIKOV

RJAVEGA PREMOGA V ZAPIRANJU (ZUSFPE)

1. člen

Republika Slovenija bo podjetjem s področja elektro-
gospodarstva omogočila sanacijo njihovega finančnega po-
ložaja in postopno doseganje ciljev, opredeljenih v resoluciji
o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list
RS, št. 9/96), z naslednjimi ukrepi:

– s konverzijo terjatev Republike Slovenije, nastalih z
izpolnitvijo poroštvenih obveznosti na podlagi zakona o jam-
stvu Republike Slovenije za najetje kreditov in izdajo obvez-
nic za ekološke in energetske projekte (Uradni list RS, št.
38/92) in zakona o poroštvu Republike Slovenije za najete
kredite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šo-
štanj, Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljub-
ljana (Uradni list RS, št. 60/95) v kapitalske vložke,

– z odobritvijo poroštev Republike Slovenije za kredi-
te, ki jih bodo podjetja s področja elektrogospodarstva najela
za restrukturiranje neodplačanega dela obveznosti iz naslova
posojil, za katera je Republika Slovenija na podlagi zakonov
iz prejšnje alinee in zakona o jamstvu Republike Slovenije
za najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE
Golica (Uradni list RS, št. 36/93) dala poroštvo,

– z odobritvijo poroštev Republike Slovenije za kredi-
te, ki jih bodo podjetja s področja elektrogospodarstva najela
za restrukturiranje obveznosti iz naslova kreditov, odobrenih
na podlagi sredstev, za katere je Republika Slovenija prevze-
la obveznosti vračila s 3. členom sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o
prevzemu zunanjih dolgov nekdanje Socialistične federativ-
ne republike Jugoslavije (Uradni list RS, št. 44/96 – Medna-
rodne pogodbe št. 11),

– z odobritvijo poroštev Republike Slovenije za kredi-
te, najete na podlagi 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev

za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in
Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95), s katerimi je bila reali-
zirana konverzija prenešenih obveznosti Rudnikov rjavega
premoga Slovenije p.o. na novoustanovljene rudnike v zapi-
ranju Zagorje, Senovo, Kanižarica,

– z odobritvijo poroštev Republike Slovenije za kredi-
te, najete za restrukturiranje neodplačanega dela obveznosti
iz odloka o določitvi obveznosti Socialistične Republike
Slovenije do Ljubljanske banke, Ljubljana, v zvezi z njenimi
obveznostmi za izgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in
Termoelektrarne Šoštanj IV (Uradni list SRS, št. 13/74 in
39/74).

2. člen

Restrukturiranje obveznosti po tem zakonu pomeni:

– najemanje kreditov za predčasno odplačilo obstoječih
kreditov (novi krediti),

– spremembo pogojev odplačila obstoječih kreditov (re-
programiranje),

– najemanje kreditov za poplačilo prevzetih kratkoroč-
nih zapadlih obveznosti Rudnikov rjavega premoga Sloveni-
je p.o. po delitveni bilanci na dan 31. 12. 1995.

3. člen

Republika Slovenija spremeni v podjetjih dolžnikih v
kapitalski vložek svoje terjatve iz prve alinee 1. člena tega
zakona, ki so nastale do dneva uveljavitve tega zakona.

Poleg tega bo Republika Slovenija dokapitalizirala pod-
jetja s področja elektrogospodarstva, navedena v 1. členu
tega zakona, tudi za višino že plačanih glavnic in obresti v
letu 1996, ki jih je za obveznosti iz 1. člena tega zakona
plačala Republika Slovenija in nato izterjala na podlagi re-
gresnega zahtevka, ki ga je imela do podjetij.

4. člen

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti pod-
jetij s področja elektrogospodarstva iz naslova kreditov, na-
jetih za restrukturiranje obveznosti iz 1. člena tega zakona,
pod naslednjimi pogoji:

– restrukturiranje mora vključevati najmanj osemnajst-
mesečni odlog odplačila glavnice,

– obrestne mere novih kreditov ne smejo biti višje od
obrestnih mer kreditov, ki se restrukturirajo,

– višina glavnic novih kreditov mora biti enaka znesku
neplačanih obveznosti po kreditih, ki se nadomeščajo,

– dokončna dospelost novih obveznosti ne sme biti kraj-
ša od dokončne dospelosti kreditov, ki se restrukturirajo,

– višina glavnic novih kreditov mora biti enaka znesku
prevzetih obveznosti po delitveni bilanci Rudnikov rjavega
premoga Slovenije p.o. na dan 31.12.1995; dinamika vračil
kreditov mora biti usklajena s planirano dobo zapiranja rud-
nikov,

– zavarovanje upnikovih terjatev iz novih kreditov mo-
ra biti urejeno s pogodbo, ki jo skleneta upnik in dolžnik.

Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost,
pridobi pravico do povračila izplačanih zneskov in stroškov,
ki so ji v zvezi s tem nastali.

5. člen

Republika Slovenija bo svoje terjatve do Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., nastale z izpolnitvijo obveznosti, prev-
zetih s sporazumom iz tretje alinee 1. člena tega zakona,
uskladila s pogoji kreditov za restrukturiranje obveznosti iz
prejšnjega člena.
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6. člen

Poroštvene pogodbe z upniki sklene minister, pristojen
za finance, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, ko
so izpolnjeni vsi pogoji iz 4. člena tega zakona.

7. člen

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

Št. 431-01/96-8/1
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3453.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o članstvu Banke Slovenije v Banki

za mednarodne poravnave (ZBSBMP)

Razglašam zakon o članstvu Banke Slovenije v Banki
za mednarodne poravnave (ZBSBMP), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra 1996.

Št. 001-22-114/96
Ljubljana, dne 23. oktobra 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ČLANSTVU BANKE SLOVENIJE V BANKI ZA

MEDNARODNE PORAVNAVE (ZBSBMP)

1. člen

S tem zakonom se urejajo vprašanja članstva Banke
Slovenije v Banki za mednarodne poravnave s sedežem v
Baslu in nasledstva nekdanje Narodne Banke Jugoslavije v
Banki za mednarodne poravnave.

2. člen

Banki Slovenije se dovoli udeležba na delniškem kapi-
talu Banke za mednarodne poravnave v višini 1.310 delnic
kapitala Banke za mednarodne poravnave.

Banka Slovenije postane lastnica sorazmernega deleža
drugega dobroimetja nekdanje Narodne banke Jugoslavije v
Banki za mednarodne poravnave.

Banki Slovenije se dovoli članstvo v Banki za medna-
rodne poravnave.

3. člen

Vlada Republike Slovenije določi podpisnika pisma, s
katerim se potrdi zakonitost članstva Banke Slovenije v Ban-
ki za mednarodne poravnave in nasledstva Banke Slovenije

v dobroimetju nekdanje Narodne banke Jugoslavije pri tej
banki ter veljavnost določil protokola o imunitetah Banke za
mednarodne poravnave, podpisanega dne 30. julija 1936 v
Bruslju, v Republiki Sloveniji.

4. člen

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

Št. 450-03/96-17/1
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3454.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

Razglašam zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
15. oktobra 1996.

Št. 001-22-115/96
Ljubljana, dne 23. oktobra 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta zakon ureja rabo kmetijskih zemljišč, njihovo vars-
tvo, promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike.

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
gozdove, če ni z zakonom drugače določeno.

2. člen

Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so primerna za
kmetijsko pridelavo, razen stavbnih in vodnih zemljišč ter za
druge namene določenih zemljišč. Med kmetijska zemljišča
spadajo tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za
gozd na podlagi zakona o gozdovih.

Kmetijska zemljišča se na podlagi njihovih naravnih
lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel delijo na:

– najboljša kmetijska zemljišča, to so zemljišča, ki so
najprimernejša za kmetijsko obdelavo;

– druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za
kmetijsko obdelavo.

Najboljša kmetijska zemljišča so:
a) po naravnih lastnostih:
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– zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe tal, ki
se kaže v možnosti gojenja kmetijskih rastlin, ki uspevajo pri
nas, če lega tal omogoča uporabo ustrezne kmetijske meha-
nizacije – I. kategorija kmetijskih zemljišč;

– zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost
rabe tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, kar zmanjšuje možnost
izbora gojenja kmetijskih rastlin – II. kategorija kmetijskih
zemljišč;

– zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna
za trajne nasade (sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča, oljčni
nasadi ipd.);

– zemljišča, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege naj-
primernejša za vrtnarsko proizvodnjo;

b) po legi, velikosti in obliki parcel:
– zemljišča, ki so oblikovana (združena) v komplekse.

3. člen

Določitev zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo,
za stavbna, vodna ali za drug namen, je možna le v planskih
aktih Republike Slovenije in lokalnih skupnosti v skladu z
zakonom.

Kmetijska zemljišča se v planskih aktih Republike Slo-
venije in lokalnih skupnosti na podlagi kategorizacije dolo-
čijo po območjih iz 1. in 2. alinee drugega odstavka 2. člena
tega zakona ter vodijo v posebni evidenci, povezani z bazo
podatkov zemljiškega katastra.

4. člen

Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z nji-
hovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali
drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zavira-
nje rasti rastlin.

Kmetijska zemljišča so onesnažena takrat, kadar tla
vsebujejo toliko škodljivih snovi, da se zmanjša njihova
samoočiščevalna sposobnost, poslabšajo fizikalne, kemične
ali biotične lastnosti, zavirata ali preprečujeta rast in razvoj
rastlin, onesnažuje podtalnica oziroma rastline ali je zaradi
škodljivih snovi kako drugače okrnjena trajna rodovitnost
tal.

Trajna rodovitnost tal je zagotovljena, če tla:

– niso izpostavljena eroziji;

– niso zbita;

– vsebujejo zadostno količino humusa;

– ne omejujejo nemotene rasti rastlin;

– dolgoročno omogočajo razvoj in kakovost kmetijskih
ter gozdnih rastlin (vegetacije);

– imajo lastnost razgrajevati snovi kot so odmrli ostan-
ki rastlinskega in živalskega izvora, živalski ali človeški
izločki in ostanki sredstev za varstvo rastlin ter druge snovi,
ki se kot sekundarne surovine vračajo v naravni obtok snovi;

– optimalno sprejemajo, zadržujejo in oddajajo vodo.
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
predpiše podrobnejša merila o trajni rodovitnosti tal in one-
snaženosti rastlin ter z njimi povezane obvezne ukrepe.

5. člen

Pravna ali fizična oseba, ki je lastnik, zakupnik ali drug
uporabnik kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: last-
nik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča) mo-
ra na svojih, zakupljenih ali drugače dodeljenih neobdelo-
valnih kmetijskih zemljiščih dopustiti drugim čebelarjenje,
lov in rekreativno nabiranje plodov prostorastočih rastlin,
zelnatih prostorastočih rastlin, gob in prostoživečih živali v
skladu s predpisi ter dopustiti prosto gibanje drugim osebam
po neobdelovalnih kmetijskih zemljiščih, če se s tem ne
povzroči škoda.

Povzročitelj škode na zemljišču ali pridelku je odškod-
ninsko odgovoren lastniku, zakupniku ali drugemu uporab-
niku kmetijskega zemljišča oziroma pridelka v skladu s pred-
pisi.

6. člen

Določbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih
zemljišč, odškodnini iz 11. člena tega zakona se uporabljajo
tudi za zemljišča, ki so s planskim aktom določena za stavb-
na zemljišča oziroma za nekmetijske namene, dokler za njih
ni v skladu s predpisi izdano dovoljenje za gradnjo oziroma
drug ustrezen akt.

II. NAČRTOVANJE IN VARSTVO KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

1. Raba kmetijskih zemljišč

7. člen

Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zem-
ljišča mora obdelovati kmetijsko zemljišče na predpisan na-
čin in kot dober gospodar in mora kmetijsko proizvodnjo
prilagoditi ekološkim in talnim razmeram, uporabljati zem-
ljiščem in kraju primerne metode za preprečevanje zbitosti
tal, erozije in onesnaženja ter za zagotavljanje trajne rodovit-
nosti zemljišč.

Na zemljiščih, ki so s planskim aktom lokalne skupno-
sti oziroma Republike Slovenije namenjena za nekmetijske
namene, se ne sme napraviti trajnih nasadov oziroma kako
drugače ovirati predvidene namembnosti teh zemljišč.

Lastniku, zakupniku ali drugemu uporabniku zemljišča
za trajne nasade ali druga vlaganja, ki jih napravi v nasprotju
s prejšnjim odstavkom, ne pripada odškodnina.

Če kmetijska inšpekcija ali kmetijska svetovalna služba
ugotovi, da obdelovalec ne uporablja kmetijskega zemljišča
v skladu s prvim odstavkom tega člena, razišče vzroke za
tako stanje. V skladu z ugotovljenim stanjem naloži kmetij-
ski inšpektor obdelovalcu izvedbo primernih ukrepov. Ob-
delovalec mora ukrepe izvesti najpozneje do začetka kmetij-
skih del v naslednjem koledarskem letu oziroma v enem letu,
sicer se izvedba potrebnih ukrepov na stroške lastnika, za-
kupnika ali drugega uporabnika kmetijskega zemljišča zago-
tovi v izvršilnem postopku.

Vlada določi podrobnejša merila za presojo, ali obdelo-
valec ravna kot dober gospodar.

2. Načrtovanje in varstvo pred spreminjanjem
namembnosti

8. člen

Najboljša kmetijska zemljišča, se lahko izjemoma, če
ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetij-
sko proizvodnjo, oziroma gozdov, v planskih aktih Republi-
ke Slovenije namenijo za nekmetijsko rabo, če gre za:

– izkoriščanje rudnin, pomembnih za Republiko Slove-
nijo;

– gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, ki so
določeni v dolgoročnem planskem aktu Republike Slovenije
ali občine in jih zaradi tehničnih elementov ali drugih vzro-
kov ni mogoče postaviti na manj vrednih kmetijskih ali
gozdnih zemljiščih;

– gradnjo objektov za potrebe zaščite in reševanja, ki
jih zaradi tehničnih in drugih vzrokov ni mogoče postaviti na
manj vrednih kmetijskih in gozdnih zemljiščih;

– gradnjo objektov za urejanje vodnega režima z name-
nom, da se zagotovijo obramba pred poplavami in erozijo,
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varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in
vzdrževanje naravnih vodotokov;

– dodatno opremljanje z dejavnostmi, ki so nujno po-
trebne za zadovoljevanje funkcij, ki jih ima naselje, če za to
ni na razpolago ustreznih stavbnih zemljišč ali manj vrednih
kmetijskih in gozdnih zemljišč;

– nujne funkcionalne zaokrožitve komunalno oprem-
ljenih območij kompleksne graditve.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se v planskem
aktu lokalne skupnosti izjemoma lahko določi, da se najbolj-
ša kmetijska zemljišča namenijo za nekmetijsko rabo, če ni
mogoče uporabiti drugih kmetijskih zemljišč ali gozdov, in
če gre za:

– gradnjo objektov, ki neposredno služijo primarni kme-
tijski proizvodnji (hlevi, silosi, hmeljske sušilnice, vinske
kleti, strojne lope, rastlinjaki ipd.), če izpolnjujejo predpisa-
ne pogoje glede nujnosti gradnje na tem območju, površine
in namena objekta ter obsega kmetijske proizvodnje, s katero
je objekt povezan, in stanovanjskih objektov, če izpolnjujejo
predpisane pogoje glede nujnosti gradnje na tem območju,
površine in namena objekta;

– gradnjo objektov za zaščito in reševanje v naravnih in
drugih nesrečah;

– širitev pokopališč.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z mini-

strom, pristojnim za prostor, predpiše podrobnejše pogoje, ki
morajo biti izpolnjeni, da se na najboljših kmetijskih zem-
ljiščih lahko gradijo objekti.

9. člen

Zaradi določanja kmetijskih zemljišč v planskih aktih
Republike Slovenije in lokalnih skupnosti ter izvajanja ukre-
pov kmetijske politike se kot uradna evidenca vodijo podatki
o kategorijah kmetijskih zemljišč, najboljših in drugih kme-
tijskih zemljiščih, območjih z omejenimi možnostmi za kme-
tijstvo, območjih agrarnih operacij in območjih skupnih paš-
nikov.

