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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 prekrških (ZP-I)

Razglašam zakon  o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških (ZP-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 28. maja 1997.

Št. 001-22-55/97
Ljubljana, dne 5. junija 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O PREKRŠKIH (ZP-I)

1. člen

V zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, po-
pravek v št. 36/83, 42/85, popravek v št. 2/86, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 61/96 – odločba
US) se v 5. členu na koncu prvega odstavka pika nadomesti z
vejico in doda besedilo “za prekršek zoper varnost cestnega
prometa pa tudi kazenske točke v cestnem prometu s prene-
hanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja.”.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem

veljavnosti vozniškega dovoljenja se smejo predpisati kot
stranska kazen ob denarni kazni ali kazni zapora.”

2. člen

V 25. členu se v drugem odstavku v 1. točki številka
“150” nadomesti s številko “1000”, številka “120.000” pa s
številko “150.000”; 2. točka se nadomesti z novima 2. in 3.
točko, ki se glasita:

“2. za pravno osebo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev;
3. za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostoj-

nim opravljanjem dejavnosti, od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev”;

sedanja 3. točka postane 4. točka; v njej se številka
“150” nadomesti s številko “10.000”, številka “120.000” pa
s številko “500.000”.

V tretjem odstavku se besedilo “do 6,000.000 tolarjev”
nadomesti z besedilom “, ki je trikrat višja od tiste, predvide-
ne v prejšnjem odstavku.”

V četrtem odstavku se besedilo “organa družbenopoli-
tične skupnosti, drugega državnega organa ali krajevne skup-

nosti od 150 do 120.000 tolarjev” nadomesti z besedilom “v
državnem organu, državni organizaciji ali lokalni samou-
pravni skupnosti od 10.000 do 500.000 tolarjev”.

V šestem odstavku se številka “10.000” nadomesti s
številko “100.000”, za besedo “tolarjev” pa se besedilo do
konca odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi: “, za
pravne osebe v določenem znesku do 300.000 tolarjev, za
posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti, pa v določenem znesku do 200.000 tolar-
jev”.

V sedmem odstavku se za besedo “prekrške,” doda
besedilo “, ki so predpisani z občinskim odlokom”.

3. člen

V prvem odstavku 28. člena se številka “3000” nado-
mesti s številko “10.000”.

4. člen

Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

“29.a člen

(1) Kazenske točke v cestnem prometu se lahko predpi-
šejo v razponu od ene do sedmih točk.

(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo sto-
rilcu prekrška zoper varnost cestnega prometa, ki ima veljav-
no vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, oziro-
ma, ki mu je vozniško dovoljenje začasno odvzeto.

(3) Če storilec prekrška v času dveh let doseže ali
preseže osemnajst kazenskih točk v cestnem prometu, mu
organ, ki vodi postopek o prekršku, izreče prenehanje ve-
ljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih
vozil.

(4) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomoč-
nostjo odločbe, s katero je bilo prenehanje veljavnosti voz-
niškega dovoljenja izrečeno.

(5) Storilec prekrška, ki mu je bilo izrečeno prenehanje
veljavnosti vozniškega dovoljenja, sme ob pogojih, ki jih
določa zakon, ponovno pridobiti vozniško dovoljenje.

(6) Vozniku začetniku se sankcija iz tretjega odstavka
tega člena izreče, če v času dveh let doseže ali preseže sedem
kazenskih točk v cestnem prometu.

(7) Sankcija iz tretjega odstavka tega člena se v prime-
rih najhujših kršitev predpisov o varnosti cestnega prometa,
za katere so že v njihovi temeljni obliki predpisane kazenske
točke v cestnem prometu, izreče posamezniku ne glede na
doseženo število kazenskih točk že ob enkratni storitvi to-
vrstnega prekrška, če zakon tako določa.

(8) Pri Senatu za prekrške Republike Slovenije se vodi
skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk za posa-
mezne storilce prekrškov in izrečenih ukrepih iz tretjega
odstavka tega člena. Podrobnejša navodila o vodenju evi-
dence izda minister, pristojen za pravosodje, v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

(9) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz
evidence po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s
katero so bile izrečene. Če je bilo storilcu prekrška izrečeno
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se ob pravno-
močnosti odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega do-
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voljenja iz evidence izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske
točke.

5. člen

V 35. členu se v 2. točki beseda “in” nadomesti z
vejico, za besedo “motorjem” pa se doda besedilo, ki se
glasi: “in kolesa s pomožnim motorjem”.

6. člen

V 37.a členu se v naslovu beseda “in” nadomesti z
vejico, za besedo “motorjem” pa se doda besedilo, ki se
glasi: “in kolesa s pomožnim motorjem”.

V prvem odstavku se beseda “in” nadomesti z vejico,
za besedo “motorjem” pa se doda besedilo, ki se glasi: “in
kolo s pomožnim motorjem”.

7. člen

V 39. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(6) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sreds-

tvo, ki se premika z močjo lastnega motorja v kopnem,
vodnem ali zračnem prometu.”

8. člen

V 109. členu se v prvem odstavku za besedo “prebiva-
lišča” doda besedilo: “ali če bi se z odhodom zaradi prebiva-
nja v tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek,”.

9. člen

V 111. členu se v prvem odstavku številka “3000”
nadomesti s številko “10.000”.

10. člen

V 154. členu se v prvem odstavku pika nadomesti s
podpičjem in doda besedilo: “vselej pa to stori takrat, ko iz
okoliščin spozna, da prihaja v poštev izrek zaporne kazni.”.

11. člen

V 159. členu se na koncu drugega odstavka pika črta in
doda besedilo: “ali denarna kazen in kazenske točke v cest-
nem prometu, če spodnja meja denarne kazni, predpisane za
prekršek, ne presega zgornje meje denarne kazni, ki se lahko
izreče v skrajšanem postopku.”.

V četrtem odstavku se številki “10.000” nadomestita s
številkama “100.000”, številka “100.000” s številko
“500.000”, beseda “ali” pa z besedilom: “denarna kazen do
1,000.000 tolarjev,”.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postop-

ku, se sme izreči tudi kazen kazenskih točk v cestnem pro-
metu v višini do štirih točk, varstveni ukrep prepovedi vož-
nje motornega vozila do treh mesecev in varstveni ukrep
odvzema predmetov, če njihova vrednost ne presega 100.000
tolarjev.”

12. člen

V 160. členu se v prvem odstavku številka “2500”
nadomesti s številko “50.000”.

13. člen

V 161. členu se v prvem odstavku številka “2500”
nadomesti s številko “10.000”.

14. člen

V 202. členu se v 2. točki številka “15.000” nadomesti
s številko “100.000”, številki “30.000” v 2. in 3. točki pa s
številkama “300.000”.

15. člen

V 241. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
“(10) Storilec, ki plača denarno kazen takoj na kraju

prekrška ali v roku, predvidenem za ugovor v petem odstav-
ku tega člena, plača le polovico denarne kazni, izrečene na
kraju prekrška.”.