Pri vzpostavitvi in vodenju baz podatkov iz prejšnjega
odstavka uporablja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, od
njega določena strokovna institucija ter upravne enote na-
slednje podatke:

– o lastnikih, parcelah in njihovi površini, katastrski
kulturi in katastrskem razredu iz podatkovne baze zemljiške-
ga katastra Republike Slovenije, vključno z obstoječimi ra-
čunalniškimi orodji, pri čemer se lahko za fizične osebe
uporabi glede imena, priimka in naslova ter enotne matične
številke občana podatke iz Centralnega registra prebivalstva;
za pravne osebe in samostojne podjetnike pa glede imena,
naslova, matične številke ter drugih javnih podatkov podat-
ke iz registra podjetij; za oboje pa tudi podatke iz registra
teritorialnih enot in evidence hišnih številk;

– o legi iz mapne kopije zemljiškega katastra oziroma
digitaliziranega načrta in iz topografskih kart iz topografskih
načrtov in digitalnega modela višin;

– o zemljiščih iz pedološke karte, iz aero fotoposnetkov
in obstoječih satelitskih posnetkov ter iz podatkov sistema-
tičnega spremljanja in analiziranja rodovitnosti kmetijskih
zemljišč;

– o podnebju iz meteorološke podatkovne baze Hidro-
meteorološkega zavoda Republike Slovenije;

– o onesnaženosti iz podatkov sistematičnega spremlja-
nja onesnaženosti kmetijskih zemljišč, kmetijskih rastlin in
talne vode;

– iz drugih baz podatkov.
Upravljavci oziroma lastniki podatkov iz prejšnjega od-

stavka dajo ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, oziroma
od njega določeni strokovni instituciji in upravni enoti po-

datke brezplačno, razen neposrednih materialnih stroškov za
potrebne dodatne izvode.

Baze podatkov iz prvega odstavka tega člena izdelajo
strokovne institucije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje gle-
de kadrov in opreme in jih določi minister, pristojen za
kmetijstvo.

Sredstva za izdelavo in sprotno vodenje baz podatkov
se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

Baze podatkov iz prvega odstavka tega člena so pove-
zane z bazo podatkov zemljiškega katastra.

Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše podrobnejše
predpise o razvrstitvi zemljišč v kategorije in razvrstitev
zemljišč na najboljša in druga kmetijska zemljišča.

Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše v soglasju z
ministrom, pristojnim za prostor, podrobnejše pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati strokovne institucije za izdelavo in vo-
denje baz podatkov po tem členu, njihovo podrobnejšo vse-
bino, način izdelave in vodenja ter njihove povezave z zem-
ljiškim katastrom.

10. člen

Območja z omejenimi možnostmi za kmetijstvo iz pr-
vega odstavka prejšnjega člena so območja, kjer so pogoji za
kmetovanje in življenje oteženi, in se delijo na:

a) hribovska in gorska območja: to so sklenjena območ-
ja občin ali delov občin z znatno omejenimi možnostmi za
kmetijsko pridelavo, kar je posledica zlasti nagibov zem-
ljišč, nadmorske višine, težkih klimatskih pogojev in slabše
rodovitnosti tal;

b) območja z drugimi naravnimi in socialnimi omeji-
tvami: to so sklenjena območja občin ali delov občin, za
katere je značilna zlasti:

– slabša rodovitnost tal in težki klimatski pogoji, zaradi
česar znatno zaostajajo rezultati kmetovanja na teh območjih
v primerjavi s povprečnimi rezultati v Sloveniji oziroma

– slaba poseljenost oziroma tendenca zmanjševanja na-
seljenosti zlasti kmetijskega prebivalstva, kar ogroža nadalj-
nji razvoj in obstoj teh območij.

Vlada predpiše podrobnejše kriterije za razvrščanje
kmetijskih zemljišč v območja z omejenimi možnostmi za
kmetijstvo.

3. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča in gozda

11. člen

Kdor spremeni namembnost kmetijskega zemljišča ali
gozda na podlagi predpisanega dovoljenja ali drugega uprav-
nega akta, ali če spremeni namembnost v nasprotju s predpi-
si tako, da se to zemljišče ne uporablja za kmetijsko pro-
izvodnjo oziroma, da se gozd izkrči, plača odškodnino zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda (v
nadaljnjem besedilu: odškodnina zaradi spremembe namemb-
nosti).

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se plača
od površine zemljišča, ki je po predpisanem dovoljenju do-
ločeno za gradnjo objekta in od površine zemljišča, ki je s
predpisanim dovoljenjem namenjena za redno rabo objekta
(gradbena parcela). Če gre za gradnjo objekta, predvidenega
s prostorsko izvedbenim načrtom, se šteje, da je za redno
rabo objekta določeno vse zemljišče, ki po prostorsko izved-
benem načrtu pripada objektu. Če gre za gradnjo v nasprotju
s predpisi, se odškodnina odmeri in plača od površine zem-
ljišča pod objektom in površine zemljišča, ki služi redni rabi
objekta. Plačilo odškodnine za spremembo namembnosti ne
vpliva na legalizacijo objekta.
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12. člen

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se ne pla-
ča za naslednje objekte in zemljišča, namenjena za njihovo
redno rabo:

– kmetijske gospodarske objekte, ki so namenjeni za
rejo živine, čebelarjenje, ribogojstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo,
hmeljarstvo, vinogradništvo, shranjevanje, če so funkcional-
no sestavni del proizvodne enote (kmetije ali kmetijskega
obrata), pa tudi objekti za predelavo kmetijskih pridelkov;

– poljske poti, dostopne poti do zemljišč, gospodarskih
objektov iz prejšnje alinee in kmetij;

– gozdne ceste in dovozne poti do hribovitih in gorskih
predelov;

– objekte za potrebe zaščite in reševanja;

– objekte za urejanje vodnega režima z namenom, da se
zagotovi varstvo pred škodljivim delovanjem voda in erozi-
jo, varstvo vodnih količin in zalog ter varstvo kakovosti
voda;

– objekte zaradi vzdrževanja naravnih vodotokov ter
vodnogospodarske objekte in naprave v splošni rabi.

Vlada lahko sklene, da se v primerih, ki so določeni z
zakonom, zniža ali oprosti plačilo tistega dela odškodnine
zaradi spremembe namembnosti, ki se po 16. členu tega
zakona vplačuje v proračun Republike Slovenije.

Če se kadarkoli spremeni namembnost objektov iz pr-
vega in drugega odstavka tega člena, se plača odškodnina za
spremembo namembnosti po višini, ki velja na dan vložitve
popolne vloge za spremembo namembnosti objekta; če je
sprememba namembnosti objekta napravljena brez vloge, pa
po višini, ki velja na dan ugotovitve spremenjene namem-
bnosti objekta. Pri tem se kot katastrska kultura in razred
zemljišča upošteva podatek pred gradnjo objekta iz prvega
oziroma drugega odstavka tega člena.

Merila za oprostitev ali zmanjšanje plačila dela odškod-
nine zaradi spremembe namembnosti iz drugega odstavka
tega člena določi vlada. Pri oprostitvi oziroma zmanjšanju
odškodnine zaradi spremembe namembnosti vlada upošteva
zlasti: posledice, ki jih bo imel poseg v prostor na možnost
uporabe preostalih kmetijskih zemljišč in gozda v občini za
kmetijsko proizvodnjo; kakovost, lego in stopnjo varovanja
zemljišč in gozdov, ki naj bi spremenili namembnost; pomen
posega v prostor za skladnejši regionalni razvoj prizadete
občine.

13. člen

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se določi
v znesku na kvadratni meter ob upoštevanju lege in kakovo-
sti zemljišč. Kakovost in lega kmetijskega zemljišča se ovred-
notita s številom točk na kvadratni meter glede na katastrsko
kulturo, katastrski razred ter katastrski okraj:

SKUPINE KATASTRSKIH OKRAJEV:

I. Brežice, Celje, Gorica, Koper, Kranj, Krško, Ljublja-
na, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Sežana, Vipava.

II. Črnomelj, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Kamnik,
Kanal, Kočevje, Litija, Logatec, Novo mesto, Poljane–Sel-
ce, Postojna, Radgona, Radovljica, Rogatec, Slovenj Gra-
dec, Tržič, Vitanje, Višnja gora, Vransko–Laško.

III. Bohinj, Bovec, Črna, Kranjska Gora, Planina, Po-
horje, Suha krajina–Gorjanci, Tolmin, Trbovlje, Volovsko.

Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega zakona
40 tolarjev. Minister, pristojen za kmetijstvo, letno revalori-
zira to vrednost v skladu z indeksom cen na drobno, kot jih
ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije.

14. člen

Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetij-
skih zemljišč in gozda odmeri v upravnem postopku organ,
pristojen za izdajo dovoljenj za gradnje. Za reševanje pritožb
v zadevah odmere odškodnine zaradi spremembe namemb-
nosti je na drugi stopnji pristojno ministrstvo, pristojno za
prostor.

Odškodnina se obračuna:
– za gradnje, za katere se vloži vloga za predpisano

dovoljenje za graditev oziroma priglasi dela, po višini, ki
velja na dan, ko je bila vložena popolna vloga;

– za gradnje, ki so zgrajene v nasprotju s predpisi in se
legalizirajo, po višini, ki velja na dan, ko je bila vložena
popolna vloga za legalizacijo gradnje;

Katastrske kulture in razredi Št.točk
po skupinah

njive, trav- bar- plan- paš- gozd ne- katastrskih
vino- niki, jan- taže niki rodo- okrajev
gradi eks- ski- gozd- vitno
plan- ten- trav- nega I. II. III.
tažni zivni niki drevja
sadov- sadov-
njaki njaki
hmelj-
išča

1 100 80 60
2 90 75 55
3 1 80 65 55
4 2 65 60 55
5 3 1  40 35 30
6 4 1 2  20 15 10
7 5 2 3 1 10 10 7,5
8 6 3 4 2 1 5 5 5

7 4 3 2 2,5 2,5 2,5
8 4 3 1,5 1,5 1,5

5 4 1 1 1
6 5 0,5 0,5 0,5
7 6 0,5 0,5 0,5
8 7 0 0 0

8 N 0 0 0
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– za gradnje, ki so zgrajene v nasprotju s predpisi v
višini, ki velja na dan vložitve zahteve za obračun odškodni-
ne zaradi spremembe namembnosti. Če investitor poruši ta-
ko gradnjo in vzpostavi zemljišče v prejšnje stanje, se mu
vrnejo nevalorizirana sredstva plačane odškodnine.

Stranki v postopku odmere odškodnine zaradi spre-
membe namembnosti sta tudi občina, na območju katere leži
zemljišče, in Republika Slovenija, ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo.

Brez potrdila o plačani odškodnini ni dovoljeno stranki
vročiti dovoljenja za gradnjo oziroma dovoljenja za izkoriš-
čanje rudnin, prav tako pa ne začeti gradnje.

15. člen

Če oseba, ki je plačala odškodnino zaradi spremembe
namembnosti, ne dobi dovoljenja za gradnjo oziroma ne
zgradi objekta, za katerega je odškodnina plačana, ima pra-
vico v enem letu po izteku lokacijskega ali gradbenega do-
voljenja oziroma dovoljenja za gradnjo zahtevati njeno vra-
čilo. Odškodnina se vrne v nevaloriziranem znesku z
zakonitimi obrestmi od dneva vložitve popolnega zahtevka
za vračilo odškodnine. Pripadajoče obresti se obračunajo po
zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in o
temeljni obrestni meri.

Pravico do vračila plačane odškodnine zaradi spremem-
be namembnosti po postopku, v višini in na način, določen v
prejšnjem odstavku imajo tudi fizične in pravne osebe, ki po
končanem izkoriščanju rudnin ponovno usposobijo zemljiš-
ča za kmetijsko pridelavo v skladu s predpisi o rudarstvu in s
predpisi o urejanju naselij ter drugih posegov v prostor.
Vlogo za vračilo lahko vložijo v enem letu po tem, ko je v
skladu s predpisi ugotovljena usposobitev zemljišč za kme-
tijsko pridelavo.

O vračilu odškodnine zaradi spremembe namembnosti
po tem členu odloča v upravnem postopku organ, pristojen
za izdajo dovoljenja za gradnjo.

16. člen

Sredstva odškodnine iz 11. člena tega zakona pripa-
dajo:

– 70% v proračun Republike Slovenije in
– 30% v proračun občine, na območju katere ležijo

zemljišča, za katera se plača odškodnina.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena, ki se vplačujejo

na poseben vplačilni račun proračuna Republike Slovenije,
se uporabljajo za naslednje namene:

– sofinanciranje uvajanja novih pridelkov;
– sofinanciranje uvajanja novih tehnologij v kmetijski

pridelavi;
– sofinanciranje agromelioracij, komasacij, namakanja

in drugih ukrepov za vzdrževanje in urejanje primernih vod-
nih razmer v tleh;

– za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov, ki ga izvaja
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;

– podporo razvoju sonaravnega kmetovanja;
– ukrepe, s katerimi se omogoča in spodbuja povečanje

in zaokroževanje kmetij;
– ukrepe za ohranitev kmetij na območjih z omejenimi

možnostmi;
– sofinanciranje izvedbe sanacijskih programov za one-

snažena ali drugače degradirana kmetijska zemljišča.
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka se v prora-

čunu Republike Slovenije zagotavljajo najmanj v višini pri-
hodkov proračuna Republike Slovenije po prvi alinei prvega
odstavka tega člena.

Sredstva iz prvega odstavka tega člena, ki pripadajo
občini, se uporabljajo za:

– sofinanciranje priprave strokovnih podlag za varstvo
in urejanje kmetijskih zemljišč in planiranje;

– občinski program urejanja kmetijskih zemljišč;
– sofinanciranje celostnega razvoja podeželja in obno-

ve vasi;
– sofinanciranje obnove zemljiškega katastra na ob-

močju izvajanja programa iz druge in tretje alinee tega od-
stavka.

III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI

17. člen

S prometom s kmetijskimi zemljišči po tem zakonu je
mišljen prenos lastninske pravice s pravnimi posli med živi-
mi in tudi s pravnimi posli za primer smrti.

Kmetijska zemljišča, gozdovi in kmetije se lahko v
prometu med živimi prodajo ali odtujijo na drug način v
postopku in na način, določen s tem zakonom, če ni za
gozdove z zakonom določeno drugače.

18. člen

Kmetija iz 2. člena zakona o dedovanju kmetijskih
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: zaščitena kmetija), se s
pravnimi posli med živimi ne sme deliti, razen v naslednjih
primerih:

– če se na ta način povečujejo, zaokrožujejo ali nastaja-
jo druge kmetije oziroma če se odtujijo zemljišča, ki se jih po
prej navedenem zakonu sme nakloniti z oporoko, oziroma če
postanejo lastnina Republike Slovenije oziroma občine;

– če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na
zaščiteni kmetiji v korist solastnika, zakonca ali z njim ize-
načene osebe, potomca, posvojenca ali njegovega potomca
tako, da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po
zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

19. člen

Pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli med živi-
mi in s pravnimi posli za primer smrti na kmetijskem zem-
ljišču, gozdu ali kmetiji je možna le z odobritvijo upravne
enote. Upravna enota izda odločbo, s katero odobri pravni
posel po predhodnem mnenju občine, v kateri leži kmetijsko
zemljišče, gozd ali kmetija.

Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega
zemljišča, gozda ali kmetije:

– v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij;
– med zakoncema oziroma z njima izenačenima part-

nerjema, lastnikom in njegovim zakonitim dedičem,
– zaradi gradnje infrastrukturnih objektov in naprav iz

prvega odstavka 8. člena tega zakona oziroma za promet s
kmetijskimi zemljišči in gozdovi v povezavi z zagotovitvijo
nadomestnih zemljišč skladno z zakonom zaradi gradnje
infrastrukturnih objektov in naprav.

Odobritev pravnega posla za pridobitev kmetijskega
zemljišča, kmetije ali gozda se ne izda:

– če niso izpolnjeni pogoji iz 18. člena tega zakona;
– če promet ni potekal po postopku in na način, dolo-

čen s tem zakonom;
– če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 21.

členu tega zakona;
– če pridobitelj ni usposobljen za kmetijsko proizvod-

njo ali je na drug način očitno, da pridobitelj ne bo obdeloval
pridobljenih zemljišč v smislu 7. člena tega zakona;

– če se na zemljišču, ki je bilo urejeno s komasacijo,
bistveno poslabša dosežena ugodna razdelitev zemljišč;

– če bi lahko prišlo do negospodarne razdrobitve zem-
ljiške posesti;
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– če prodajna cena zemljišča pomembno odstopa od
prodajne vrednosti primerljivih zemljišč v okolišu. V tem
primeru lahko upravna enota po uradni dolžnosti začne po-
stopek za ugotovitev primerne cene zemljišča po drugem
odstavku 24. člena tega zakona;

– če se pridobivajo kmetijska zemljišča, gozdovi ali
kmetija oziroma njen del in se s tem veča veleposest preko
200 ha primerljive kmetijske površine po zakonu o dedova-
nju kmetijskih gospodarstev, vendar ne več kot skupno
600 ha, razen če gre za pridobitev v lastnino Republike
Slovenije ali občine;

– če ima nakup namen preprodaje;
– če bi bili ogroženi obrambni interesi, kar ugotavlja

ministrstvo, pristojno za obrambo;
– če bi kmetijsko zemljišče pridobila fizična ali pravna

oseba, ki ga ne potrebuje za opravljanje kmetijske dejavno-
sti;

– če bi pravni posel očitno pripeljal do uporabe zemljiš-
ča, ki je v nasprotju z njegovo namembnostjo.

20. člen

Vlogo za izdajo odobritve pravnega posla vloži prido-
bitelj nepremičnine pri upravni enoti, na območju katere leži
zemljišče oziroma njegov pretežni del. Vlogi je treba priloži-
ti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu.

Stranke v postopku izdaje odobritve so pogodbene
stranke razen v delu, ki se nanaša na izvajanje 21. člena tega
zakona, kjer je stranka v postopku vsak izmed prednostnih
upravičencev iz 21. člena tega zakona.

Če za pravni posel odobritev ni potrebna, to potrdi
upravna enota v pisni obliki. Če ne gre za primere, ko se izda
potrdilo, se izdaja potrdila zavrne z odločbo v upravnem
postopku.

Upravna enota izda odobritev ali jo zavrne v upravnem
postopku v 30 dneh po prejemu popolne vloge. Če odločba
oziroma potrdilo nista izdana v tem roku, se šteje, da odobri-
tev oziroma potrdilo ni dano.

O pritožbah zoper izdano oziroma neizdano odobritev
odloča na drugi stopnji ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Overitev podpisov na pogodbi o odtujitvi kmetijskega
zemljišča, gozda ali kmetije ter zemljiškoknjižni prenos last-
ninske pravice sta mogoča le na podlagi odobritve oziroma
potrdila iz tega člena.

Pravni posli, sklenjeni brez odobritve oziroma potrdila
ali v nasprotju z njima, so nični.

21. člen

Pri nakupu kmetijskega zemljišča, kmetijskega gospo-
darstva ali gozda, če ni za gozdove z zakonom o gozdovih
določeno drugače, lahko uveljavljajo prednostno pravico
prednostni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:

1. solastnik;
2. zakupnik, ki je kmet;
3. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, zakupu ali

drugačni obdelavi, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
4. drug kmet, ki ima zemljišče, ki ga ima v lasti, zakupu

ali drugačni obdelavi, v primerni oddaljenosti;
5. Republika Slovenija preko Sklada kmetijskih zem-

ljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
sklad);

6. občina, na območju katere leži nepremičnina;
7. kmetijska organizacija, ki ji je zemljišče ali kmetija

potrebno za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejav-
nosti in ima sedež v primerni oddaljenosti.

Ob enakih pogojih ima med kmeti prednostno pravico
tisti, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno
dejavnost. Kmetijska dejavnost se šteje za glavno dejavnost,

če pridelki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti,
pomenijo tej osebi poglavitni vir za preživljanje.

Če nihče od prednostnih upravičencev ne uveljavlja
prednostne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zem-
ljišče drugim kupcem, ki so njegovo ponudbo sprejeli pravo-
časno na način, predpisan po tem zakonu, če sklenjeno po-
godbo odobri upravna enota po 19. členu tega zakona.

22. člen

V smislu tega zakona je kmet občan:
– ki je lastnik, zakupnik oziroma drugačen uporabnik

kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdeluje sam ali s po-
močjo drugih, je za to obdelovanje ustrezno usposobljen in
iz kmetijske dejavnost pridobiva pomemben del dohodka;

– ki je morski ribič in je kot fizična oseba imetnik
stalnega ribolovskega dovoljenja za ribolov v ribolovnem
morju Republike Slovenije in iz ribiških dejavnosti, ki jo
opravlja sam ali s pomočjo drugih, pridobiva pomemben del
dohodka;

– družinski član osebe iz prve in druge alinee, če oprav-
lja kmetijsko ali ribiško dejavnost na kmetiji oziroma ribiški
kmetiji kot edino oziroma glavno dejavnost in je za to us-
trezno usposobljen. Kmetijska dejavnost se šteje za glavno
dejavnost, če pridelek oziroma sredstva, pridobljena iz te
dejavnosti, pomenijo tej osebi poglavitni vir za preživljanje;

– ki je iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobival
pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne nez-
možnosti ne opravlja kmetijske dejavnosti na kmetiji, če
poskrbi za obdelavo kmetijskih zemljišč;

– ki da izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da bo sam
ali s pomočjo drugih obdeloval kmetijska zemljišča, za kate-
ra verjetno izkaže, da jih bo pridobil, da bo iz kmetijske
dejavnosti na teh zemljiščih pridobival pomemben del do-
hodka in izpolnjuje pogoje glede usposobljenosti iz tretjega
odstavka tega člena.

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti, to so
vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifika-
ciji dejavnosti, se po tem zakonu šteje vrednost kmetijskih
pridelkov na kmetiji v gospodarskem letu pred ugotavlja-
njem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne povprečne plače
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju.

Kmet mora imeti najmanj poklicno kmetijsko izobraz-
bo ali opravljen preizkus znanja iz kmetijstva po programu
kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom
na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja oziroma jo namerava
opravljati.

V smislu tega zakona je kmetijska organizacija gospo-
darska družba, kmetijska zadruga ali druga pravna oseba, ki
je registrirana za kmetijsko dejavnost, za katero potrebuje
kmetijska zemljišča, in izpolnjuje druge predpisane pogoje
za opravljanje te dejavnosti.

Če nastane dvom, ali je fizična oseba kmet oziroma
pravna oseba kmetijska organizacija, odloča o tem upravna
enota, v kateri leži pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga
občan obdeluje oziroma organizacija uporablja. V primeru iz
4. alinee prvega odstavka tega člena odloča o izpolnjevanju
pogojev za kmeta upravna enota, v kateri ima občan prebiva-
lišče.

Predpise, s katerimi se določijo podrobnejši pogoji, ki
jih morajo izpolnjevati kmetijske organizacije ter o vsebini
in načinu opravljanja preizkusa znanja, izda minister, pristo-
jen za kmetijstvo.

23. člen

Fizična ali pravna oseba, ki namerava prodati kmetij-
sko zemljišče, kmetijo ali gozd, mora ponudbo v treh izvo-
dih izročiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko
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zemljišče, kmetija ali gozd leži. Ponudba mora vsebovati
podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu oziroma kmetiji,
ceno in druge prodajne pogoje.

Upravna enota poskrbi, da se ponudba nemudoma nabi-
je na oglasni deski upravne enote, lahko pa tudi občine in
krajevnega urada.

Rok za sprejem ponudbe in uveljavitev pravice nakupa
je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba nabita na oglasno
desko upravne enote.

Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme
ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zem-
ljišče oziroma gozd, ponudbo ponoviti.

24. člen

Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano zemljišče, mora
dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje s priporo-
čeno pošiljko prodajalcu in upravni enoti.

Če kupec meni, da cena v ponudbi bistveno presega
vrednost ponudenega zemljišča, lahko v 30 dneh od nabitja
ponudbe na oglasno desko upravne enote sproži postopek za
ugotovitev vrednosti ponudenega zemljišča po predpisani
metodologiji pri upravni enoti. Če v 15 dneh po tem, ko je
prodajalec zvedel za tako ugotovljeno vrednost ponudenega
zemljišča, ponudbe ne umakne, je to zemljišče dolžan proda-
ti po ceni, ki je enaka ugotovljeni vrednosti. V takem prime-
ru se cena v prodajalčevi ponudbi popravi na ugotovljeno
vrednost, kupci pa lahko pisno sprejmejo novo ponudbo v
15 dneh po nabitju spremenjene ponudbe. Če vrednost ni
ugotovljena v 30 dneh po preteku roka za sprejem prvotne
ponudbe iz tretjega odstavka prejšnjega člena, lahko proda-
jalec to zemljišče proda po prvotno ponudeni ceni.

Izjava o umiku ponudbe po prejšnjem odstavku je ve-
ljavna, če jo prodajalec pošlje s priporočeno pošiljko upravni
enoti.

Metodologijo za ugotavljanje vrednosti kmetijskih zem-
ljišč in gozda izda minister, pristojen za kmetijstvo.

25. člen

Pred izdajo in razglasitvijo sklepa o izročitvi na javni
dražbi pridobljenega kmetijskega zemljišča, gozda ali kmeti-
je, mora izvršilno sodišče pridobiti potrdilo upravne enote,
ali je morebitni prenos lastnine na najboljšega ponudnika v
skladu s tem zakonom. Če obstoji kateri od razlogov iz
tretjega odstavka 19. člena tega zakona, se izdaja potrdila
zavrne z odločbo v upravnem postopku.

Sodišče mora zahtevi priložiti podatke o pridobitelje-
vem državljanstvu in izjavo o bodoči uporabi nepremičnine.

Če upravna enota ugotovi, da je domik zemljišča v
nasprotju s tem zakonom, mora izvršilno sodišče razveljaviti
sklep o domiku in po pravnomočnosti tega sklepa po uradni
dolžnosti razpisati novo dražbo.

Če upravna enota izda potrdilo iz prvega odstavka tega
člena, ali če izvršilno sodišče v roku treh mesecev po zapro-
silu pri pristojni upravni enoti ne prejme potrdila, izda sklep
o izročitvi nepremičnine in ga razglasi.

IV. ZAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

26. člen

Predmet zakupa je kmetijsko zemljišče s pripadajočimi
objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi.

Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem
besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti: zemljiš-
koknjižne in zemljiškokatastrske podatke o v zakup danih
zemljiščih, opis in neamortizirano vrednost objektov, naprav
in nasadov iz prejšnjega odstavka, amortizacijsko dobo traj-

nih nasadov, višino zakupnine, dobo in namen zakupa, ter
določbo o tem, ali se zakupna pravica podeduje ali ne.

Če gre za dedni zakup, se za dedovanje zakupne pravi-
ce uporablja zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, če
kmetija oziroma zemljišča v lasti zakupnika sama ali pa
skupaj z zemljišči oziroma s kmetijo, ki jih ima v zakupu, ali
zakupljena zemljišča oziroma kmetija izpolnjuje pogoje za
zaščiteno kmetijo. Če ta pogoj ni izpolnjen, se zakupna
pravica deduje po splošnih predpisih.

V primeru, da lastnik zemljišča ni tudi lastnik trajnih
nasadov in drugih naprav, je predmet zakupa lahko samo
zemljišče skupaj s pripadajočimi trajnimi nasadi in naprava-
mi, kolikor jih ni mogoče brez škode odstraniti. Trajni nasad
deli usodo zemljišča.

Zakupna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki.
Zakupna pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, nima prav-
nega učinka.

27. člen

Določbe 19. do 24. člena tega zakona se smiselno upo-
rabljajo tudi za zakup.

Za zakupna razmerja po tem zakonu se uporabljajo
določbe zakona o obligacijskih razmerjih, kolikor s tem za-
konom ni drugače določeno.

V primeru, da so predmet zakupa nepremičnine, ki so v
lasti Republike Slovenije ali občine, dovoljenje upravne eno-
te in mnenje občine ni potrebno.

28. člen

Zakupno razmerje se v skladu s predpisi vknjiži v zem-
ljiški knjigi in v zemljiškem katastru.

Zakupodajalec, če ni s pogodbo za to določen zakup-
nik, mora predlagati vpis zakupnega razmerja v zemljiško
knjigo in zemljiški kataster v 30 dneh od prejema odobritve
pravnega posla oziroma potrdila iz 19. člena tega zakona,
izbris tega razmerja pa v 30 dneh od njegovega prenehanja.

29. člen

Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupne-
ga zemljišča in ne sme biti krajša kot:

– 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju vinogradov,
sadovnjakov ali hmeljišča;

– 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitro-
rastočih listavcev;

– 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene.

Če trajni nasadi na zakupnem zemljišču že obstojajo, se
zakupno razmerje lahko sklene tudi za dobo, dokler nasadi
ne bodo amortizirani.

Če zakupodajalec po objavi ponudbe o zakupu na način
iz 23. člena tega zakona v predpisanih rokih ne more skleniti
zakupne pogodbe za dobo iz prvega odstavka tega člena ali
če je tako določeno z zakonom, lahko da kmetijsko zemljišče
v zakup tudi za krajši čas. Prav tako da lahko zakupodajalec
zemljišča v zakup za krajši čas osebi, ki se po tem zakonu ne
šteje za kmeta in v primerih, ko je vložena zahteva za vrnitev
nepremičnine v naravi po določbah zakona o denacionaliza-
ciji in zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti.

30. člen

Za zakupna razmerja, ki se sklepajo zaradi posebnih
razlogov, kot npr. zaradi odhoda k vojakom ali na začasno
delo v tujino, zaradi bolezni in podobno, za čas, dokler ti
razlogi trajajo, vendar ne več kot dve leti, določbe tega
poglavja ne veljajo, razen določbe o sklenitvi pisne zakupne
pogodbe in vpisu v zemljiško knjigo in zemljiški kataster.
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31. člen

Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno
dobo, če najmanj v šestmesečnem roku pred iztekom pogod-
be nobena pogodbena stranka pisno ne odpove pogodbe
razen, če se stranki dogovorita drugače.

32. člen

Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.

Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v
skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.

33. člen

Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik:

– ne rabi zemljišča kot dober gospodar;

– obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno
pogodbo;

– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zem-
ljišče v podzakup.

34. člen

Če bi zaradi dogodkov, ki jih ob času sklepanja zakup-
ne pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, izpolnitev obvezno-
sti postala za eno od strank očitno pretežka ali bi ji povzroči-
la preveliko izgubo, lahko prizadeta stranka zahteva, da se
pogodba spremeni ali razveljavi.

Pri presoji, ali je zahteva za spremembo ali razveljavi-
tev zakupne pogodbe utemeljena, je treba upoštevati koristi
obeh strank, kakor na primer onemogočanje uvedbe prostor-
sko-ureditvenih operacij ter bolezen, onemoglost ali drugač-
no delovno nezmožnost zakupnika.

35. člen

Zakupna pogodba, s katero se zakupnina določi v obliki
dela na kmetiji zakupodajalca ali v obliki deleža od pričako-
vanega pridelka oziroma predvidenega dohodka, je nična.

36. člen

Če zakupnik zasadi trajne nasade brez soglasja zakupo-
dajalca, nima pravice do povračila neamortizirane vrednosti
nasadov ob prenehanju zakupne pogodbe.

37. člen

Če zakupna pogodba drugače ne določa, lahko postavi
zakupnik na zakupnem zemljišču pomožne objekte za smotr-
no rabo zemljišča.

38. člen

Po prenehanju zakupa ima zakupodajalec pravico do
zasajenih trajnih nasadov in zgrajenih objektov ter naprav,
zakupniku pa mora plačati njihovo še neamortizirano vred-
nost, če so bili nasadi oziroma objekti in naprave napravljeni
z njegovim soglasjem, če z zakupno pogodbo ni določeno
drugače. Na zemljiščih, za katera je sklenjena zakupna po-
godba na podlagi 17. člena zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije in 5. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, zakupnik nima pravice,
da zahteva plačilo neamortizirane vrednosti trajnih nasadov,
če zakupno razmerje preneha na njegovo zahtevo ali zaradi
njegove krivde.

Trajni nasadi, objekti in naprave pripadajo zakupoda-
jalcu brez odškodnine, če so bili napravljeni brez njegovega
soglasja. Zakupnik ima pravico, da odstrani naprave, pri
katerih je to mogoče brez škode.

V. AGRARNE OPERACIJE

1. Skupne določbe

39. člen

Z agrarnimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča
oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zem-
ljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave.

Agrarne operacije so: medsebojna menjava kmetijskih
zemljišč, arondacije, komasacije in melioracije.

40. člen

Pobudo za agrarne operacije dajejo lastniki kmetijskih
zemljišč oziroma njihove skupnosti ali druge pravne osebe,
po pooblastilu lastnikov kmetijskih zemljišč.

Agrarne operacije se praviloma izvajajo sporazumno
med lastniki kmetijskih zemljišč.

Agrarne operacije se lahko izvedejo tudi proti volji
lastnikov kmetijskih zemljišč, vendar samo ob pogojih in po
postopku, ki jih določa ta zakon.

Lastnikom kmetijskih zemljišč pomaga pri oblikovanju
pobude za uvedbo agrarne operacije pri uveljavljanju te po-
bude in v postopku izvajanja agrarne operacije kmetijska
svetovalna služba.

41. člen

Lastniki, zakupniki oziroma drugi uporabniki kmetij-
skih zemljišč na območju agrarne operacije morajo dovoliti
dostop na svoja zemljišča delavcem geodetskih, vodnogos-
podarskih in drugih organizacij, ki opravljajo dela v zvezi s
pripravo in izvajanjem agrarnih operacij in delovanjem ter
vzdrževanjem melioracijskih objektov in naprav, ter ose-
bam, ki imajo pravico meriti, snemati, projektirati ali zazna-
movati zemljišča in vode, kadar je to potrebno za agrarno
operacijo.

Lastniki, zakupniki in drugi uporabniki zemljišč imajo
pravico do odškodnine za škodo, povzročeno z deli iz prejš-
njega odstavka.