16. člen

V 250. členu se v prvem odstavku za besedo “zavarova-
nja” doda besedilo: “, ali ji je bila onemogočena oziroma
odložena zaposlitev, do katere bi sicer prišlo”.

17. člen

Četrti del zakona o prekrških (devetnajsto poglavje) z
naslovom “Organi za postopek o prekrških”, ki vsebuje čle-
ne od 258 do vključno 283, se, razen členov 263, 266.a, 270,
274, 275, 276, 277, prvega odstavka 278. člena, 279, 282 in
283 nadomesti z novimi členi 258 do 258.j, ki se glasijo:

“258. člen

(1) O prekrških odločajo na prvi stopnji:
1. sodniki za prekrške;
2. drugi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da vodijo

postopek o določenih prekrških na prvi stopnji.
(2) V pritožbenem postopku proti odločitvam, izda-

nim na prvi stopnji, odloča Senat za prekrške Republike
Slovenije.

(3) Organi iz 1. točke prvega odstavka tega člena in
prejšnjega odstavka opravljajo pravosodno funkcijo.

258.a člen

(1) Organi za postopek o prekrških, razen organov iz 2.
točke prvega odstavka prejšnjega člena, so samostojni dr-
žavni organi; njihov položaj in medsebojna razmerja ureja ta
zakon.

(2) Položaj organov iz 2. točke prvega odstavka prejš-
njega člena urejajo posebni predpisi. Ti organi vodijo posto-
pek o prekrških po določbah tega zakona.

Svet sodnikov za prekrške

258.b člen

(1) Svet sodnikov za prekrške (v nadaljnjem besedilu:
svet) predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v
funkcijo sodnika za prekrške; predlaga državnemu zboru
razrešitev sodnika za prekrške; odloča o nezdružljivosti funk-
cije sodnika za prekrške, daje mnenje k predlogu proračuna
za sodišče in mnenje državnemu zboru o zakonih, ki urejajo
položaj, pravice in dolžnosti sodnikov za prekrške ter osebja
sodišč za prekrške ter opravlja druge zadeve, če zakon tako
določa.

(2) Svet sestavlja devet članov, ki jih volijo sodniki za
prekrške izmed sebe. Šest članov se voli iz vrst sodnikov za
prekrške, ki odločajo na prvi stopnji, tri člane pa iz vrst
sodnikov za prekrške Senata za prekrške Republike Sloveni-
je. Predsednika sveta izvolijo člani z večino vseh glasov s
tajnim glasovanjem.

(3) Volitve članov sveta razpiše predsednik Senata za
prekrške Republike Slovenije najmanj tri mesece pred izte-
kom mandata članov sveta. Volitve se opravijo na sedežu
Senata za prekrške Republike Slovenije.

258.c člen

(1) Svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov za
prekrške, o imenovanjih in napredovanjih in uvrstitvah v
plačilni razred ter o predlogih za razrešitev sodnikov za
prekrške z večino vseh članov, če zakon ne določa drugače.
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(2) S poslovnikom, ki ga svet sprejme z večino vseh
glasov, se uredi način odločanja v zadevah, ki niso zajete v
prejšnjem odstavku, ter druga vprašanja v zvezi z delom
sveta.

(3) Kolikor ni s tem zakonom določeno drugače, veljajo
smiselno določbe tretjega poglavja zakona o sodiščih (Urad-
ni list RS, št. 19/94 in 45/95).

258.č člen

Predsednika Senata za prekrške Republike Slovenije in
predstojnika organa za postopek o prekrških prve stopnje
imenuje in razrešuje minister za pravosodje na predlog sveta
izmed sodnikov za prekrške. Za predsednika Senata za pre-
krške Republike Slovenije in predstojnike organov za posto-
pek o prekrških prve stopnje ter njihove namestnike se smi-
selno uporabljajo določbe IX. poglavja zakona o sodiščih.

Pogoji za izvolitev sodnikov za prekrške

258.d člen

Za sodnika za prekrške je lahko izvoljen, kdor izpolnju-
je naslednje splošne pogoje:

– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvla-
da slovenski jezik;

– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost;

– da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni
naslov diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrifi-
cirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete;

– da je opravil pravniški državni izpit;
– da ima pet let delovnih izkušenj na pravnem področju.

258.e člen

(1) Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena je
lahko na mesto sodnika za prekrške Senata za prekrške Re-
publike Slovenije izvoljena oseba, ki je uspešno opravljala
funkcijo sodnika za prekrške najmanj tri leta ali oseba, ki je
po opravljenem pravniškem državnem izpitu najmanj 5 let
opravljala pravna dela v državnem organu, pri pravni ali
fizični osebi.

(2) Za sodnika za prekrške je lahko izvoljena tudi ose-
ba, ki opravlja funkcijo sodnika sodišča splošne pristojnosti
ali specializiranega sodišča, državnega tožilca, javnega pra-
vobranilca ali poklic odvetnika ali notarja.

Postopek za izvolitev sodnika za prekrške

258.f člen

(1) Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše ministrs-
tvo, pristojno za pravosodje, v enem mesecu po prejemu
predloga predsednika Senata za prekrške Republike Sloveni-
je. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rok za prijavo ne more biti krajši kot petnajst dni.

(2) Razpisni postopek vodi ministrstvo, pristojno za
pravosodje. V nadaljnjem postopku se smiselno uporablja
določba 15. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94 in 8/96).

(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje kan-
didature predstojniku oziroma predsedniku organa, ki vodi
postopek o prekršku, na katerem je razpisano prosto mesto
sodnika za prekrške.

258.g člen

(1) Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva, pristoj-
nega za pravosodje, povabi predstojnik oziroma predsednik
na razgovor prijavljene kandidate, ki prvič kandidirajo na
prosto mesto sodnika za prekrške. Na podlagi ugotovitev, ki

temeljijo na razpisnem gradivu in na podlagi neposrednega
vtisa, ki so ga kandidati napravili na razgovoru, oblikuje
mnenje glede predlogov za izvolitev. V mnenju razvrsti pred-
stojnik oziroma predsednik kandidate glede na svojo oceno
o primernosti za izvolitev ter utemelji razloge za sprejeto
razvrstitev.

(2) Mnenje iz prejšnjega odstavka pošlje ministru, pri-
stojnemu za pravosodje, ki o kandidatih oblikuje svoje mne-
nje in ga skupaj z vsemi spisi predloži svetu. V nadaljnjem
postopku se smiselno uporabljajo določbe od 18. do
23. člena zakona o sodniški službi.

258.h člen

(1) Funkcija sodnika za prekrške je trajna.
(2) Sodnik za prekrške je glede pravic, ki izhajajo iz

njegovega službenega razmerja z Republiko Slovenijo, ize-
načen s sodnikom, kolikor ta zakon ne določa drugače.

(3) Plača sodnika za prekrške se določi po enakih osno-
vah, z enakimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika
rednega sodišča.

Plača sodnika za prekrške prve stopnje se določi enako
kot plača okrajnega sodnika.