Odločbo o dovolitvi dostopa na zemljišče po prvem
odstavku tega člena in o odškodnini iz prejšnjega odstavka
izda na zahtevo prizadetega upravna enota. Pritožba zoper to
odločbo ne zadrži njene izvršitve.

42. člen

Upravna enota lahko odredi, da se v primernem roku
odstranijo posamezni objekti, ki ovirajo izvedbo agrarnih
operacij.

Odločba o odstranitvi se lahko izda šele, ko je odločba
o uvedbi agrarne operacije dokončna oziroma, ko začne
veljati predpis o uvedbi agrarne operacije.

Odškodnina za odstranjene objekte iz prvega odstavka
tega člena, ki jo plačajo tisti, v katerih korist se izvaja agrar-
na operacija, se odmeri po predpisih o razlastitvi.

43. člen

Če se zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov (ceste,
vodne akumulacije, kanali in podobno) ali izgradnje stano-
vanjske in drugačne kompleksne graditve povzroči razdrob-
ljenost kmetijskih zemljišč, težji dostop do njih ali težja
obdelava, mora investitor takih objektov plačati stroške za
potrebne agrarne operacije.

Potrebne agrarne operacije iz prejšnjega odstavka in
obveznost plačila zanje se določijo v lokacijskem dovoljenju
oziroma v dovoljenju za gradnjo takega objekta.
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44. člen

Vpisi v zemljiško knjigo in geodetska dela v zvezi z
agrarnimi operacijami veljajo za nujne.

2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč

45. člen

Kot medsebojna menjava kmetijskih zemljišč po tem
zakonu se šteje menjava, ki se izvaja zaradi racionalnejše
rabe kmetijskega zemljišča in če vrednost enega zemljišča ne
presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%.

46. člen

Potrdilo o tem, da gre za medsebojno menjavo kmetij-
skih zemljišč po prejšnjem členu, izda upravna enota.

Če niso izpolnjeni pogoji za medsebojno menjavo zem-
ljišč po tem zakonu, se izdaja potrdila zavrne z odločbo v
upravnem postopku.

3. Arondacija kmetijskih zemljišč

47. člen

Arondacija kmetijskih zemljišč (zaokrožitev) se lahko
izvede v korist lastnika kmetijskega zemljišča, če bo zemljiš-
če, ki se bo pripojilo, rabilo za kmetijsko proizvodnjo.

Arondacija se lahko izvede tudi v korist skupnosti na
podlagi pogodbe, če gre za skupne pašnike, združeno obno-
vo ali napravo trajnih nasadov, ali če gre za združeno obde-
lovanje.

48. člen

Arondacijski upravičenci iz prejšnjega člena lahko vlo-
žijo predlog za arondacijo:

– če imajo na zaokroženem območju razdrobljena zem-
ljišča ali če leži v strnjenem zemljiškem kompleksu tuje
zemljišče;

– če nudijo lastniku za zemljišče, ki naj se pripoji,
drugo ustrezno zemljišče enake katastrske kulture in katastr-
skega razreda ob upoštevanju predhodno usklajenega dejan-
skega stanja v zemljiškem katastru; če pa takega zemljišča
nimajo, pa drugo zemljišče ustrezne velikosti, pri čemer se
vrednost ugotovi po predpisani metodologiji iz 24. člena
tega zakona ob upoštevanju predhodno usklajenega dejan-
skega stanja v zemljiškem katastru;

– če izkažejo, da razpolagajo z možnostmi za izvedbo
namena, za katerega predlagajo arondacijo.

Ne glede na določbe druge alinee prejšnjega odstavka
se lahko izplača denarna odškodnina, če se dotedanji lastnik
s tako odškodnino strinja.

49. člen

Predlagatelj arondacije mora navesti namen arondacije,
izkazati, da so izpolnjeni pogoji iz 47. in 48. člena tega
zakona, izjaviti, da prostovoljna medsebojna menjava kme-
tijskih zemljišč ni bila dosežena, priložiti predlogu seznam
razdrobljenih zemljišč ali zemljišč v strnjenem zemljiškem
kompleksu, ki naj se arondirajo, seznam zemljišč, ki naj se
pripoje, in seznam zemljišč, ki jih predlagatelj arondacije
daje v odškodnino za pripojena zemljišča.

Predlagatelj priloži predlogu tudi mnenje kmetijske sve-
tovalne službe o upravičenosti nameravane arondacije.

50. člen

Odškodnina za stavbe, druge objekte ali nasade se do-
loča sporazumno. Če do sporazuma ne pride, se po pravno-
močnosti odločbe o arondaciji o tej odškodnini odloči po
predpisih o razlastitvi.

51. člen

O predlogu za arondacijo odloča v upravnem postopku
upravna enota. Z odločbo o arondaciji upravna enota odloči
tudi o pripojitvi zemljišča k zemljišču, ki se arondira, o
zemljišču, ki se daje za pripojeno zemljišče, ter o odškodni-
ni, za katero so se stranke sporazumele.

Stroške arondacijskega postopka trpi arondacijski upra-
vičenec.

52. člen

Zemljišče, ki se z arondacijo pripoji, se izroči aronda-
cijskemu upravičencu po pravnomočnosti odločbe o aronda-
ciji.

Prejšnji lastnik ima pravico obdržati pripojeno kmetij-
sko zemljišče v posesti dokler ne pospravi pridelkov, vendar
najdalje do konca tekočega gospodarskega leta.

53. člen

Hipoteke in druga stvarna bremena, ki so vpisana na
pripojenem zemljišču arondacijskega upravičenca, razen
zemljiških služnosti, če so le-te potrebne, izgubijo pravno
veljavnost in se izbrišejo iz zemljiške knjige.

Izbrisano breme se po uradni dolžnosti vknjiži na zem-
ljišču, ki je bilo dano kot odškodnina za pripojeno zemljišče.

Potrebnost zemljiške služnosti iz prvega odstavka tega
člena ugotavlja upravna enota. Zoper ta del izreka ni nadalj-
nje upravne poti, prizadeti pa lahko zahteva v 30 dneh od
vročitve odločbe o arondaciji, naj pristojno redno sodišče
odloči o potrebnosti zemljiške služnosti.

54. člen

Po pravnomočnosti odločbe o arondaciji lahko prejšnji
lastnik pripojenega zemljišča zahteva pri upravni enoti, da
razveljavi odločbo o arondaciji:

– če arondacijski upravičenec najpozneje v enem letu
po pravnomočnosti odločbe o arondaciji ne začne urejati
arondiranih zemljišč;

– če začete ureditve ne konča najpozneje v petih letih
od začetka urejanja, ali

– če arondiranih zemljišč v enem letu po pravnomočno-
sti odločbe o arondaciji ne začne izkoriščati za kmetijsko
proizvodnjo, razen v primeru, če je na podlagi upravnega
akta ali predpisa bila spremenjena namembnost zemljišča.

Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko prejšnji lastnik
vloži v treh mesecih od dneva, ko je za to zvedel, vendar
najpozneje v enem letu po poteku rokov iz prejšnjega od-
stavka.

4. Komasacija

55. člen

Zemljišča na določenem območju se lahko zložijo in
ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak
čimbolj zaokrožena zemljišča (v nadaljnjem besedilu: koma-
sacija).

Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa
tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na ko-
masacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih (v na-
daljnjem besedilu: komasacijski sklad).

56. člen

Uvedbo komasacijskega postopka lahko predlagajo last-
niki zemljišč, v njihovem imenu pa komasacijski odbor,
njihova skupnost na podlagi pogodbe ali pravna oseba.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka vložijo predlog pri
upravni enoti.
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Predlog za uvedbo komasacijskega postopka se lahko
vloži, če se s komasacijo strinjajo lastniki kmetijskih zem-
ljišč, ki imajo v lasti več kot 80% površin zemljišč na predvi-
denem komasacijskem območju.

Predlogu za uvedbo komasacije je treba priložiti:

– predvidene meje komasacijskega območja;

– izvleček iz planskega akta lokalne skupnosti, ki se
nanaša na komasacijsko območje;

– prikaz obstoječega lastninskega stanja;

– predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega ob-
močja, usklajen z veljavnim prostorskim planom in drugimi
sočasnimi agrarnimi operacijami;

– predvidene meje ureditve zemljiškega katastra zno-
traj območja komasacije;

– oceno pričakovanih učinkov komasacije;

– seznam lastnikov zemljišč s podatki o površinah, ki
jih imajo v lasti na predvidenem komasacijskem območju in
s podpisano izjavo za uvedbo komasacijskega postopka;

– imena članov komasacijskega odbora iz 61. člena
tega zakona;

– ime in naslov investitorja komasacije, ki mora biti
pravna oseba, ter njegovo soglasje, da prevzema pravice,
obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva ko-
masacije;

– finančno konstrukcijo pokrivanja stroškov.

57. člen

Komasacija se uvede z odločbo upravne enote.
V odločbi o uvedbi komasacije se lahko določi:
– da se v komasacijski sklad vključijo tudi gozdovi,

vodna in druga zemljišča, ki leže znotraj komasacijskega
območja oziroma segajo vanj;

– da se v komasacijski sklad ne vključijo posamezni
vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča in druga zemljišča ali sku-
pine takih zemljišč, če bi vključitev teh ovirala smotrno
izvedbo komasacije.

Upravna enota lahko s spremembo ali dopolnitvijo prav-
nomočne odločbe o uvedbi komasacije naknadno spremeni
meje komasacijskega območja, če gre za povečanje oziroma
za zmanjšanje do 10% površine komasacijskega območja, če
je to potrebno zaradi racionalnejše izvedbe komasacije.

Upravna enota poskrbi, da se uvedba komasacije zazna-
muje v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru.

58. člen

V komasacijskem postopku ni dovoljena vrnitev v prejš-
nje stanje in ne obnova postopka.

Če med izvajanjem komasacije nastopijo razmere, ki
onemogočajo nadaljnjo komasacijo, lahko upravna enota
ustavi komasacijo, če je posestno stanje, ki je bilo v naravi
ob uvedbi komasacije, še nespremenjeno.

Stranke v komasacijskem postopku so lastniki zemljišč
na komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: komasa-
cijski udeleženci) in drugi, ki imajo na zemljiščih v komasa-
cijskem skladu stvarne pravice ali kakšen drug na zakon oprt
pravni interes.

59. člen

Komasacijski postopek vodi upravna enota.
Upravna enota lahko za opravljanje posameznih opra-

vil v komasacijskem postopku imenuje komasacijsko komi-
sijo. Komasacijsko komisijo sestavlja najmanj pet članov, in
sicer predvsem strokovnjaki s pravnega, agronomskega in
geodetskega področja ter en komasacijski udeleženec. Pred-
sednik komisije je praviloma diplomirani pravnik s pravo-
sodnim oziroma pravniškim državnim izpitom.

Člani komasacijske komisije imajo položaj uradnih oseb
in so lahko pooblaščeni za vodenje komasacijskega postop-
ka in opravljanje drugih dejanj v postopku.

60. člen

Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacij-
skem območju prepovedan promet z zemljišči, parceliranje
zemljišč, graditev in sajenje oziroma odstranjevanje nasadov
ter gozdnega drevja, če ni z idejno zasnovo ureditve komasa-
cijskega območja določeno drugače.

Izjemoma je dovoljen promet z zemljišči do konca raz-
grnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč komasacijske-
ga sklada, če gre za zmanjšanje števila lastnikov ali solast-
niških deležev, če gre za formalno dokončanje pravnega
posla za prenos lastništva na zemljišču, ki je dejansko že
opravljen. Ne glede na fazo komasacije je dovoljen prenos
lastništva, če gre za prenos lastništva na Republiko Sloveni-
jo ali občino oziroma prenos lastništva zaradi izvedbe pro-
storskega izvedbenega akta. Potrdilo, da so izpolnjeni pogoji
iz tega odstavka, izda upravna enota. Če pogoji po tem
odstavku niso izpolnjeni, upravna enota zavrne izdajo potr-
dila z odločbo v upravnem postopku.

O spremembah lastništva med komasacijskim postop-
kom mora sodišče s sklepom o vknjižbi v zemljiško knjigo
sproti obveščati upravno enoto, ki vodi komasacijski posto-
pek. O izvedeni parcelaciji med komasacijskim postopkom
mora pristojni geodetski organ z odločbo o parcelaciji sproti
obveščati upravno enoto, ki vodi komasacijski postopek.

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim ali drugim od-
stavkom tega člena, je nična. Lastnik tudi nima pravice do
odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo, sajenje ali od-
stranjevanje nasadov in spremembo kulture v nasprotju s
prvim odstavkom.

Posledice uvedbe komasacijskega postopka po prvem
odstavku tega člena prenehajo s pravnomočnostjo odločbe o
ponovni razdelitvi zemljišč. Prav tako prenehajo te posledice
v primeru, če se komasacija ne začne izvajati v dveh letih po
pravnomočnosti odločbe o uvedbi komasacije.

61. člen

Komasacijski udeleženci pred vložitvijo vloge za uved-
bo komasacije izvolijo izmed sebe komasacijski odbor, ki
ima naslednje naloge:

– zastopa interese komasacijskih udeležencev;
– pripravlja predloge, ki jih posreduje upravni enoti;
– sodeluje pri pripravi predloga elaborata o vrednote-

nju in o razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada.
Komasacijski odbor ne sme odločati o pravicah koma-

sacijskih udeležencev.

62. člen

Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upošteva:
– glede lastnine in drugih stvarnih pravic stanje v zem-

ljiški knjigi;
– glede lege, površine, katastrske kulture in katastrske-

ga razreda podatki zemljiškega katastra;
– glede drugih podatkov pa dejansko stanje.
Če se dejansko stanje glede lastninske pravice in drugih

stvarnih pravic na zemljiščih, ki se vlagajo v komasacijski
sklad, ne ujema s stanjem po zemljiški knjigi, se upošteva
dejansko stanje, če to ni sporno. S tem pa ne smejo biti
prizadete pravice, ki jih ima kdo na takem kmetijskem zem-
ljišču.

Lastnik zemljišča lahko do razgrnitve elaborata obsto-
ječega stanja zahteva, da se mu na njegove stroške ugotovi
dejanska površina zemljišča, ki ga ima v komasacijskem
skladu.
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63. člen

V postopku komasacije se izdelajo in razgrnejo nasled-
nji elaborati:

– elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacij-
skem območju;

– elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem ob-
močju;

– idejna zasnova ureditve komasacijskega območja;

– elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem
območju.

Elaborate iz prvega odstavka tega člena izdela in opera-
tivna geodetska dela izvaja geodetska organizacija, ki ima
pooblastilo za izvajanje geodetskih upravnih storitev, z de-
lavci, ki imajo pooblastilo za vodenje upravnega postopka.
Geodetsko organizacijo izbere investitor.

Glede načina in postopka razgrnitve elaboratov po tem
členu se smiselno uporabljajo ustrezne odločbe zakona o
zemljiškem katastru. Kraj, čas in rok razgrnitve elaboratov iz
prvega odstavka tega člena določi upravna enota. Rok razgr-
nitve ne sme biti krajši kot 15 dni. Sklep o razgrnitvi elabo-
ratov se objavi na krajevno običajen način.

Komasacijski udeleženci lahko podajo na elaborate po
tem členu pripombe in predloge na sami razgrnitvi, najpoz-
neje pa v osmih dneh po izteku roka razgrnitve. Pripombe in
predlogi na razgrnjene elaborate se obravnavajo v postopku
pred izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč, o njih pa se
odloči z odločbo o novi razdelitvi zemljišč.

Na zahtevo in na stroške komasacijskega udeleženca se
mu v času razgrnitve elaborata nove razdelitve zemljišč na
komasacijskem območju v naravi pokažejo njemu namenje-
na kmetijska zemljišča.

64. člen

Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada dobi
komasacijski udeleženec čimbolj zaokroženo zemljišče.

Do komasiranih zemljišč je treba zagotoviti ustrezen
dostop.

S komasacijo se ne smejo poslabšati dostopi do zem-
ljišč izven komasacijskega območja.

65. člen

Komasacijski udeleženci dobijo iz komasacijskega skla-
da zemljišče približno enake skupne vrednosti. Razlika med
skupno vrednostjo vloženih in dobljenih zemljišč praviloma
ne sme presegati 5% vrednosti in 15% površine, pri tem pa ni
všteto zmanjšanje površine po 67. členu tega zakona.

Na območjih, ki so predvidena za trajne nasade, osuše-
valne, namakalne in druge naprave, se dodelijo zemljišča
tudi v skladu s tehničnimi pogoji za tako ureditev zemljišč.

Če dobi komasacijski udeleženec iz komasacijskega
sklada zemljišče, ki je večje skupne vrednosti kot zemljišče,
ki ga je vložil, mora v denarju plačati komasacijskemu skla-
du razliko; če dobi zemljišče manjše skupne vrednosti, pa se
mu v denarju izplača razlika v skladu z vrednostjo, kot je
navedena v elaboratu vrednotenja zemljišč. Razliko je treba
plačati v osmih dneh po prejemu odločbe o novi razdelitvi
zemljišča. Če se v pritožbenem postopku ugotovi še nadalj-
nja razlika, se le-ta poravna praviloma v denarju po pravno-
močnosti odločbe o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč. V
tem primeru se vrednost kmetijskega zemljišča, navedena v
elaboratu vrednotenja zemljišč, valorizira glede na splošno
gibanje cen.

Vodna zemljišča se iz komasacijskega sklada dodelijo
lastnikom, določenim v predpisih o varstvu okolja oziroma o
vodah.

66. člen

Pri vrednotenju zemljišč se zemljišča uvrščajo v vred-
nostne razrede. Vsakemu vrednostnemu razredu se določi
vrednost enega kvadratnega metra v cenilnih enotah. Cenilni
enoti se določi vrednost v denarju.

Metode in načine vrednotenja ter poravnave razlik pred-
piše minister, pristojen za kmetijstvo. O izbiri metode se na
predlog predlagateljev komasacije določi v odločbi o uvedbi
komasacije.

67. člen

Če se na komasacijskem območju zaradi celovite uredi-
tve zemljišč zgradijo poti, melioracijski jarki, vetrobranski
pasovi ali drugi javni objekti, ki so potrebni za izvedbo
komasacije, in se zaradi tega zmanjša skupna površina zem-
ljišč, ali se iz drugih vzrokov poveča skupna površina zem-
ljišč, ki naj se razdelijo med komasacijske udeležence, se
dodeli vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno z
vloženim zemljiščem manjša oziroma večja površina zem-
ljišč.

Določba prvega odstavka tega člena se smiselno upo-
rablja tudi, če se zmanjša oziroma poveča skupna površina
zemljišč v komasacijskem skladu zaradi višje sile med ko-
masacijskim postopkom (odnašanje, nasipanje zemlje zaradi
spremembe rečnega toka itd.).

68. člen

Služnosti in lastninske omejitve, ki po razdelitvi koma-
sacijskega sklada udeležencu niso več potrebne, prenehajo,
ustanovijo pa se nove, če je to potrebno glede na novo
razdelitev zemljišč iz komasacijskega sklada.

Služnosti iz prejšnjega odstavka se ustanovijo z odloč-
bo o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada.

69. člen

Hipoteke in druga stvarna bremena, ki so vpisana na
zemljišču, ki ga posameznik vloži v komasacijski sklad, se
ob razdelitvi komasacijskega sklada po uradni dolžnosti vpi-
šejo na novo dodeljena zemljišča.

70. člen

Najpozneje v šestih mesecih po razgrnitvi elaborata o
novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada izda uprav-
na enota odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Pred izdelavo te
odločbe mora upravna enota pridobiti potrditev organa, pri-
stojnega za vodenje zemljiškega katastra, da je elaborat o
novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada izdelan v
skladu s predpisi o zemljiškem katastru, in seznaniti komasa-
cijske udeležence z njim dodeljenimi zemljišči v naravi.

Komasacijski udeleženci morajo prevzeti njim dodelje-
na in pokazana zemljišča iz komasacijskega sklada v posest
in obdelavo takoj po vročitvi odločbe o novi razdelitvi,
razen, če je v odločbi naveden poseben rok za prevzem,
svoja dosedanja zemljišča pa morajo prepustiti komasacij-
skim udeležencem, katerim so z odločbo o novi razdelitvi
dodeljena.

Šteje se, da je s seznanitvijo komasacijskega udeležen-
ca z dodeljenim zemljiščem v naravi prevzeta začasna po-
sest, ki uživa posestno varstvo po pravilih varstva posesti po
zakonu o pravdnem postopku.

Pritožba zoper odločbo o razdelitvi zemljišč iz komasa-
cijskega sklada ne zadrži njene izvršitve.

Če komasacijski udeleženci v začasno posest dodelje-
nih zemljišč ne obdelujejo, niso upravičeni do odškodnine
zaradi izpada dohodka.
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71. člen

V primeru velikega števila udeležencev se lahko posa-
meznemu komasacijskemu udeležencu vroči le tisti del od-
ločbe, ki se nanaša nanj.

Če je v pritožbenem postopku ugotovljeno, da je treba
pritožbi ugoditi, se lahko spremeni tudi tisti del izreka odloč-
be, ki se ne nanaša na pritožnika.

Komasacijski udeleženci postanejo lastniki zemljišč z
vpisom pravnomočne odločbe o novi razdelitvi zemljišč v
zemljiško knjigo.

72. člen

O pritožbah na odločbe o novi razdelitvi zemljišč odlo-
ča ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Odločbo na drugi
stopnji je treba izdati najpozneje v enem letu po prejemu
pritožbe s spisi.

Reševanje pritožb in reševanje upravnih sporov v zvezi
s komasacijskim postopkom se šteje za nujno.

Ob reševanju pritožb lahko organ druge stopnje s po-
sebnim sklepom razdruži odločbo o novi razdelitvi zemljišč
v dva ali več delov tako, da izloči v posebno obravnavanje
tisti del komasacijskega območja, na katerega se nanašajo
vložene pritožbe, za ostali del odločbe o novi razdelitvi
zemljišč komasacijskega območja pa ugotovi njeno pravno-
močnost.

73. člen

Sredstva za komasacijo zagotavljajo:
– lastniki zemljišč s komasacijskega območja;
– občina iz proračuna;
– Republika Slovenija iz proračuna;
– iz drugih virov.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, krije

stroške za komasacijo v skladu s 43. členom tega zakona
investitor infrastrukturnega objekta, ki z gradnjo tega objek-
ta povzroči razdrobitev zemljišč in s tem poslabša pogoje za
kmetijsko proizvodnjo.

74. člen

Investitor komasacije, ki sklepa pogodbo za izvajanje
komasacij, ima proti komasacijskim udeležencem regresno
pravico za vse stroške, ki jih morajo plačati ti udeleženci.
Investitor mora zagotoviti sredstva za izvedbo vseh komasa-
cijskih del vključno za stroške vpisa nove razdelitve zemljišč
iz komasacijskega sklada v zemljiško knjigo in zemljiški
kataster.

75. člen

Zemljišča, ki so bila komasirana, se lahko delijo le, če
se z delitvijo ne poslabša stanje, ki je bilo doseženo s koma-
sacijo.

76. člen

Podrobnejše predpise o izvajanju komasacij izda mini-
ster, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za geodetske zadeve.

5. Melioracije

77. člen

Melioracije po tem zakonu so osuševanje, namakanje
in agromelioracije.

78. člen

Osuševanje obsega ukrepe, objekte in naprave za ureja-
nje in vzdrževanje talnega vodnega režima.

79. člen

Namakanje obsega ukrepe in naprave za zagotovitev
vode, njeno distribucijo in rabo z namenom zagotoviti rastli-
nam optimalno vlago v tleh.

Namakalni sistem je sestavljen iz odvzemnega objekta,
dovodnega omrežja in namakalne opreme.

Vodni vir je vodotok, podtalnica ali vodni zadrževal-
nik.

Odvzemni objekt je črpališče na vodnem viru, vodnjak
ali objekt za odvzem vode iz akumulacije.

Dovodno omrežje sestavljajo:
– primarno omrežje s pripadajočo opremo za dovod

vode od vodnega vira do namakalnega območja vključno s
hidrantom;

– sekundarno omrežje s pripadajočo opremo za razvod
vode od roba namakalnega območja do posamezne parcele,
vključno s hidrantom;

– terciarno omrežje s pripadajočo opremo za razvod
vode po parcelah, ki se namakajo oziroma se na njih prepre-
čuje zmrzal.

Namakalni sistemi se delijo na:
– velike namakalne sisteme, ki so namenjeni večjemu

številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem urniku;
– male namakalne sisteme, ki so namenjeni enemu ali

več uporabnikom, ki pa uporabljajo namakalni sistem neod-
visno drug od drugega.

Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z mini-
strom, pristojnim za prostor, predpiše merila za to, kaj se
šteje za velike in male namakalne sisteme.

80. člen

Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizi-
kalne, kemijske in biološke lastnosti tal (apnenje, založno
gnojenje, planiranje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja
na zemljišču, naprava teras, ureditev gorskih in kraških paš-
nikov in podobno) ter izboljšajo dostop na kmetijsko zem-
ljišče.

Agromelioracije se delijo na posege, ki:
– pomenijo poseg v prostor v smislu predpisov, ki ure-

jajo urejanje naselij in drugih posegov v prostor, to so zlasti
naprava teras, izboljšanje dostopa na kmetijsko zemljišče;

– ne pomenijo posega v prostor v smislu predpisov, ki
urejajo urejanje naselij in drugih posegov v prostor, to so
zlasti apnenje, založno gnojenje, planiranje, krčenje dreve-
sne zarasti in grmičevja, ureditev gorskih in kraških pašni-
kov.

Če se z agromelioracijo izvajajo dela, ki pomenijo po-
seg v prostor po predpisih o urejanju prostora, je zanje v
skladu s temi predpisi treba pridobiti ustrezno dovoljenje za
poseg v prostor.

81. člen

Melioracije lahko predlagajo:
– osuševanje in velike namakalne sisteme: melioracij-

ske skupnosti ali pravne osebe v imenu lastnikov kmetijskih
zemljišč s predvidenega melioracijskega območja;

– male namakalne sisteme in agromelioracije: poleg
oseb iz prejšnje alinee tudi posamezni lastnik kmetijskih
zemljišč, ki naj bi se meliorirala.

82. člen

Predlog za uvedbo osuševanja, velikega namakalnega
sistema ali agromelioracijo iz prve alinee drugega odstavka
80. člena tega zakona se lahko vloži, če se z melioracijo
strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot
80% kmetijskih zemljišč s predvidenega melioracijskega ob-
močja.
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Predlogu za uvedbo melioracije iz prejšnjega odstavka
je treba priložiti:

– meje melioracijskega območja;

– dokazilo, da je predlagana melioracija predvidena v
prostorskem planu lokalne skupnosti,

– oceno pričakovanih učinkov melioracije;

– seznam lastnikov zemljišč s podatki o površinah, ki
jih imajo v lasti na predvidenem melioracijskem območju in
podpisane izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo meliora-
cije;

– izpisek iz registra melioracijske skupnosti;

– ime in naslov predlaganega investitorja melioracije,
ki mora biti pravna oseba, ter njegovo soglasje, da prevzema
pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investi-
torstva melioracije in kasnejšega upravljanja z melioracij-
skim sistemom;

– predlagano ureditev lastnine melioracijskih objektov
in naprav po končani melioraciji;

– predračun stroškov za izvedbo melioracijskih in mo-
rebitnih komasacijskih del s predvidenimi viri zagotavljanja
sredstev.

Če je na predvidenem melioracijskem območju predvi-
dena tudi komasacija, mora predlog za uvedbo postopka
vsebovati tudi to navedbo in priloge iz 56. člena tega zakona.
V takem primeru mora biti investitor melioracije in komasa-
cije ista pravna oseba.

83. člen

Če gre za mali namakalni sistem ali agromelioracijo iz
2. alinee drugega odstavka 80. člena tega zakona, je treba
predlogu za uvedbo melioracije priložiti:

– meje melioracijskega območja:
– dokazilo, da predlagana melioracija ni v nasprotju s

prostorskim planskim aktom in prostorskim izvedbenim
aktom;

– oceno pričakovanih učinkov melioracije;
– navedbo lastnika oziroma solastnikov zemljišč ter so-

glasje lastnika, če ni sam predlagatelj, soglasje solastnikov
za uvedbo melioracije oziroma seznam lastnikov zemljišč s
podatki o površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem
melioracijskem območju in podpisane izjave lastnikov, da se
strinjajo z melioracijo;

– podatke o zemljiščih na predvidenem melioracijskem
območju;

– predračun stroškov za izvedbo melioracijskih del s
predvidenimi viri zagotovitve sredstev.

V primeru iz prejšnjega odstavka je investitor meliora-
cije fizična oseba, lastnik ali eden od solastnikov oziroma
njihova melioracijska skupnost ali pravna oseba, ki jo dolo-
čijo sami.

84. člen

Upravičenci iz 81. člena tega zakona vložijo predlog za
uvedbo melioracije pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.

Minister, pristojen za kmetijstvo, uvede melioracijo, če
so izpolnjeni pogoji iz 82. in 83. člena tega zakona, in
obvesti upravno enoto, da izda odločbo o uvedbi komasacij-
skega postopka, če je ta potrebna in so izpolnjeni predpisani
pogoji.

85. člen

Melioracija iz 82. člena tega zakona se uvede s predpi-
som ministra, pristojnega za kmetijstvo, ki vsebuje poleg
sestavin, ki jih morajo imeti prostorski izvedbeni akti po
predpisih o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, še
zlasti:

– meje melioracijskega območja;
– predvidena melioracijska dela in dela, ki jih morajo

opraviti lastniki, zakupniki ali drugi uporabniki zemljišč na
melioracijskem območju, ter roke za izvršitev teh del;

– način financiranja melioracijskih del;
– obveznosti in odgovornosti glede delovanja, rabe in

vzdrževanja melioracijskih sistemov po končani melioraciji;
– objekte in naprave, ki jih bodo dolžni lastniki oziro-

ma uporabniki kmetijskih zemljišč sami redno vzdrževati v
uporabnem stanju;

– lastništvo melioracijskih sistemov;
– osnove in merila za določitev in plačilo stroškov za

redno delovanje in vzdrževanje melioracijskega sistema po
končani vzpostavitvi;

– predvideno dinamiko melioracijskih del po ožjih ob-
močjih.

86. člen

Melioracije iz 83. člena tega zakona, ki naj bi se izvaja-
le na zemljiščih enega ali več lastnikov, se uvedejo z odloč-
bo ministra, pristojnega za kmetijstvo, v kateri se določijo
zlasti:

– meje melioracijskega območja;
– predvidena melioracijska dela in dela, ki jih morajo

opraviti lastniki, zakupniki ali drugi uporabniki zemljišč na
melioracijskem območju ter roki za izvršitev teh del;

– način financiranja melioracijskih del;
– obveznosti in odgovornosti glede delovanja, rabe in

vzdrževanja melioracijskih sistemov po končani melioraciji;
– objekte in naprave, ki jih bodo dolžni lastniki oziro-

ma uporabniki kmetijskih zemljišč sami redno vzdrževati v
uporabnem stanju;

– lastništvo melioracijskih sistemov;
– osnove in merila za določitev in plačilo stroškov za

redno delovanje in vzdrževanje melioracijskega sistema po
končani vzpostavitvi;

– predvideno dinamiko melioracijskih del po ožjih ob-
močjih.

87. člen

Z uvedbo melioracijskega postopka nastopijo posledice
iz prvega in drugega odstavka 60. člena tega zakona, ki
trajajo do končanih melioracij. Te posledice prenehajo, če se
melioracijska dela ne začnejo izvajati v dveh letih po uvelja-
vitvi akta o uvedbi melioracije.

Organ, ki odloči o uvedbi melioracije, poskrbi za zaz-
nambo melioracije v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru.

88. člen

Sredstva za izvedbo melioracije iz tega zakona zago-
tavljajo:

– lastniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem ob-
močju;

– Republika Slovenija iz proračuna;
– občina iz proračuna občine;
– iz drugih virov.

89. člen

Za melioracijska dela sklepa pogodbe investitor, ki ga
določijo lastniki kmetijskih zemljišč z melioracijskega ob-
močja, če gre za melioracije iz 83. člena tega zakona, če pa
gre za melioracijske sisteme iz 82. člena tega zakona, izbere
investitorja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Investitor ima nasproti lastnikom in uporabnikom kme-
tijskih zemljišč na melioracijskem območju regresno pravico
v skladu s finančnim načrtom melioracije in v sorazmerju s
površino njihovih zemljišč.
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90. člen

Melioracija se konča s prevzemom sistemov v skladu s
predpisi o graditvi objektov.

Po končani melioraciji so osuševalni sistemi in veliki
namakalni sistemi do terciarnega omrežja razen vodotokov
in vodnogospodarskih objektov last lastnikov zemljišč ali
investitorja melioracije ali Republike Slovenije; mali nama-
kalni sistemi razen vodotokov in vodnogospodarskih objek-
tov pa last lastnika oziroma lastnikov zemljišč, na katerih so,
oziroma od pravne osebe, ki jo za to pooblastijo udeleženci
melioracije.

91. člen

Po končani melioraciji prevzame osuševalne sisteme in
velike namakalne sisteme do terciarnega omrežja razen vo-
dotokov in vodnogospodarskih objektov v upravljanje inve-
stitor ali druga pravna oseba. Te objekte in naprave je treba
redno vzdrževati in zagotoviti njihovo nemoteno delovanje.
Ti objekti in naprave niso predmet izvršbe ter morajo ves čas
ohraniti svoj javni namen ter pravni režim uporabe in vzdr-
ževanja, ki ga določi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

Upravljalec namakalnega sistema določi tudi pravila za
odjem vode – namakalni urnik, ki je za lastnike, zakupnike
ali druge uporabnike zemljišč na namakalnem območju ob-
vezen.