Plača sodnika za prekrške Senata za prekrške Republi-
ke Slovenije se določi enako kot plača sodnika okrožnega
sodišča.

O uvrstitvi v plačilni razred odloči svet.
(4) Ne glede na ostale določbe tega zakona o uvrstitvi v

plačilni razred se sodniki za prekrške, ki so to funkcijo
opravljali pred uveljavitvijo tega zakona, pri prvi uvrstitvi ne
morejo uvrstiti v plačilni razred, ki bi imel za posledico nižjo
plačo, kot je bila plača, ki so jo na podlagi začasnih koefi-
cientov prejemali pred uveljavitvijo tega zakona. V plačilnih
razredih sodniki za prekrške nato redno ne napredujejo, do-
kler po ostalih določbah tega zakona ne presežejo plačilnega
razreda, v katerega so bili uvrščeni pri prvi uvrstitvi.

(5) Kolikor s tem zakonom ni določeno drugače, veljajo
za sodnike za prekrške smiselno določbe zakona o sodniški
službi glede:

– napredovanja;
– kriterijev za izbiro in napredovanje in postopek oce-

njevanja dela;
– sodniških dolžnosti in nezdružljivosti funkcije sodni-

ka za prekrške;
– dopustov;
– izobraževanja;
– premestitve in dodelitve sodnika za prekrške druge-

mu sodišču;
– osebne evidence;
– prenehanja funkcije in razrešitve;
– disciplinskega postopka in začasne odstranitve iz

službe.
(6) Vlogo personalnega sveta po zakonu o sodniški

službi v postopku za ocenjevanje dela sodnika za prekrške
opravlja svet.

258.i člen

(1) Predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije
lahko premesti sodnika za prekrške za določen čas na drug
organ za postopek o prekršku na prvi stopnji, če je to potreb-
no zaradi izjemno povečanega obsega dela tega organa ali
zaradi drugih razlogov, ki so povzročili izreden zaostanek v
delu tega organa.

(2) Za začasno premestitev ni potrebna privolitev sod-
nika za prekrške. Sodnik za prekrške se lahko premesti le
znotraj sodnega okrožja, v katerem opravlja svojo funkcijo.

(3) Za območje sodnega okrožja po prejšnjem odstavku
se šteje območje, določeno v 115. členu zakona o sodiščih.
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(4) Začasna premestitev ne vpliva na položaj, plačo in
druge pravice, ki jih je imel sodnik za prekrške pred preme-
stitvijo.

258.j člen

(1) Sodniki za prekrške lahko po uveljavitvi tega zako-
na nadaljujejo z delom v svojih mandatih na organih, ki
vodijo postopek o prekrških na prvi stopnji oziroma na Sena-
tu za prekrške Republike Slovenije. Njihova prosta mesta se
razpišejo pet mesecev pred iztekom njihovega mandata.

(2) Vsi sodniki za prekrške, ki ob uveljavitvi tega
zakona že opravljajo svojo funkcijo, imajo pravico pred
iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo na mesto, ki
ga zasedajo, za izvolitev v trajno funkcijo sodnika za pre-
krške. Kandidaturo prijavijo ministrstvu, pristojnemu za
pravosodje.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se
sodnik za prekrške odpove svojemu mandatu, zaradi česar se
njegovo mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo, pristoj-
no za pravosodje, razpisati v petnajstih dneh po prejemu
njegove kandidature, ki mora vsebovati vse sestavine, ki se
po zakonu o sodniški službi zahtevajo za prijavo na prosto
mesto sodnika.

(4) Sodniku za prekrške iz drugega odstavka tega člena
preneha sedanji mandat z dnem, ko je izvoljen na podlagi
razpisnega postopka po prejšnjem odstavku. Če sodnik za
prekrške ni izvoljen v trajno funkcijo, ima pravice, ki so jih
dosedanji predpisi določali za sodnike za prekrške, ki niso
bili ponovno izvoljeni.

(5) Sodniki za prekrške, ki ne kandidirajo za izvolitev
sodnika za prekrške s trajnim mandatom in dopolnijo 35 let
(moški) oziroma 30 let (ženske) pokojninske dobe, lahko do
1. 1. 1998 uveljavijo pravico do pokojnine s polno pokojnin-
sko dobo, ne glede na pogoje, ki so določeni za pridobitev
pokojnine po splošnih predpisih. Sredstva za razliko med
pokojnino po splošnih predpisih in tem zakonom se zagoto-
vijo iz proračuna Republike Slovenije.

18. člen

V celotnem besedilu zakona se Republiški senat za pre-
krške preimenuje v Senat za prekrške Republike Slovenije.

Prehodne in končne določbe

19. člen

Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti
občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravo-
branilcev (Uradni list RS, št. 82/94 in 61/96 – odločba US
RS) se glede organizacije in pristojnosti organov, ki vodijo
postopek o prekrških in sodnikov za prekrške uporablja sa-
mo toliko, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

20. člen

Finančno materialno poslovanje organov, ki vodijo po-
stopek o prekršku, se vodi preko enotnega računa Senata za
prekrške Republike Slovenije. Finančno materialno poslova-
nje organov, ki vodijo postopek o prekršku, je potrebno
uskladiti s to določbo do 1. 1. 1998.

21. člen

Volitve članov sveta in njegovo konstituiranje mora
biti opravljeno v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.

22. člen

Število mest sodnikov za prekrške na posameznem or-
ganu, ki vodi postopek o prekršku na prvi stopnji in na

Senatu za prekrške Republike Slovenije določi na predlog
sveta minister, pristojen za pravosodje, v petnajstih dneh po
prejemu predloga.

23. člen

Sodniki za prekrške, ki ob uveljavitvi tega zakona
opravljajo svojo funkcijo na podlagi do sedaj veljavnih pred-
pisov in nimajo opravljenega pravniškega državnega izpita,
lahko svojo funkcijo opravljajo naprej vse do upokojitve.

24. člen

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

Št. 716-01/89-1/27
Ljubljana, dne 28. maja 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1948.

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 telekomunikacijah (ZTel)

Razglašam zakon o telekomunikacijah (ZTel), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. ma-
ja 1997.

Št. 001-22-56/97
Ljubljana, dne 5. junija 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O TELEKOMUNIKACIJAH (ZTel)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina zakona)

Ta zakon določa telekomunikacijske storitve, ki jih v
javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija, in ureja
načine in pogoje za opravljanje telekomunikacijskih stori-
tev, pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov, upora-
bo telekomunikacijskih omrežij, radijskih postaj in terminal-
ske opreme, upravljanje radiofrekvenčnega spektra ter
enotnost javnega telekomunikacijskega omrežja.

2. člen

(pojmi)

V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:
1. Telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje ali spre-

jemanje znakov, signalov, pisane besede, slike, zvoka ali
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sporočil po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromag-
netnih sistemih.

2. Javno telekomunikacijsko omrežje je javna teleko-
munikacijska infrastruktura, ki omogoča prenos signalov med
določenimi omrežnimi priključnimi točkami po žicah, z mi-
krovalovi, po optičnih nosilcih ali z drugimi elektromagnet-
nimi sredstvi.