Če upravljalec teh sistemov preneha obstojati ali ne želi
več opravljati te funkcije, mora odpoved svoje funkcije vro-
čiti ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, najpozneje šest
mesecev pred prenehanjem opravljanja te funkcije.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, mora nemudoma
določiti novega upravljalca melioracijskega sistema.

92. člen

Po končani melioraciji morajo lastniki kmetijskih zem-
ljišč poskrbeti za redno delovanje, rabo in vzdrževanje ter-
ciarnega omrežja velikih melioracijskih sistemov, malih na-
makalnih sistemov in za trajnost lastnosti tal, doseženih z
agromelioracijo. Če ne poskrbijo za to, se ne štejejo za dobre
gospodarje.

93. člen

Melioracijske sisteme in naprave je treba vpisati v kata-
ster melioracijskih objektov in naprav, ki ga vodi ministrs-
tvo, pristojno za kmetijstvo, in je povezan z bazo podatkov
zemljiškega katastra.

Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše vsebino in
način vodenja katastra melioracijskih sistemov in naprav v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

94. člen

Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in vzdr-
ževanje osuševalnih in velikih namakalnih sistemov do ter-
ciarnega omrežja zagotavljajo lastniki melioriranih zemljišč
v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč.

95. člen

Program rednega delovanja in vzdrževanja melioracij-
skih sistemov iz prvega odstavka 91. člena tega zakona ter
finančni načrt pripravi upravljalec melioracijskega sistema,
višino obveznosti na hektar pa določi minister, pristojen za
kmetijstvo.

Na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka in podatkov
o parcelah, ki so v posameznem melioracijskem območju in
jih pristojna upravna enota posreduje pristojni geodetski
upravi, ta pa v skupno bazo zemljiškega katastra, izda pri-
stojni urad Davčne uprave Republike Slovenije odločbo o
višini stroškov za redno delovanje in vzdrževanje melioracij-

skih sistemov za posameznega lastnika kmetijskih zemljišč.
Glede postopka za odmero, pobiranje in izterjavo sredstev
po tem členu se uporabljajo predpisi, ki urejajo postopek
odmere, pobiranja in izterjavo obveznosti iz kmetijstva, gle-
de zamudnih obresti pa zakon, ki ureja obrestno mero za-
mudnih obresti.

Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov se
vplačujejo v proračun Republike Slovenije.

Če dajo lastniki kmetijska zemljišča v zakup, je zaveza-
nec za plačilo stroškov po tem členu zakupnik.

96. člen

Lastniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območ-
ju zaradi sodelovanja pri predlaganju, izvajanju in delovanju
ter vzdrževanju melioracije, ustanovijo pred vložitvijo vloge
za uvedbo melioracije melioracijsko skupnost kot skupnost
na podlagi pogodbe ali kot pravno osebo.

Melioracijska skupnost usklajuje in zastopa interese
melioracijskih udeležencev v postopku uvedbe melioracije,
upravljanja, delovanja, rabe in vzdrževanja melioracijskih
sistemov ter pri organizaciji in načinu obdelave melioriranih
zemljišč.

Melioracijska skupnost se vpiše v register melioracij-
skih skupnosti, ki ga vodi upravna enota.

Minister, pristojen za kmetijstvo predpiše vsebino, na-
čin in postopek vodenja in vpisa v register melioracijskih
skupnosti.

97. člen

Če se na melioracijskem območju odvajanje vode z
zemljišča ali dovajanje vode na zemljišče ne da rešiti na
kakšen drug ugodnejši ali racionalnejši način, se sme ustano-
viti služnostna pravica odvajanja oziroma dovajanja vode
čez drugo zemljišče.

O ustanovitvi služnostne pravice iz prejšnjega odstavka
odloča v upravnem postopku upravna enota. Zoper to odloč-
bo ni nadaljnje upravne poti, prizadeti pa lahko zahteva v
30 dneh od vročitve odločbe, naj pristojno redno sodišče
odloči o potrebnosti zemljiške služnosti.

98. člen

Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje in prostor, podrobnejše pred-
pise o uvedbi, izvajanju, za upravljanju, delovanju in vzdrže-
vanju melioracijskih sistemov.

VI. SKUPNI PAŠNIKI

99. člen

Skupni pašniki so kmetijska zemljišča (pašniki, košeni-
ce, senožeti, ledine, planine, nekultivirana zemljišča pa tudi
kultivirana zemljišča in slabši gozdovi, v katerih je paša po
zakonu dovoljena) različnih lastnikov, združena v kompleks,
namenjena za skupno pašo živine pašnih interesentov na
posameznem območju, ter poslopja in naprave na teh zem-
ljiščih.

Pašni interesenti po tem zakonu so člani agrarnih po-
novno vzpostavljenih skupnosti in lastniki živine – fizične in
pravne osebe, katerih obstoj in delovanje je pomembno po-
vezano z rabo skupnih pašnikov kot dopolnilne krmne os-
nove.

Občina in Republika Slovenija omogočata na zemljiš-
čih v svoji lasti, vključenih v skupni pašnik, skupno pašo
pašnim interesentom z območja, ki mu je skupni pašnik
namenjen, glede na zmogljivost zemljišč, ki jih imata v
skupnem pašniku.
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100. člen

Območje skupnega pašnika in območja, ki jim je skup-
ni pašnik namenjen, določi upravna enota po predhodnem
mnenju kmetijske svetovalne službe.

Pri določitvi skupnega pašnika je treba upoštevati:
– pravice članov agrarnih skupnosti, pridobljenih na

podlagi vračanja odvzetega premoženja;
– pašne potrebe tistega območja, s katerega se je doslej

pasla živina na teh zemljiščih;
– njivsko in travniško krmno osnovo pašnih interesen-

tov, ki niso prvotni člani agrarne skupnosti na območju, ki
mu je skupni pašnik namenjen, lego, oblikovitost in druge
naravne lastnosti tal, predvideni razvoj živinoreje in goz-
darstva ter vodnogospodarske razmere.

Pri določanju skupnega pašnika in območja, ki mu je
namenjen, je treba omogočiti sodelovanje članom ponovno
vzpostavljenih agrarnih skupnosti in drugim pašnim intere-
sentom.

Upravna enota vodi register skupnih pašnikov, ki je
povezan z bazo podatkov zemljiškega katastra.

Vsebino, način vodenja in namembnost registra skup-
nih pašnikov predpiše minister, pristojen za kmetijstvo.

101. člen

Skupni pašnik uporabljajo pašni interesenti, združeni v
pašne, agrarne ali druge podobne skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: pašne skupnosti), ki se ustanovijo s pogodbo. V tej
pogodbi in v pravilih pašne skupnosti se uredijo medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi s skupnim paš-
nikom. K pogodbi je treba pridobiti soglasje upravne enote
in overitev podpisov pri notarju.

Za uporabo skupnega pašnika sprejme pašna skupnost
pašni red, ki določa pravila rabe skupnega pašnika, in je
obvezen za vse pašne interesente. K pašnemu redu je treba
pridobiti soglasje upravne enote.

Pašna skupnost mora v okviru možnosti skupnega pa-
šnika zagotoviti pašne pravice tudi drugim pašnim interesen-
tom. Ti pašni interesenti lahko postanejo člani skupnosti po
pogojih in na način, določen z akti te skupnosti, lahko pa
imajo zgolj pravico do paše na skupnih pašnikih.

Pašne skupnosti, ki uporabljajo skupni pašnik, se vpi-
šejo v register agrarnih skupnosti pri upravni enoti, ki ga ta
vodi v skladu s predpisi o ponovni vzpostavitvi agrarnih
skupnosti in vračilu njihovega premoženja in pravic.

102. člen

Pravica do paše in druge s pašo povezane pravice nek-
danjih in ponovno vzpostavljenih agrarnih skupnosti (pravi-
ca do gonje živine, napajanja in podobno) na tujem svetu
pripadajo skupnemu pašniku, če so mu potrebne. Če take
pravice za skupni pašnik niso več potrebne, se odpravijo.

103. člen

S skupnim pašnikom se mora gospodariti tako, da se
prepreči spreminjanje okolja in uničevanje, izpiranje ter za-
kraševanje tal, da uporaba ne presega zmogljivosti, ter da se
zemljišča in naprave na skupnem pašniku redno vzdržujejo
in zboljšujejo (gnojenje, čiščenje, trebljenje, vzdrževanje
stavb in poti ter podobno).

Na zemljiščih skupnega pašnika je prepovedano po-
stavljati nova poslopja za individualno rabo, razen če se s
tem strinja pašna skupnost in je to predvideno v planskih
aktih Republike Slovenije ali lokalne skupnosti.

Uporaba doslej zgrajenih objektov in naprav na skup-
nem pašniku je dovoljena pašnim interesentom. Uporaba teh
objektov in naprav za nekmetijske namene je možna le s
soglasjem pašne skupnosti in če je tak namen v skladu s

planskimi akti občine. Dovoljenje za uporabo objektov v
nekmetijske namene da upravna enota.

Pašniki, na katerih se ne ustanovijo agrarne skupnosti
oziroma skupni pašniki, se lahko namenijo za turistične in
druge namene, vendar se na njih ne sme graditi novih objek-
tov, lahko pa se prenovijo stari. Takšno dovoljenje se lahko
izda le ob upoštevanju pogojev za ohranitev in razvoj narav-
nih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja in če
je to predvideno v planskih aktih.

104. člen

Lastnik skupnega pašnika oziroma pravice do paše in z
njo povezanih pravic lahko proda ali da v zakup svoj delež v
skupnem pašniku; pri tem ima prednostno pravico solastnik,
zakupnik oziroma drugi pašni interesent, ki pase živino na
tem skupnem pašniku.

Razdružitev skupnega pašnika je dopustna le z dovolje-
njem upravne enote, ki ga izda po predhodnem mnenju kme-
tijske svetovalne službe.

Dovoljenja ni mogoče izdati, če bi se s tem poslabšala
zagotovitev dopolnilne krmne osnove za pašne interesente,
zavrl razvoj živinoreje, onemogočilo nadaljnje obdelovanje
skupnega pašnika, povzročilo zaraščanje pašnika z gozdom
ali kako drugače poslabšal položaj zemljišč, ki so v skupnem
pašniku.

105. člen

Pašni interesenti, prispevajo k stroškom skupnega pa-
šnika v sorazmerju z rabo skupnega pašnika, če se ne dogo-
vorijo drugače.

VII. INŠPEKCIJA

106. člen

Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, nadzorujejo kmetijski inšpektorji.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka nadzorujejo
izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njego-
vi podlagi, ki se nanašajo na gozd, gozdarski inšpektorji.

Za kmetijskega inšpektorja je lahko imenovana oseba,
ki poleg splošnih pogojev za delo v državni upravi izpolnju-
je še naslednje pogoje: da ima diplomo visoke šole agronom-
ske, živinorejske ali biološke smeri in najmanj pet let delov-
nih izkušenj v kmetijski stroki ter opravljen strokovni izpit
za inšpektorja.

107. člen

Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po
splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja poob-
lastila in pristojnosti:

A) pooblastila:
– pregledovati zemljišča, kmetijske objekte, poslovne

knjige in listine lastnikov, zakupnikov in drugih uporabni-
kov kmetijskih zemljišč, na katere se nanašajo določbe tega
zakona, pregledati zemljiški in melioracijski kataster ter re-
gistre po tem zakonu;

– nadzirati izvajanje določb tega zakona o plačevanju
in uporabi odškodnine po 11. do 16. členu tega zakona;

– nadzirati namembnost objektov, katerih gradnja je
oproščena plačila odškodnine zaradi spremembe namemb-
nosti;

– nadzirati občinske programe urejanja kmetijskih zem-
ljišč in njihovo izvajanje;

– nadzirati, ali obdelovalec obdeluje kmetijsko zemljiš-
če v skladu s predpisi in kot dober gospodar, in predlagati
ukrepe;
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– nadzirati določbe o prometu, o zakupu ter o pripravi,
izvajanju, delovanju in vzdrževanju kmetijskih prostorsko-
ureditvenih operacij, ter o skupnih pašnikih, kadar ni za to
pristojen drug organ;

B) pristojnosti:
– prepovedati uporabo kmetijskega zemljišča v kakšen

drug namen kot za kmetijsko proizvodnjo, če tako izkorišča-
nje po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona, ni
dovoljeno, in odrediti vzpostavitev zemljišča v prejšnje sta-
nje v določenem roku;

– prepovedati onesnaževanje kmetijskega zemljišča pri
njihovi rabi in odrediti vzpostavitev v prejšnje stanje na
stroške povzročitelja onesnaževanja;

– prepovedati uporabo objekta, ki je bil oproščen plači-
la odškodnine zaradi spremembe namembnosti, za kakšen
drug namen, dokler ni to usklajeno s tem zakonom;

– odrediti sanacijo opuščenih peskokopov, kamnolo-
mov in drugih kopov in rudnikov po končanem izkoriščanju
v skladu s predpisi in konkretnimi akti;

– predlagati začetek postopka za ugotovitev odškodni-
ne po 11. členu tega zakona, če gre za gradnje v nasprotju s
predpisi;

– odrediti ukrepe za redno delovanje in vzdrževanje
melioracijskih objektov in naprav ter vpis melioracijskih
območij v kataster;

– odrediti redno vzdrževanje skupnih pašnikov, izdela-
vo pašnega reda in drugih aktov za zagotovitev skupne paše;

– odrediti ukrepe za izvajanje pašnega reda na skupnem
pašniku;

– naložiti lastniku, zakupniku ali drugemu uporabniku
kmetijskega zemljišča, da vloži predlog za uskladitev dejan-
skega stanja kmetijskih zemljišč s stanjem v zemljiškem
katastru;

– naložiti lastniku, zakupniku oziroma drugemu upo-
rabniku kmetijskega zemljišča, da se vpiše v register po tem
zakonu;

– zadržati izvršitev nezakonitih dejanj;
– odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda

za splošni interes, ukrepe, da se škoda prepreči.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

108. člen

Z denarno kaznijo od 150.000 do 1,200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba in fizična oseba, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če uporablja kmetijsko zemljišče ali gozd v nasprotju
z njegovim namenom ali ga onesnažuje ali kako drugače
degradira ali onesnažuje ali drugače zavira rast rastlin (prvi
odstavek 4. člena);

2. če ne obdeluje kmetijskega zemljišča v skladu s
predpisi ali kot dober gospodar (prvi odstavek 7. člena);

3. če ne dovoli pooblaščenim delavcem aktivnosti iz
41. člena;

4. če ovira druge pri izkoriščanju kmetijskih zemljišč,
pridobljenih na podlagi odločbe o novi razdelitvi kmetijskih
zemljišč iz komasacijskega sklada (drugi odstavek 70. čle-
na);

5. če ne izvrši predvidenih melioracijskih del oziroma
vzdrževalnih del na melioracijskih sistemih (85., 86., 91. in
92. člen);

6. če ne izdela programa in finančnega načrta za redno
delovanje in vzdrževanje melioracijskih objektov in naprav
oziroma jih ne vzdržuje (prvi odstavek 91. člena, prvi odsta-
vek 95. člena in 92. člen);

7. če moti druge pri odjemu vode ali drugače ravna v
nasprotju s pravili – namakalnim urnikom (drugi odstavek
91. člena)

8. če ne dovoli kmetijskemu inšpektorju izvrševati
pooblastil iz točke A) 107. člena.

Z denarno kaznijo od 15.000 do 120.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

109. člen

Z denarno kaznijo od 15.000 do 120.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz
prvega odstavka 108. člena tega zakona.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

110. člen

Razvrstitev zemljišč v kategorije, določitev kmetijskih
zemljišč in prvega ter drugega območja kmetijskih zemljišč
v planskih aktih ostane v veljavi, dokler planski akti niso
spremenjeni oziroma izdelani na novo v skladu z zakonom.

Razvrstitev zemljišč v kategorije se najpozneje v treh
letih po uveljavitvi tega zakona vsebinsko in tehnično dopol-
ni tako, da bo lahko podlaga za odmerjanje odškodnine
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in goz-
dov.

Določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijs-
tvo, ki jo je po območjih za vso Slovenijo potrdil Republiški
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano aprila 1990, se
uporablja, dokler ne bo izdelana in sprejeta nova razvrstitev
v skladu z 10. členom tega zakona.

111. člen

Če nastane dvom o tem, ali je občan, ki se je štel za
kmeta po prejšnjih predpisih, kmet tudi po tem zakonu,
oziroma ali je kmetijska organizacija po prejšnjem zakonu
kmetijska organizacija tudi po tem zakonu, se postopek pre-
verjanja pogojev izvede po kriterijih, ki jih določa ta zakon.

Ne glede na določbe tretjega odstavka 22. člena tega
zakona in prvega odstavka tega člena se šteje, da je kmet
ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti, če
je starejši od 30 let in ima od 15. leta starosti dalje najmanj
pet let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetij-
ski dejavnosti.

112. člen

Postopki za določitev odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, ki so v teku, se
končajo po prej veljavnem zakonu.

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se ne pla-
ča od nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so bila kot taka
določena pred letom 1972 in so v veljavnih planskih aktih
tudi določena kot nezazidana stavbna zemljišča.

113. člen

Pogodbe o pravnem prometu in zakupu kmetijskih zem-
ljišč, sklenjene in podpisi overjeni pred uveljavitvijo tega
zakona, se vpišejo v zemljiško knjigo po prejšnjem zakonu.

Odobritev pogodbe o prometu in zakupu kmetijskega
zemljišča je potrebna za vse pravne posle, za katere so po-
nudbe že objavljene na oglasni deski ob uveljavitvi tega
zakona.

Prodajalec lahko umakne ponudbo, ki jo je že poslal
upravni enoti, v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
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114. člen

Ne glede na določbe 27. člena tega zakona lahko prav-
ne osebe dobijo v zakup tudi več kot je to določeno v osmi
alinei 19. člena tega zakona kmetijskih zemljišč, če gre za
kmetijska zemljišča, ki so jih upravljale, ko so bila v družbe-
ni lastnini.

Po prej veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih skle-
njene zakupne pogodbe ostanejo v veljavi, za njihovo prene-
hanje pa se uporabljajo določbe tega zakona.

115. člen

Postopki o komasacijah, ki so bili uvedeni pred uvelja-
vitvijo tega zakona se končajo po določbah predpisov, ki so
veljali ob njihovi uvedbi. Ne glede na določbo prejšnjega
stavka, se v teh postopkih uporablja določba tretjega odstav-
ka 72. člena tega zakona.

V komasacijskih postopkih, ki so do uveljavitve tega
zakona tehnično dokončani in komasacijskim udeležencem
izdane odločbe o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega
sklada, se novo stanje vpiše v zemljiško knjigo na podlagi
načrta nove razdelitve in izdane odločbe o novi razdelitvi
zemljišč. Morebitne ugotovljene nepravilnosti in razlike med
vrednostjo vloženih in novo dodeljenih zemljišč se poravna-
jo z denarno odškodnino po tržni vrednosti zemljišč ob iz-
plačilu.

116. člen

Do uveljavitve novega zakona o vodah pridobi investi-
tor namakanja koncesijo za izkoriščanje vode brez javnega
razpisa.

117. člen

Upravljalec melioracijskega sistema izvede vpis melio-
racijskega sistema v kataster melioracijskih sistemov in na-
prav v enem letu po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka
93. člena tega zakona.

118. člen

O lastnini osuševalnih sistemov, ki so bili zgrajeni v
večinskem delu iz javnih sredstev, ki jih je zagotovila Re-
publika Slovenija do uveljavitve tega zakona, se dogovori s
pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in last-
niki zemljišč z melioracijskega območja.

Objekti in naprave velikih namakalnih sistemov, ki ni-
so lastnina Republike Slovenije po drugih predpisih, ter
primarno in sekundarno omrežje velikih namakalnih siste-
mov, ki so bili v večinskem delu zgrajeni iz javnih sredstev,
ki jih je zagotovila Republika Slovenija do uveljavitve tega
zakona, postanejo last Republike Slovenije, če se drugače ne
dogovori s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kme-
tijstvo, in upravljalcem sistema oziroma lastniki zemljišč z
melioracijskega območja.

119. člen

Do dokončne zakonske ureditve statusa, organizacije,
nalog, financiranja in drugih pogojev za delo kmetijske sve-
tovalne službe se glede načina zagotavljanja in porabe sred-
stev za plače delavcev te službe in za izvajanje njenih pro-
gramov smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja
za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Republika Slove-
nija. Sredstva za izvajanje nalog kmetijske svetovalne služ-
be, ki so poleg nalog po tem zakonu še naslednje: svetova-
nje, izobraževanje in usposabljanje kmetov ter prenos znanja
do kmetov na tehnološkem, gospodarskem, okoljevarstve-
nem področju, načrtovanje in izvajanje programov celostne-
ga razvoja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih,

pomembnih za razvoj kmetijstva, živilstva na podeželju, se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

Organizacijo in sistemizacijo delovnih mest kmetijske
svetovalne službe določi minister, pristojen za kmetijstvo, v
enem mesecu po uveljavitvi tega zakona in jo predloži v
soglasje vladi.

120. člen

Do pravnomočnosti odločb o vračilu podržavljenega
premoženja agrarnim skupnostim, upravljajo s skupnimi pa-
šniki pašni interesenti, določeni po prej veljavnem zakonu o
kmetijskih zemljiščih.

Pašne skupnosti sprejmejo za skupne pašnike pašni red
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

121. člen

Podzakonski predpisi, predvideni s tem zakonom, se
izdajo v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

122. člen

Do izdaje novih predpisov ostanejo v veljavi:

– uredba o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zem-
ljišč in gozda (Uradni list RS, št. 6/90);

– pravilnik o normativih, analitskih postopkih in meto-
dah ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije ter pogojih
za uporabo nekaterih snovi v kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 7/90);

– odlok o proglasitvi zemljišč na območju protokolar-
nega objekta Brdo pri Kranju za zemljišča s posebnim name-
nom (Uradni list SRS, št. 7/80);

– odlok o uvedbi melioracijskega postopka v Polskav-
ski dolini na območju občin Ptuj, Slovenska Bistrica in
Maribor-Tezno (Uradni list SRS, št. 24/82);

– odlok o uvedbi melioracijskega postopka v Vipavski
dolini na območju občin Ajdovščina in Nova Gorica (Uradni
list SRS, št. 19/83);

– pravilnik o izdelavi agrokarte (Uradni list SRS,
št. 7/86);

– pravilnik o uporabi kmetijskih zemljišč za gozdne
plantaže (Uradni list SRS, št. 7/86);

– navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od
družbeno pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v
kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79);

– navodilo o strokovnih merilih za določitev zemljišč v
kategorije (Uradni list SRS, št. 45/82);

– navodilo o določitvi zemljišč, ki so temelj proizvod-
nje hrane v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/86);

– navodilo tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot
dober gospodar (Uradni list SRS, št. 29/86);

– navodilo o opravljanju preizkusa znanja za ugotovi-
tev ustrezne usposobljenosti za obdelovanje kmetijskih zem-
ljišč (Uradni list SRS, št. 29/86);

– navodilo za izvajanje melioracij kmetijskih zemljišč
(Uradni list SRS, št. 22/81);

– navodilo za vrednotenje zemljišč iz komasacijskega
sklada (Uradni list SRS, št. 34/88);

– enotna metodologija za ugotavljanje vrednosti kme-
tijskih zemljišč in gozda (Uradni list SRS, št. 10/87 in 30/89);

– odloki občin o uvedbi melioracij;

– odredbe ministra, pristojnega za kmetijstvo, o uvedbi
melioracij;

– odredbe ministra, pristojnega za kmetijstvo, o plačilu
stroškov za vzdrževanje melioracijskih objektov in naprav.
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123. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odlok o
določitvi vrednosti točke za izračun odškodnine zaradi spre-
membe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda (Urad-
ni list RS, št. 7/91-I).

124. člen

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

Pogodbe o prenosu lastninske pravice ali o zakupu
kmetijskih zemljišč in gozdov, sklenjene v času od preneha-
nja veljavnosti zakona o kmetijskih zemljiščih pa do uvelja-
vitve tega zakona in ki niso skladne z določbami tega zakona
o prometu in zakupu s kmetijskimi zemljišči in gozdovi,
nimajo pravnih učinkov.

Št. 720-03/89-1/46
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

VLADA

3455.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona
o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponud-
bo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), 20. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96), izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnje hrane za leto 1996

1. člen

V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996 (Urad-
ni list RS, št. 7/96, 13/96, 19/96, 25/96, 27/96, 33/96, 35/96
– popravek, 36/96, 39/96, 44/96 in 45/96 – popravek) se v 1.
členu v poglavju A

v 1. b točki številko “509,000.000” nadomesti s števil-
ko “525,000.000”;

v 2. točki številko “147,081.000” nadomesti s številko
“166,528.000”;

v 3. točki številko “28,826.000” nadomesti s številko
“23,317.000”;

v poglavju B v prvi alinei 4.a točke nadomesti številko
“21,600.000” s številko “29,600.000”.

2. člen

V 12. členu se
v drugemu odstavku 5. točke številko “1.040” nadomesti

s številko “370”;
v 8. točki številko “137,050.000” nadomesti s številko

“127,050.000”.

3. člen

V 13. členu se

na koncu prve alinee 3. točke doda besedilo: “ter za
nakup plemenskih mladic in merjascev iz uvoza za potrebe
rejskih središč in osemenjevalnih centrov v Ptuju in Murski
Soboti;”;

v tabeli iz 3. točke številko “1.600” nadomesti s številko
“1.870”, številko “500” s številko “620”, številko “600” s
številko “750” in številko “200” s številko “210”;

v 3. točki pod tabelo doda besedilo: “Vrednosti regresa
za nakup plemenskih mladic in merjascev iz uvoza za potrebe
rejskih središč in osemenjevalnih centrov Ptuj in Murska So-
bota se povečajo za 100%.”;

v 6. točki številko “94,167.000” nadomesti s številko
“103,167.000”.

4. člen

V 14. členu se

v tabeli iz 3. točke številko “100” nadomesti s številko
“193”;

v 6. točki številko “5,016.000” nadomesti s številko
“9,016.000”.

5. člen

V 15. členu se

v tabeli iz 3. točke številko “1.500” nadomesti s številko
“2.500”, številko “554” s številko “762” in številko “100” s
številko “200”;

v 6. točki številko “8,160.000 “ nadomesti s številko
“13,160.000 “.

6. člen

V 17. členu se

pri namenu A

v 3. točki številko “9,500.000” nadomesti s številko
“9,000.000”;

pri namenu B

v tabeli iz 3. točke številko “1.510” nadomesti s števil-
ko “1.775”, številko “15.000” s številko “20.000” in številko
“7.500” s številko “10.000”;

v 4. točki nadomesti beseda “avgusta” z besedo “okto-
bra”;

v 6. točki nadomesti številko “131,143.000” s številko
“131,750.000”, številko “118,750.000” s številko
“112,500.000” in številko “12,393.000” s številko
“19,250.000”.

7. člen

V 18. členu se

pri namenu A

v 3. točki številko “14.000” nadomesti s številko
“13.079”;

pri namenu B

v 2. točki številko “29,6” nadomesti s številko “24”;

v 3. točki številko “50.000” nadomesti s številko
“75.000”;

v 6. točki nadomesti številko “116,000.000” s številko
“108,790.000”, številko “114,520.000” s številko
“106,990.000” in številko “1,480.000” s številko “1,800.000”.
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8. člen

V 19. členu se
tabela iz 3. točke nadomesti s tabelo:
“

 Predviden obseg Višina

semenske podpore

pridelave (ha) SIT/ha

1.  krmna žita-pridelava semena iz SE 4 30.000

krmna žita-pridelava semena iz E 55 20.000

krmna žita-pridelava semena iz OR 200 10.000

2.  koruza-pridelava hibridnega semena 95 27.000

3.  krompir-pridelava semena v jedrih in

naravno izoliranih območjih 150 100.000

krompir-klasično semenarjenje 7 75.000

krompir-I. varovalni pas 50 75.000

krompir-II. varovalni pas 6 55.000

krompir-brezvirusni sadilni material 380.000 10 SIT/kos

“;

v 4. točki nadomesti beseda “septembra” z besedo “ok-
tobra”;

v zadnjem odstavku številko “32,560.000” nadomesti s
številko “29,160.000”.

9. člen
V 20. členu se
črtajo poglavja A, C, Č in D;
v 6. točki poglavja B številko “130,000.000” nadomesti

s številko “10,000.000”.

10. člen

V 6. točki 22. člena se številko “47,960.000” nadomesti
s številko “55,486.000”.

11. člen

Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:

“22.a člen

1427 – Trsne cepljenke – regres
1. Namen ukrepa:
– obnavljanje nasadov s kakovostnimi trsnimi cepljen-

kami – izplačilo že vloženih zahtevkov za cepljenke iz leta
1995

2. Pogoji za pridobivanje sredstev:
– če ima upravičenec skupaj z že obstoječimi površina-

mi vinograda najmanj 0,6 ha vinograda;
– če je upravičenec vpisan v register pridelovalcev

grozdja pri pristojnem upravnem organu v skladu s pravilni-
kom o vodenju registra grozdja in vina ter redno prijavlja
pridelek.

Pridelovalci, ki so se šele začeli ukvarjati z vinograd-
ništvom, namesto vpisa v register in prijave pridelka, predlo-
žijo pisno izjavo o obnovi vinograda.

K programu obnove, za katero se uveljavlja regres,
mora dati pozitivno mnenje krajevno pristojen kmetijski sve-
tovalec. Pri uveljavljanju regresa za uvožen sadilni material
je potrebno k vlogi priložiti kopijo odločbe o dovoljenju za
uvoz.

3. Višina regresa je 35 SIT na cepljenko.
4. Skupna vrednost sredstev namenjenih za ta namen v

letu 1996 je 7,100.000 SIT.”

12. člen

V 4. točki 23. člena se številko “526,592.000” nadome-
sti s številko “509,592.000”.

13. člen

V 6. točki 24. člena se številko “34,320.000” nadomesti
s številko “36,797.000”.

14. člen

V 25. členu se
na koncu pete alinee 2.3.1. točke podpičje spremeni v

vejico in doda besedilo:
“oziroma planinski pašniki, ki jih potrdi komisija za

planinsko pašo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Vloge se komisiji vložijo do 18. novembra.”.

v 2.3.3. točki številko “1.787,695.000” nadomesti s šte-
vilko “1.978,695.000”.

15. člen

V 5. točki 27. člena se številko “1.488,831.000” nado-
mesti s številko “1.577,831.000”.

16. člen

V 29. členu se
v tabeli 3.1.1.2. točke številko “6.000” nadomesti s

številko “5.400”;
v 3.4. točki na koncu stavka črta pika doda besedilo: “in

bikov, ki so namenjeni za izvoz v Republiko Bosno in Her-
cegovino.”.

v 3.4.2. točki v tabeli 2. točka označi z “*”, pod tabelo
pa se doda besedilo:

“* velja tudi za bike, izvožene v Bosno in Hercegovino
v letu 1996.”.

v 3.4.4. točki številko “614,768.000” nadomesti s šte-
vilko “605,768.000”.