3. Zaprto telekomunikacijsko omrežje je telekomunika-
cijska infrastruktura, ki se kot zaprt uporabniški sistem upo-
rablja za zagotovitev potrebnih telekomunikacij za opravlja-
nje lastne dejavnosti kot dopolnitev ali kot nadomestek
javnega telekomunikacijskega omrežja.

4. Omrežna priključna točka so vsi fizični priključki in
njihova dostopovna tehnična specifikacija, ki so del javnega
telekomunikacijskega omrežja in so potrebni za dostop do
javnega telekomunikacijskega omrežja in za učinkovito po-
vezavo skozi to javno omrežje.

5. Telekomunikacijska oprema je oprema, ki omogoča
prenos, oddajanje ali sprejemanje znakov, signalov, pisane
besede, slike, zvoka ali sporočil po žičnih, radijskih, optič-
nih ali drugih elektromagnetnih sistemih, in povezana s tele-
komunikacijskim omrežjem sestavlja telekomunikacijski si-
stem.

6. Terminalska oprema je oprema, namenjena za pri-
ključitev na javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer ne-
posredno s priključitvijo v njegovi priključni točki za med-
sebojno sodelovanje z javnim telekomunikacijskim
omrežjem, priključena na njegovo priključno točko nepo-
sredno ali posredno, za pošiljanje, obdelovanje ali sprejema-
nje informacij po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elek-
tromagnetnih sistemih.

7. Telekomunikacijske storitve so storitve, katerih
opravljanje obsega v celoti ali delno prenos in usmerjanje
signalov po telekomunikacijskem omrežju s telekomunika-
cijskimi postopki.

8. Storitve govorne telefonije so zagotavljanje nepo-
srednega prenosa in komutacije govora v realnem času med
omrežnimi priključnimi točkami komutiranega javnega tele-
komunikacijskega omrežja, kjer lahko vsak uporabnik upo-
rablja opremo, priključeno na tako omrežno priključno toč-
ko, za komuniciranje z drugo omrežno priključno točko; ta
pojem ne vključuje storitev mobilne govorne telefonije.

9. Priključnina je znesek, ki ga plača naročnik javnih
telekomunikacijskih storitev za pridobitev naročniškega pri-
ključka ob vzpostavitvi naročniškega razmerja.

10. Naročnina je enotna pristojbina, ki jo plačuje naroč-
nik javne telekomunikacijske storitve mesečno ali ob dru-
gačnih točno določenih časovnih presledkih.

11. Izvajalec telekomunikacijskih storitev je pravna ali
fizična oseba, ki izvaja telekomunikacijske storitve po pogo-
jih tega zakona.

12. Uporabnik telekomunikacijskih storitev je pravna
ali fizična oseba, ki uporablja storitve izvajalcev telekomu-
nikacijskih storitev.

13. Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki sklene
naročniško razmerje z izvajalcem javnih telekomunikacij-
skih storitev.

14. Storitve podatkovnih telekomunikacij so za javnost
tržno zagotovljene paketno in vodovno komutirane podat-
kovne storitve neposrednega prenosa podatkov med omrež-
nimi priključnimi točkami komutiranega telekomunikacij-
skega omrežja tako, da lahko vsak uporabnik uporablja
opremo, povezano s tako omrežno priključno točko, za ko-
municiranje z drugo omrežno priključno točko.

15. Storitve mobilnih in satelitskih zvez so radiokomu-
nikacijske storitve prenosa sporočil z radijskimi postajami
posredno ali neposredno med uporabniki radijskih postaj ali

med njimi in uporabnikom, povezanim z omrežno priključno
točko izvajalca telekomunikacijskih storitev; te storitve ne
vključujejo radiodifuzijskih storitev, ki so telekomunikacij-
ske storitve prenosa in oddajanja oziroma sprejemanja radij-
skih valov, ki se razširjajo v odprtem prostoru.

16. Storitve osebnega klica so zvrst radiokomunikacij-
skih storitev, ki omogoča naročnikom s posebnimi prenosni-
mi sprejemniki, namenjenimi uporabi na določenem zemlje-
pisnem območju, sprejemanje radijskih govorjenih ali
vizualno kodiranih sporočil, ki jih oddaja katerakoli enota
govorne terminalske opreme javnega telekomunikacijskega
omrežja ali pa se generirajo v tem omrežju.

17. Kabelske distribucijske storitve so telekomunika-
cijske storitve prenosa signalov radijskih in televizijskih pro-
gramov in z njimi povezanih informacij, oddajanih iz nekega
osrednjega mesta uporabnikom, ki so z njim posamič pove-
zani s kablom ali drugimi elektromagnetnimi sistemi.

18. Kabelske komunikacijske storitve so telekomunika-
cijske storitve, ki skupaj s kabelskimi distribucijskimi stori-
tvami zagotavljajo uporabnikom tudi druge telekomunika-
cijske storitve.

19. Storitve javnih telefonskih govorilnic so tržno za
javnost zagotovljene telekomunikacijske storitve prenosa go-
vora ali podatkov, ki se opravljajo z javno dostopno teleko-
munikacijsko opremo, nameščeno v telefonskih govorilni-
cah na javnih prostorih, in se zaračunavajo z žetoni ali
telefonskimi karticami ali drugačnimi sredstvi za aktiviranje
telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem.

20. Nujne storitve so telekomunikacijske storitve, na-
menjene zagotavljanju nemotenega delovanja organov in
organizacij na področju obrambe, varnosti, zaščite in reše-
vanja.

21. Storitve povratnega klica (call-back services) so vse
tiste storitve, pri katerih na zahtevo uporabnika iz Republike
Slovenije na kakršenkoli način pride do avtomatičnega po-
vratnega klica iz tujine na uporabnikovo telekomunikacijsko
številko v Republiki Sloveniji ter se tako lahko vzpostavljajo
mednarodne telekomunikacijske zveze po cenah, različnih
od tistih v Republiki Sloveniji.

22. Storitve VSAT (Very Small Aperture Terminal) so
storitve prenosa elektromagnetnih signalov prek malih ze-
meljskih postaj z malimi satelitskimi antenami, ki se lahko
postavijo na uporabnikovem zemljišču oziroma zgradbi in
uporabljajo za enosmerno ali dvosmerno komuniciranje.

23. Telekomunikacijska zveza je vzpostavljena poveza-
va za prenos elektromagnetnih signalov po žičnih ali optičnih
nosilcih ali z radijskimi signali na frekvencah do 3000 GHz.

24. Mednarodna telekomunikacijska zveza je teleko-
munikacijska zveza za medsebojno povezavo javnega tele-
komunikacijskega omrežja naše države z ustreznim omrež-
jem druge države kot tudi zveza, ki medsebojno povezuje
druge države s pomočjo telekomunikacijskih omrežij naše
države, razen zvez, ki so izključno namenjene za neposreden
javni sprejem radijskih in televizijskih signalov.

25. Radiokomunikacije so telekomunikacije s pomočjo
radijskih valov.

26. Radiodifuzija je oddajanje in razširjanje zvokovnih
oziroma televizijskih programov ali določenih drugih signa-
lov, namenjenih za neposreden javen sprejem, v odprtem
prostoru.

27. Radijska frekvenca je fizikalna veličina, ki oprede-
ljuje radijske valove. Radijski valovi so elektromagnetni
valovi s frekvencami do 3000 GHz, ki se v prostoru širijo
brez umetnega vodila.

28. Radiofrekvenčni spekter je naravno javno dobro, ki
je niz vseh radijskih frekvenc in katerega uporaba je možna
na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
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29. Upravljanje radiofrekvenčnega spektra je skupek
tehničnih, zakonskih in upravnih dejavnosti, ki predpisujejo
učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra v državi in
med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter zagotav-
ljajo nemoteno delovanje radiokomunikacijskih sistemov in
opreme brez vpliva škodljivih motenj.

30. Nadzor radiofrekvenčnega spektra je preverjanje
celotnega radiofrekvenčnega spektra in preverjanje usklaje-
nosti obratovanja radijskih postaj s predpisanimi karakteri-
stikami.

31. Radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spek-
tra, ki je omejen z določenima mejnima radijskima frekven-
cama.

32. Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt, s kate-
rim se vpiše določen radiofrekvenčni pas v tabelo razporedi-
tev frekvenc z namenom, da se ta radiofrekvenčni pas po
določenih pogojih uporablja za eno ali več prizemeljskih ali
vesoljskih radiokomunikacijskih storitev ali za radioastro-
nomsko storitev.

33. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali
sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov z
eno ali več antenami in drugo pripadajočo opremo, potrebni-
mi na enem mestu za opravljanje radiokomunikacijskih sto-
ritev. Sprejemniki, namenjeni izključno za sprejem zvokov-
nih oziroma televizijskih programov, se ne štejejo za radijske
postaje.

34. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v
radioamaterski dejavnosti, namenjena za samoizobraževa-
nje, medsebojno komuniciranje in tehnično raziskovanje, ki
ga opravljajo radioamaterji izključno iz osebnih nagibov,
brez gmotnih koristi in imajo za to opravljen predpisani
izpit.

35. Škodljivo motenje je elektromagnetno motenje, ki
ogroža delovanje radionavigacijskih storitev ali drugih var-
nostnih storitev ali resno poslabšuje, pogosto moti ali preki-
nja radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu s spreje-
timi mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.

36. Elektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromag-
netni pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, dela opre-
me ali sistema; elektromagnetna motnja je lahko elektromag-
netni šum, neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu
razširjanja.

37. Elektromagnetna združljivost (EMC) je sposobnost
naprave, dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v
svojem elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih
elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju.

38. Elektromagnetna odpornost je sposobnost električ-
ne naprave, dela naprave ali sistema, da deluje brez poslab-
šanja kakovosti ob prisotnosti elektromagnetnih motenj.

39. Električne naprave so vse električne in elektronske
priprave vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo
električne oziroma elektronske sestavne dele.

3. člen

(nacionalni program)

(1) Nacionalni program razvoja telekomunikacij sprej-
me Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.

(2) Z nacionalnim programom se določajo dolgoročni
razvoj telekomunikacijskega omrežja in storitev, vlaganja
v javno telekomunikacijsko omrežje in uporaba ekonom-
sko upravičenih tehnologij za pokrivanje podeželskih in
manj razvitih območij z javnimi telekomunikacijskimi sto-
ritvami.

II. TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
II/A) JAVNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE

4. člen

(javne telekomunikacijske storitve)

(1) Storitve govorne telefonije in teleksa ter prenosa in
oddajanja programov Radiotelevizije Slovenija po prizemelj-
skih omrežjih in prek satelitov so javne telekomunikacijske
storitve, ki so dostopne vsaki fizični ali pravni osebi na
celotnem ozemlju države pod enakimi pogoji.

(2) Javne telekomunikacijske storitve se zagotavljajo
kot obvezna gospodarska javna služba.

(3) Način opravljanja storitev iz prvega odstavka določi
Vlada Republike Slovenije v skladu z določbami zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

5. člen

(viri sredstev za financiranje razvoja javnih
telekomunikacijskih storitev)

Viri financiranja razvoja javnih telekomunikacijskih sto-
ritev in javnega telekomunikacijskega omrežja so:

– lastna sredstva izvajalcev javnih telekomunikacijskih
storitev,

– sredstva vlagateljev in sredstva, pridobljena z naje-
manjem posojil,

– proračunska sredstva,
– druga sredstva.

6. člen

(cene javnih telekomunikacijskih storitev)

(1) Pri oblikovanju cen javnih telekomunikacijskih sto-
ritev se upoštevajo tale načela:

– soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev,
in ceno za posamezno storitev,

– enakost cen za vse območje delovanja in za vse isto-
vrstne uporabnike,

– takšna raven cen, da zagotavlja del potrebnih sredstev
za razvoj telekomunikacijskega omrežja,

– primerljivost in konkurenčnost cen istovrstnih teleko-
munikacijskih storitev v domačem in mednarodnem teleko-
munikacijskem prostoru.

(2) Cene iz prejšnjega odstavka so priključnina, naroč-
nina in cene javnih telekomunikacijskih storitev, o katerih
odloča ustanovitelj javnega podjetja ali pa koncedent s kon-
cesijskim aktom, razen če ni z zakonom drugače določeno.

(3) Priključnina v javni govorni telefoniji je enaka na
celotnem območju Republike Slovenije.

7. člen

(dolžnosti izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev)

Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo:
– v skladu z nacionalnim programom iz 3. člena tega

zakona, uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske
javne službe in v skladu z določbami koncesijskega akta
zagotoviti ustrezno pokritje svojega območja s predpisano
kakovostjo javnih telekomunikacijskih storitev,

– zagotoviti povezavo in tehnično združljivost z drugi-
mi telekomunikacijskimi omrežji v državi in telekomunika-
cijskimi omrežji drugih držav in omogočiti enakopraven do-
stop iz teh drugih omrežij do vsakega uporabnika,

– omogočiti vsem uporabnikom pod enakimi pogoji
priključitev na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegovo
uporabo,

– voditi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča
ločen obračun javnih telekomunikacijskih storitev od drugih
storitev, ter opraviti letno revizijo računovodskih izkazov v
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skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93),

– skleniti pisno pogodbo z naročnikom oziroma drugim
izvajalcem telekomunikacijskih storitev za priključitev na
svoje telekomunikacijsko omrežje,

– za obračun storitev evidentirati podatke o storitvah,
ki so jih opravili za svoje uporabnike, in jim na njihovo
zahtevo v skladu s tehničnimi možnostmi omogočiti pregled
podatkov o svojih storitvah,

– na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, dati po-
slovne podatke, ki se, kadar to zahteva njihov dajalec, štejejo
za zaupne in se tako tudi vodijo,

– redno obveščati ministra, pristojnega za zveze, o na-
stalih prekinitvah mednarodnih telekomunikacijskih zvez.