17. člen

V priloga 1 se
za številko “0808 10 690” doda besedilo:
“0808 10 710 – – – – vrste Zlati delišes *
0808 10 730 – – – – vrste Granny Smith *
0808 10 790 – – – – druga *”;

pri številki “0201 20 20” nadomesti številko “125,60” s
številko “93,80”, pri številki “0201 20 30” nadomesti števil-
ko “67,80” s številko “50,90”, pri številki “0201 20 50 “
nadomesti številko “141,20” s številko “106,00”, pri številki
“0201 20 90” nadomesti številko “141,20” s številko
“106,00”, pri številki “0201 30 00” nadomesti številko
“181,60” s številko “136,20”, pri številki “0210 11 110”
nadomesti številko “103,00” s številko “51,50”, pri številki
“0210 11 190” nadomesti številko “160,00” s številko
“80,00”, pri številki “0210 11 310” nadomesti številko
“120,00” s številko “60,00”, pri številki “0210 11 390”
nadomesti številko “51,00” s številko “25,50”, pri številki
“0210 12” nadomesti številko “75,67” s številko “37,80”, pri
številki “0210 19” nadomesti številko “85,00” s številko
“42,50”, pri številki “0210 20” nadomesti številko “72,30” s
številko “54,20”, pri številki “0401 10 100” nadomesti šte-
vilko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401 10 900”
nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri številki “0401
20 110” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri
številki “0401 20 190” nadomesti številko “5,00” s številko
“3,50”, pri številki “0401 20 910” nadomesti številko “7,00”
s številko “5,00”, pri številki “0401 20 990” nadomesti šte-
vilko “5,00” s številko “3,50”, pri številki “0401 30 110”
nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401
30 190” nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri
številki “0401 30 310” nadomesti številko “7,00” s številko
“5,00”, pri številki “0401 30 390” nadomesti številko “5,00”
s številko “3,50”, pri številki “0401 30 910” nadomesti šte-
vilko “7,00” s številko “5,00”, pri številki “0401 30 990”
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3457.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

S O G L A S J E
k cenam naftnih derivatov

1. člen

S tem soglasjem se cene naftnih derivatov in stroškov
prometa v trgovini določijo kot najvišje in sicer do naslednje
ravni:

Vrsta derivata Neto nabavna Stroški trgovine

 cena

Motorni bencin MB 86 25,366 3,782 SIT/l
Motorni bencin M 98 30,025 6,236 SIT/l
Neosvinčeni motorni bencin
NMB 95 31,595 6,236 SIT/l
Neosvinčeni motorni bencin
NMB 91 30,025 6,236 SIT/l
Plinsko olje D-1 31,628 4,126 SIT/l
Plinsko olje D-2 31,628 4,126 SIT/l

Kurilno olje EL 31,628 2,626 SIT/l
Kurilno olje LS 24,761 2,626 SIT/l
Mazut lahki L 19,986 1,016 SIT/kg
Mazut srednji S 17,792 0,987 SIT/kg
Mazut SNS 18,986 0,996 SIT/kg
Mazut težki T 15,981 0,579 SIT/kg
Mazut TNS 16,981 0,621 SIT/kg

Drobnoprodajna cena avtoplina sme znašati največ 70
odstotkov drobnoprodajne cene motornega bencina M 98.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje
k cenam naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 39/96).

nadomesti številko “5,00” s številko “3,50”, pri številki
“0402” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri šte-
vilki “0403” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”, pri
številki “0404” nadomesti številko “7,00” s številko “5,00”,
pri številki “0405” nadomesti številko “7,00” s številko
“5,00”, pri številki “0406” nadomesti številko “7,00” s šte-
vilko “5,00”, pri številki “0701 90 900” se nadomesti števil-
ko “3,00” s številko “5,00”, pri številki “1601 00 100”
nadomesti številko “31,50” s številko “26,80”, pri številki
“1601 00 910” nadomesti številko “45,00” s številko “38,30”,
pri številki “1601 00 990” nadomesti številko “32,50” s
številko “27,60”, pri številki “1602 10 000” nadomesti šte-
vilko “41,30” s številko “35,10”, pri številki “1602 31”
nadomesti številko “34,20” s številko “22,60”, pri številki
“1602 32” nadomesti številko “26,20” s številko “17,30”, pri
številki “1602 39” nadomesti številko “20,60” s številko
“13,40”, pri številki “1602 41 100” nadomesti številko
“58,10” s številko “29,50”, pri številki “1602 42 100” nado-
mesti številko “52,00” s številko “26,00”, pri številki “1602
49” nadomesti številko “54,30” s številko “27,10” in pri
številki “1602 50” nadomesti številko 37,40" s številko
“31,80”.

18. člen

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

Št. 402-03/95-3/12-8
Ljubljana, dne 24. oktobra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3456.

Na podlagi 77. člena zakona o prometnem davku (Urad-
ni list RS, št. 4/92) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi stopenj davka od prometa določenih

naftnih derivatov

1. člen

Od naftnih derivatov iz tarifne številke 5 tarife davka od
prometa proizvodov se plačuje prometni davek po naslednjih
stopnjah:

1. od motornega bencina: %

– MB – 86 141,1830
– MB – 98 128,3450
– NMB – 91 94,9750
– NMB – 95 101,4220
2. od dieselskega goriva in motornega

neobarvanega petroleja:
– D – 1 109,2070
– D – 2 95,5030
– D – 3 131,0696
3. od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) 10,0600
4. od lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 16,1130
5. od kurilnega olja – mazuta:
lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (LNŽ),

srednje lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNŽ)
in težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ) 16,2000

6. od kurilnega olja – mazuta: %

– lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),
ekstra težkega (ET) 29,6000

7. od utekočinjenega naftnega plina,
– ki se uporablja po posebnih napravah za

pogon motornih vozil in motornih plovil 100,3650
– ki se uporablja za namen, ki ni določen

v predhodni alinei 2,5000.

2. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih deriva-
tov (Uradni list RS, št. 39/96).

3. člen

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 421-02/93-2/14-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik
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3. člen

To soglasje začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 380-05/93-3/62-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

3458.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

S O G L A S J E
k ceni utekočinjenega naftnega plina

1. člen

S tem soglasjem se cena utekočinjenega naftnega plina
in stroški prometa v trgovini določijo kot najvišji in sicer do
naslednje ravni:

Neto nabavna cena Stroški trgovine

Utekočinjeni naftni plin 29,493 SIT/kg 2,316 SIT/kg

Drobnoprodajna cena utekočinjenega naftnega plina sme
znašati največ 98,70 tolarja za kilogram (prometni davek ni
vključen).

2. člen

Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglasje
k ceni utekočinjenega naftnega plina (Uradni list RS, št. 39/96).

3. člen

To soglasje začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 380-05/93-3/62-8
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

3459.

Na podlagi 132. člena zakona o zakonski zvezi in družin-
skih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89) je Vlada Republike
Slovenije na 218. seji 24. oktobra 1996 sprejela

S K L E P
o uskladitvi preživnin

1

Preživnine, določene s sodno odločbo in preživnine, do-
ločene z dogovorom iz 130. člena zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89), ki so že bile
valorizirane s 1. aprilom 1996 ter preživnine, določene ali
dogovorjene v mesecu januarju 1996, se s 1. novembrom
1996 povišajo za 5,3%.

2

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju
1996, se s 1. novembrom 1996 povišajo za 5,3%.

3

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu
1996, se s 1. novembrom 1996 povišajo za 4,1%.

4

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
1996, se s 1. novembrom 1996 povišajo za 2,4%.

5
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju

1996, se s 1. novembrom 1996 povišajo za 1,0%.

6

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju
1996, se s 1. novembrom 1996 povišajo za 0,4%.

7

Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju
1996, se s 1. novembrom 1996 povišajo za 0,2%.

8

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

Št. 554-02/93-1/9-8
Ljubljana, dne 24. oktobra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3460.

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) na predlog ministra za
zunanje zadeve  Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Manili

1. člen

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Manili na čelu
s častnim konzulom.

Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Manili obsega Republiko Filipini.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih
in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Slovenije z
Republiko Filipini.

2. člen

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

Št. 900-04/93-30/2-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik
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3461.

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) na predlog ministra za
zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v

Manili

1. člen

Za častnega konzula Republike Slovenije v Manili se
postavi Jose Luis U. Yulo Jr.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/93-30/2-4
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

3462.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdrav-
stveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96)
minister za zdravstvo izdaja

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

izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti

1. člen

Prvi odstavek 15. člena pravilnika o pripravništvu in
strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 59/92) se spremeni tako, da se glasi:

Program strokovnega izpita predpiše minister za zdravs-
tvo in obsega:

1. strokovne vsebine poklicnega področja, razen za
zdravnike,

2. prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v red-
nih in izrednih razmerah, razen za zdravnike,

3. urgentna medicina za zdravnike,

4. socialna medicina razen za zdravnike in diplomirane
inženirje farmacije,

5. socialna farmacija samo za diplomirane inženirje
farmacije,

6. osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega
varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarova-
nja.

2. člen

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
Volonterski pripravnik s srednjo strokovno izobrazbo

vloži prijavo za opravljanje strokovnega izpita pri pooblaš-
čenem zavodu, volonterski pripravnik z višjo in visoko izo-
brazbo pa pri ministrstvu za zdravstvo.

3. člen

29. člen se spremeni tako, da se glasi:
Stroške za delo s strokovnimi izpiti krije delodajalec, ki

je kandidata prijavil k izpitu oziroma kandidat sam, če je
nezaposeln.

Višino stroškov za delo s strokovnimi izpiti določi mi-
nister s posebnim sklepom o stroških strokovnega izpita.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 166/96
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.

dr. Božidar Voljč l. r.
Minister

za zdravstvo

3463.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdrav-
stveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/96, 37/95 in 8/96) ter
12. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih na
področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 58/92)
minister za zdravstvo predpisuje

S P R E M E M B E  P R O G R A M A
pripravništva za poklic zdravnik

1

Prvi odstavek 5. točke programa pripravništva za po-
klic zdravnik (Uradni list RS, št. 33/95 in 60/95) se spremeni
tako, da se glasi:

Program strokovnega izpita obsega preverjanje:
1. teoretičnega in praktičnega znanja iz urgentne medi-

cine,
2. poznavanje osnov pravne ureditve na področju zdrav-

stvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega
zavarovanja.

2

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 124-1/96
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.

dr. Božidar Voljč l. r.
Minister

za zdravstvo

BANKA SLOVENIJE

3464.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o kredit-
nih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in
drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
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S K L E P

o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih, pod
katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi

devizni kredit

1

V sklepu o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena
banka odobri domači osebi devizni kredit (Uradni list RS, št.
23/91-I, 20/92, 55/92, 2/95 in 30/96) se v 1. točki  za drugim
odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:

“Določbe prvega odstavka te točke sklepa, ki se nana-
šajo na preseganje najmanjšega zneska deviz za najmanj
10%, se ne uporabljajo v primeru nakupa vrednostnih papir-
jev Republike Slovenije, ki so izdani v tujini.”

2

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

Ljubljana, dne 22. oktobra 1996.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3465.

Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,

št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za avgust 1996

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v

Republiki Sloveniji za avgust 1996 znaša 131.315 SIT, kar
pomeni v primerjavi z julijem 1996 0,4-odstotni padec.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za avgust 1996 znaša

121.846 SIT in je za 0,7 odstotka nižja kot v juliju 1996.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje junij–avgust

1996 znaša 120.461 SIT.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v

gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje junij–avgust

1996 znaša 77.220 SIT.
Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v

Republiki Sloveniji za avgust 1996 na povprečno bruto pla-
čo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje

september 1995–avgust 1996 znaša 107,2.

Št. 052-35-13/96

Ljubljana, dne 18. oktobra 1996.

Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.

Stran

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3392. Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim

investicijskim družbam zaradi zamenjave teh
sredstev za zbrane lastniške certifikate
(ZZSPID) 5049

3393. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o graditvi objektov (ZGO-B) 5050

3394. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo po-
sledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za
odpravo posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96) 5059

3395. Zakon o popravi krivic (ZPKri) 5060
3452. Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega polo-

žaja podjetij s področja elektrogospodarstva
in rudnikov rjavega premoga v zapiranju
(ZUSFPE) 5131

3453. Zakon o članstvu Banke Slovenije v Banki za
mednarodne  poravnave (ZBSBMP) 5132

3454. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 5132

VLADA
3455. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe

o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za
leto 1996 5149

3456. Uredba o spremembi stopenj davka od pro-
meta določenih naftnih derivatov 5151

3457. Soglasje k cenam naftnih derivatov 5151
3458. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina 5152
3459. Sklep o uskladitvi preživnin 5152
3460. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slove-

nije v Manili 5152
3461. Sklep o postavitvi častnega konzulat Republi-

ke Slovenije v Manili 5153

MINISTRSTVA
3396. Odredba o izobraževalnem programu za pri-

dobitev višje strokovne izobrazbe – elektronika 5064
3397. Odredba o izobraževalnem programu za pri-

dobitev višje strokovne izobrazbe – elektroe-
nergetika 5064

3398. Odredba o izobraževalnem programu za pri-
dobitev višje strokovne izobrazbe – gostinstvo 5065

3399. Odredba o izobraževalnem programu za pri-
dobitev višje strokovne izobrazbe – turizem 5065

3400. Odredba o izobraževalnem programu za pri-
dobitev višje strokovne izobrazbe – strojniš-
tvo 5066

3401. Odredba o obrazcih javnih listin v višjem stro-
kovnem izobražvanju 5066

3402. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Banjščice 5079

3403. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Dravsko polje 5079

3404. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Lovrenc na Pohorju 5079

3405. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Vzhodne Haloze 5080

3406. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Slovenska Bistrica 5080

3407. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Mislinja 5080

3408. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Slovenske Konjice 5081
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3409. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Ponikva 5081

3410. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Mokronog 5082

3411. Odredba o javni razgrnitvi splošneg dela gozd-
nogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Žužemberk 5082

3412. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Gorjanci 5082

3413. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Krka 5083

3414. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Brezova reber 5083

3415. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Snežnik 5084

3416. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Črni dol 5084

3417. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Zeleni pas 5084

3418. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Preserje 5085

3419. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Ig 5085

3420. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Hrastnik 5086

3421. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Idrija I 5086

3422. Odločba o ustanovitvi nove organizacijske
enote carinarnice na območju Republike Slo-
venije 5086

3462. Pravilnik o spremembah pravilnika o priprav-
ništvu in strokovnih izpitih delavcev na po-
dročju zdravstvene dejavnosti 5153

3463. Spremembe programa pripravništva za po-
klic zdravnik 5153

USTAVNO SODIŠČE
3423. Odločba o tem, da odlok o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročne-
ga družbenega plana Občine Domžale za ob-
dobje 1986–2000 in prostorskih sestavin druž-
benega plana Občine Domžale za obdobje
1986–1990, oboje dopolnitev 1994, za območje
nove Občine Domžale ter odloka o lokacij-
skem načrtu za rekonstrukcijo ceste M 10 na
odseku Depala vas–Črnuče od km 0,0 + 0,0 m
do 3,0 + 74 m nista v neskladju z zakonom 3423

BANKA SLOVENIJE
3464. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o po-

gojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka
odobri domači osebi devizni kredit 5153

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3424. Sklep o finančnem načrtu Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
leto 1996 5088

3465. Poročilo o gibanju plač za avgust 1996 5154

OBČINE
3425. Uredba o razporeditvi delovnega časa in urad-

nih ur v upravni enoti Ljubljana 5089
3426. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za grad-

njo vodovoda Beltinci–Lipa 5090
3427. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi jav-

nega gospodarskega zavoda Turistični center
Bled 5092

3428. Sklep o spremembi sklepa o vrednosti točke
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 1996 (Bled) 5092

3429. Odlok o vrednosti točke za davek od premože-
nja na posest stavb in prostorov za počitek
oziroma rekreacijo na območju Občine Bre-
zovica 5092

3430. Sklep o vrednosti točke za davek od premože-
nja na posest stavb in prostorov za počitek
oziroma rekreacijo za leto 1996 (Brezovica) 5092

3431. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samo-
prispevka za Krajevno skupnost Lokev (Diva-
ča) 5093

3432. Odlok o spremembi odloka o proračunu Ob-
čine Dobrepolje za leto 1996 5094

3433. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto
1996 5095

3434. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hodoš-
Šalovci 5096

3435. Odlok o pokopališkem redu na območju Ob-
čine Hodoš-Šalovci 5099

3436. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Juršinci 5103

3437. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samo-
prispevka na območju Krajevne skupnosti Go-
dič (Kamnik) 5106

3438. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka za območje KS Sred-
nja vas (Kamnik) 5107

3439. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo kra-
jevnega samoprispevka za območje KS Špita-
lič (Kamnik) 5108

3440. Sklep o določitvi plakatnih mest (Metlika) 5109
3441. Poslovnik Občinskega sveta občine Medvode 5110
3442. Odlok o določitvi krajevne takse na območju

Občine Podčetrtek 5117
3443. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za pre-

ventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetr-
tek 5117

3444. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek 5118

3445. Sklep o določitvi števila članov sveta KS Pod-
četrtek, Virštanj in Pristava pri Mestinju in
volilnih enotah za volitve članov sveta Krajev-
nih skupnosti Podčetrtek, Virštanj in Pristava
pri Mestinju (Podčetrtek) 5123

3446. Odlok o komunalnih taksah (Postojna) 5124
3447. Odlok o poslovnih prostorih v Občini Postoj-

na 5126
3448. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča (Vojnik) 5127
3449. Odlok o prispevku na obremenjevanje okolja

s komunalnimi odpadki (Vojnik) 5129
3450. Sklep o podaljšanju samoprispevka na območ-

ju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica (Vrh-
nika) 5129

3451. Sklep, da zemljišče s parc. št. 1686/3, ki je
vpisano v seznam XVI. javnega dobra, k.o.
Studeno, preneha biti javno dobro (Železniki) 5130



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5156 Št. 59 – 25. X. 1996

Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se

ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,

št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

Pravkar izšlo!

PREDPISI O VOLITVAH
s pojasnili dr. Franca Grada, Marka Golobiča

in Pavleta Sveteta

Volitve so pred vrati, volilna kampanja se bliža vrhuncu, knjižica z

naslovom Predpisi o volitvah pa ponuja odgovore na vprašanja,

kako in kje bomo volili.  Komentar k posameznim členom zakona

o volitvah v državni zbor so pripravili avtorji zakona, ki v uvodu

tudi pojasnjujejo njegovo zasnovo. Hkrati pa ob posameznih členih

na poljuden način tudi razlagajo pomen in vsebino posameznih

določb.

V tej zbirki so objavljeni tudi:

– zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni

zbor,

– zakon o evidenci volilne pravice,

– odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede nacional-

nih list,

– rokovnik Republiške volilne komisije za izvedbo letošnjih vo-

litev v državni zbor.

Cena 735 SIT (10379)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