8. člen

(pravice izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev)

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev imajo
pravico:

– preverjati tehnične karakteristike telekomunikacijske
opreme uporabnikov in drugih izvajalcev na omrežnih pri-
ključnih točkah,

– začasno izključiti ali drugače omejiti uporabnika, če
ta kljub predhodnemu pisnemu opozorilu ne prilagodi tele-
komunikacijskih signalov na omrežnih priključnih točkah
predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, ali če ne izpol-
njuje določb splošnih pogojev iz 10. člena tega zakona in
pogodbe iz prejšnjega člena ali ne prilagodi zmogljivosti
svoje opreme telekomunikacijskemu prometu,

– skladno z nacionalnim programom v javnem interesu
graditi in vzdrževati javno telekomunikacijsko omrežje na
zemljiščih oziroma objektih v lasti pravnih oziroma fizičnih
oseb v skladu s predpisi o razlastitvi,

– graditi in vzdrževati javno telekomunikacijsko omrež-
je na objektih in zemljišču, ki pripada železniškemu oziroma
cestnemu omrežju ali omrežju oddajnikov in pretvornikov za
prenos radijskih in TV signalov ter na daljnovodih, če to ne
ogroža življenja, varnosti prometa in premoženja, v soglasju
z upravljavcem.

(2) Lastnik oziroma upravljavec ima pravico do od-
škodnine za škodo, ki je nastala zaradi dejanj izvajalca tele-
komunikacijskih storitev iz tretje in četrte alinee prejšnjega
odstavka.

9. člen

(obveznosti izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev
ob stavki)

(1) Ob stavki morajo izvajalci javnih telekomunikacij-
skih storitev zagotoviti storitve javne govorne telefonije,
telekomunikacijske storitve za opravljanje nujnih storitev ter
prenosa in oddajanja prvega nacionalnega radijskega in pr-
vega nacionalnega televizijskega programa Radiotelevizije
Slovenija.

(2) Izvajalec javnih telekomunikacijskih storitev s skle-
pom določi delavce, ki morajo omogočati opravljanje stori-
tev iz prejšnjega odstavka. Delavci, ki ne opravijo naloženih
nalog, huje kršijo delovno disciplino, za kar se jim izreče
ukrep prenehanja delovnega razmerja.

10. člen

(splošni pogoji)

Minister, pristojen za zveze, izda splošne pogoje za
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev, ki morajo
vsebovati:

– pogoje, postopek in roke za priključitev terminalske
opreme naročnika na javno telekomunikacijsko omrežje,

– pogoje uporabe,
– pogoje sklenitve in prekinitve naročniškega razmerja

med naročnikom in izvajalcem javnih telekomunikacijskih
storitev.

11. člen

(javnost poslovanja izvajalcev javnih telekomunikacijskih
storitev)

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev mora-
jo najmanj enkrat letno v sredstvih javnega obveščanja ali na
krajevno običajen način obveščati uporabnike o cenah jav-
nih telekomunikacijskih storitev in o vseh vprašanjih, pove-
zanih z njihovo dejavnostjo, ki so pomembna za uporabnike.

(2) Splošni pogoji iz prejšnjega člena morajo biti upo-
rabnikom javnih telekomunikacijskih storitev stalno dostop-
ni pri njihovih izvajalcih.

12. člen

(imeniki naročnikov javnih telekomunikacijskih storitev)

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev, ki
opravljajo javne telekomunkacijske storitve govorne telefo-
nije in teleksa iz prvega odstavka 4. člena tega zakona,
zagotovijo pod enakimi in objavljenimi pogoji podatke o
naročnikih in izdajanje imenikov naročnikov svojih storitev.
V ta namen zbirajo in vodijo o posameznih naročnikih tele
podatke:

– telekomunikacijsko številko oziroma drugo karakte-
ristično označbo, dodeljeno naročniku,

– firmo oziroma ime in priimek naročnika,
– dejavnost ali poklic naročnika,
– naslov naročnika,
– naslov telekomunikacijskega priključka.
(2) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev iz prejš-

njega odstavka objavljajo in dajejo drugim podatke samo o
tistih naročnikih, ki ne nasprotujejo objavi.

13. člen

(opravljanje nujnih storitev)

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev mora-
jo zagotoviti ustrezne telekomunikacijske storitev za oprav-
ljanje nujnih storitev.

(2) Minister, pristojen za zveze, predpiše:
– primere, v katerih se zaradi interesov varnosti države,

varnosti življenja, ohranjanja zdravja in zaščite premoženja
ali zaradi preprečitve večje gospodarske škode priključujejo
uporabniki na javno telekomunikacijsko omrežje in omogoči
uporaba telekomunikacijske opreme po prednostnem vrst-
nem redu,

– vrsto in obseg javnih telekomunikacijskih storitev,
potrebnih za opravljanje nujnih storitev,

– roke in primere, v katerih mora izvajalec javnih tele-
komunikacijskih storitev omogočiti priključek za opravlja-
nje storitev iz prejšnjega odstavka,

– načine priključevanja na telekomunikacijsko omrežje
oziroma opravljanje teh storitev.

14. člen

(dostopnost javnih telekomunikacijskih storitev za invalide)

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev mora-
jo zagotoviti dostopnost telekomunikacijskih storitev za in-
valide.

(2) Vlada Republike Slovenije predpiše višino in vrsto
ekonomskih olajšav za telekomunikacijske storitve za in-
valide.

(3) Minister, pristojen za zveze, predpiše:
– vrsto in obseg javnih telekomunikacijskih storitev in

vrste terminalske opreme za invalide,
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– roke in primere, v katerih mora izvajalec javnih tele-
komunikacijskih storitev omogočiti priključek za opravlja-
nje storitev iz prvega odstavka tega člena.

II/B) TRŽNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE

15. člen

(tržne telekomunikacijske storitve)

(1) Tržne telekomunikacijske storitve se lahko opravlja-
jo na podlagi predhodne priglasitve, na podlagi dovoljenja ali
na podlagi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra.

(2) Če ni z določbami tega zakona drugače določeno, se
telekomunikacijske storitve lahko opravljajo na podlagi pri-
glasitve na Upravo Republike Slovenije za telekomunikaci-
je, ki lahko v 15 dneh po prejemu z odločbo zavrne priglasi-
tev z ugotovitvijo, da take telekomunikacijske storitve ni
mogoče opravljati na podlagi priglasitve.

(3) V priglasitvi iz prejšnjega odstavka tega člena mo-
rajo biti navedeni:

– firma oziroma priimek in ime ter naslov prijavitelja,
– telekomunikacijska storitev, ki se namerava opravljati,
– tehnične karakteristike telekomunikacijskega omrežja,
– telekomunikacijska oprema, ki se namerava uporab-

ljati,
– območje, kjer naj bi se telekomunikacijska storitev

opravljala,
– drugi podatki, potrebni za opredelitev vrste in narave

telekomunikacijske storitve.

16. člen

(storitve na podlagi dovoljenja)

(1) Na podlagi dovoljenj se lahko opravljajo telekomu-
nikacijske storitve:

– podatkovnih telekomunikacij,
– dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup,
– kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih si-

stemov,
– javnih telefonskih govorilnic,
– satelitskih zvez VSAT,
– globalnih širokopasovnih in multimedijskih teleko-

munikacijskih zvez.
(2) V dovoljenju za opravljanje telekomunikacijskih

storitev morajo biti opredeljeni:
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
– pogoji za povezovanje telekomunikacijskega omrežja

izvajalca s telekomunikacijskimi omrežji v drugih državah,
– kakovost in dostopnost telekomunikacijskih storitev,
– posebne pogoje za opravljanje nujnih storitev in sto-

ritev za invalide,
– način vodenja evidence o storitvah,
– druge pomembne zahteve, potrebne za opravljanje

telekomunikacijskih storitev,
– razlogi za odvzem dovoljenja.
(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec telekomu-

nikacijskih storitev, morajo biti stvarni in določeni tako, da
zagotavljajo enake možnosti vsem izvajalcem. Predpiše jih
minister, pristojen za zveze.

(4) Dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih sto-
ritev iz prvega odstavka tega člena izda Uprava Republike
Slovenije za telekomunikacije.

(5) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije z
odločbo prekliče dovoljenje za opravljanje telekomunikacij-
skih storitev, če:

– je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke,
– niso več izpolnjeni pogoji iz dovoljenja,
– izvajalec krši predpise, na podlagi katerih je izdano

dovoljenje,

– izvajalec preneha obstajati.
(6) Za uporabo kabelskega komunikacijskega sistema

za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne
telefonije in teleksa mora izvajalec pridobiti koncesijo v
skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93).

(7) Izvajalci telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo
storitve vzpostavljanja telekomunikacijskih zvez iz javnih
telefonskih govorilnic, lahko izdajajo le žetone, kartice ali
drugačna sredstva za aktiviranje telefonskih aparatov z avto-
matskim zaračunavanjem, ki so enotno predpisane za vso
državo.

17. člen

(telekomunikacijske storitve, pogojene s primerno uporabo
radiofrekvenčnega spektra)

(1) Telekomunikacijske storitve:
– mobilnih in satelitskih zvez razen radiodifuzije,
– prenosa in oddajanja radiodifuznih programov po pri-

zemeljskih omrežjih in prek satelitov, razen prenosa in odda-
janja programov Radiotelevizije Slovenija,

– osebnega klica,
lahko opravlja izvajalec, ki si pridobi koncesijo za upo-

rabo radiofrekvenčnega spektra.
(2) Pogoje za podelitev koncesije iz prejšnjega od-

stavka predpiše Vlada Republike Slovenije s koncesijskim
aktom. V koncesijskem aktu Vlada Republike Slovenije
določi:

– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– kakovost in obseg območja, ki bo pokrito s telekomu-

nikacijskimi storitvami,
– tehnične karakteristike in pogoje za povezljivost tele-

komunikacijskih omrežij,
– posebne pogoje za opravljanje nujnih storitev in sto-

ritev za invalide,
– čas trajanja koncesije,
– nadzor, obveznosti in razloge za odvzem koncesije,
– višino in način plačevanja koncesijske dajatve,
– primerno uporabo splošnih pogojev iz 10. člena tega

zakona za urejanje odnosov z uporabniki,
– pogoje in postopek izbire koncesionarja na podlagi

javnega razpisa.
(3) Vlada Republike Slovenije lahko določi, da delež

tujih pravnih ali fizičnih oseb v osnovnem kapitalu konce-
sionarja ne sme presegati 49%, če to ni v nasprotju z veljav-
nimi mednarodnimi pogodbami.

(4) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike
Slovenije z upravno odločbo. Medsebojna razmerja med
Vlado Republike Slovenije in koncesionarjem se uredijo s
pogodbo.

II/C) DOLŽNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCEV
IN UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH

STORITEV

18. člen

(tajnost prenesenih sporočil)

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev morajo v ok-
viru uporabljenega telekomunikacijskega sistema zagotav-
ljati tajnost prenesenih sporočil in samo njim znanih osebnih
in neosebnih podatkov.

(2) Od določb prejšnjega odstavka smejo izvajalci tele-
komunikacijskih storitev odstopiti samo na podlagi odločbe
sodišča.
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19. člen

(prepovedane dejavnosti izvajalcev telekomunikacijskih
storitev)

Izvajalcem telekomunikacijskih storitev je prepovedano:
– zavestno prenašati lažne ali zavajajoče signale v sili

in nujnosti ter signale za varnost ali identifikacijo,
– zadrževati ali prikrivati telekomunikacijska sporočila,
– namenoma sprejemati oziroma prenašati signale in

sporočila, ki jim niso namenjeni ali niso za splošen sprejem,
– opravljanje storitve povratnega klica oziroma dejanj,

ki to storitev omogočajo.

20. člen

(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob višji
sili)

(1) Izvajalci in uporabniki telekomunikacijskih storitev
in drugi lastniki telekomunikacijske opreme morajo dati pred-
nost prenosu sporočil, ki se nanašajo na varnost človeškega
življenja, na varnost države ali na ogroženost premoženja
večje vrednosti.

(2) Znaki za nevarnost in klici v sili, sporočila in obve-
stila, ki se oddajajo ob nevarnosti za ladjo ali drugi plovni
objekt na morju in notranjih vodah, za letalo ali ob naravnih
in drugih nesrečah in pri reševanju človeških življenj, imajo
prednost pri prenosu obvestil prek vseh vrst radijskih postaj
in druge telekomunikacijske opreme.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je poleg dodelje-
nih frekvenc in določenih pogojev za radijske postaje dovo-
ljeno uporabljati tudi druge frekvence in drugačne pogoje.

21. člen

(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev
v vojnem ali izrednem stanju ter ob naravnih in drugih

nesrečah)

V vojnem ali izrednem stanju, ob naravnih in drugih
nesrečah ali motnjah v gospodarstvu, ki jih ugotovi Vlada
Republike Slovenije, določi minister, pristojen za zveze,
prednostni vrstni red telekomunikacijskih storitev in lahko
prepove uporabo telekomunikacijske opreme, razen če za-
kon ne določa drugače. Prepoved se ne nanaša na radijske in
televizijske sprejemnike, primerne le za sprejem radiodifuz-
nih oddaj.

22. člen

(obveznosti lastnikov zaprtih telekomunikacijskih omrežij)

Ob večjih okvarah, ki onemogočajo opravljanje javnih
telekomunikacijskih storitev, morajo lastniki zaprtih teleko-
munikacijskih omrežij na zahtevo ministra, pristojnega za
zveze, vzpostaviti povezave s telekomunikacijskim omrež-
jem izvajalca javnih telekomunikacijskih storitev, če to ne
ogroža varnega in zanesljivega delovanja zaprtih telekomu-
nikacijskih omrežij.

23. člen

(dolžnosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev in
uporabnikov)

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev in uporabniki
morajo sodelovati pri meritvah, odstranjevanjih napak in
drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene osebe izvajalcev
telekomunikacijskih storitev in so potrebna za nemoteno
delovanje telekomunikacijskega omrežja, in taka dela omo-
gočiti.

(2) Da se izvajalci telekomunikacijskih storitev in upo-
rabniki izognejo škodljivim motnjam v telekomunikacijskem
omrežju, morajo zaščititi svoje naprave pred poškodbami in
zlorabo.

(3) Uporabniki se lahko priključijo na javno telekomu-
nikacijsko omrežje tako, kot to določajo splošni pogoji iz
10. člena tega zakona, ali pod pogoji, ki jih določijo izvajalci
tržnih telekomunikacijskih storitev.

(4) Uporabniki imajo pravico, da se pritožijo zoper
odločitve izvajalcev telekomunikacijskih storitev o priklju-
čitvah iz prejšnjega odstavka na Upravo Republike Sloveni-
je za telekomunikacije.

III. TELEKOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN TERMINALSKA OPREMA

24. člen

(javno telekomunikacijsko omrežje)

(1) Javno telekomunikacijsko omrežje Republike Slo-
venije mora biti tehnično-tehnološko enotno in združljivo s
telekomunikacijskimi omrežji drugih držav.

(2) Javno telekomunikacijsko omrežje mora biti pod
enakimi pogoji dostopno vsem uporabnikom, razen če to ne
ogroža:

– varnega delovanja telekomunikacijskega omrežja,
– tehnično-tehnološke enotnosti javnega telekomunika-

cijskega omrežja,
– medsebojnega povezovanja telekomunikacijskih

omrežij, opreme in storitev,
– zaščite podatkov.
(3) Dostop do javnega telekomunikacijskega omrežja

se lahko omeji tudi, kadar bi to pomenilo bistven poseg v
gospodarski položaj javnega podjetja, ki opravlja javne tele-
komunikacijske storitve iz 4. člena tega zakona, o čemer
odloča minister, pristojen za zveze, na podlagi predloga tega
javnega podjetja.

(4) Minister, pristojen za zveze, predpiše tehnične ka-
rakteristike javnega telekomunikacijskega omrežja, s kateri-
mi se zagotavljajo:

– tehnično – tehnološka enotnost javnega telekomuni-
kacijskega omrežja na celotnem državnem ozemlju,

– racionalna uporaba telekomunikacijskega oštevilče-
nja,

– enakopravno vključevanje javnega telekomunikacij-
skega omrežja v mednarodna telekomunikacijska omrežja,

– povezava in medsebojna tehnična združljivost teleko-
munikacijskih omrežij in telekomunikacijske opreme.

(5) Za zgraditev in upravljanje javnega telekomunika-
cijskega omrežja za opravljanje javnih telekomunikacijskih
storitev iz 4. člena tega zakona ter javnega telekomunikacij-
skega omrežja za podatkovne telekomunikacije in za oprav-
ljanje telekomunikacijskih storitev globalnih širokopasov-
nih in multimedijskih telekomunikacijskih zvez je potrebno
pridobiti predhodno soglasje, katerega izda Uprava Republi-
ke Slovenije za telekomunikacije skladno s pogoji, ki jih
predpiše Vlada Republike Slovenije.

25. člen

(zaprta telekomunikacijska omrežja)

Pri gradnji in upravljanju zaprtih telekomunikacijskih
omrežij se uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo
na elektromagnetno združljivost, zaščito telekomunikacij-
skih omrežij ter radiokomunikacije.

26. člen

(telekomunikacije državnih organov)

(1) Državni organi lahko gradijo in uporabljajo lastno
telekomunikacijsko omrežje in telekomunikacijsko opremo
v skladu s svojimi potrebami in nacionalnim programom iz
3. člena tega zakona.
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(2) Način delovanja telekomunikacijskih zvez za obram-
bo, zaščito in reševanje, notranje zadeve in druge državne
organe določa minister, pristojen za zveze, v soglasju z mini-
strom, v čigar delovno področje sodi delovanje teh teleko-
munikacijskih zvez.

27. člen

(terminalska oprema in radijske postaje)

(1) Nabavljanje, označevanje, priključevanje, vključe-
vanje in vzdrževanje terminalske opreme je prosto pod po-
goji tega zakona.

(2) Terminalska oprema, ki je namenjena priključeva-
nju na javno telekomunikacijsko omrežje, in radijske posta-
je, predvidene za uporabo v Republiki Sloveniji, morajo
ustrezati zahtevam iz petega odstavka tega člena, kar se
dokazuje z listinami in oznakami, ki jih predpiše minister,
pristojen za zveze.

(3) Terminalska oprema, ki se prodaja brez listin in
oznak iz petega odstavka tega člena, mora imeti oznako, da
je ni dovoljeno priključevati na javno telekomunikacijsko
omrežje v Republiki Sloveniji.

(4) Za radijske postaje iz samogradnje, ki jih uporablja-
jo radioamaterji, niso potrebne listine in oznake iz drugega
odstavka tega člena.

(5) Minister, pristojen za zveze, predpiše:
– tehnične zahteve za terminalsko opremo in radijske

postaje,
– načine uporabe terminalske opreme in radijskih po-

staj,
– načine in postopke za preskušanje in označevanje

terminalske opreme in radijskih postaj,
– vsebino, obliko in postopke za izdajo listin in oznak

in za priznavanje tujih listin.

IV. ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST
IN ZAŠČITA TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ

28. člen

(elektromagnetna združljivost)

(1) Telekomunikacijska oprema oziroma električne na-
prave morajo biti načrtovane, grajene, postavljene, uporab-
ljane in vzdrževane tako, da:

– elektromagnetne motnje, ki jih ta oprema oziroma
naprave povzročajo, ne presegajo ravni, ki radijski in teleko-
munikacijski opremi in drugim električnim napravam še omo-
goča delovati na način, za katerega so bile namenjene,

– imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elek-
tromagnetnim motnjam, ki jim omogoča delovanje na način,
za katerega so bile namenjene.

(2) Telekomunikacijska oprema oziroma električne na-
prave, izdelane v Republiki Sloveniji ali uvožene za uporabo
v Republiki Sloveniji, morajo izpolnjevati zahteve iz prejš-
njega odstavka in morajo biti izdelane v skladu z določili iz
šestega odstavka tega člena. Izpolnjevanje zahtev se dokazu-
je z listinami in oznakami, ki jih predpiše minister, pristojen
za zveze.

(3) Elektroenergetski postroji za prenos, razdeljevanje
ali uporabo električne energije v bližini telekomunikacijske-
ga omrežja ali njegovega dela morajo biti izvedeni, uporab-
ljani ali vzdrževani tako, da njihovo delovanje ne povzroča
škodljivega motenja pri delovanju telekomunikacijskega
omrežja ali ne ogroža življenja ali zdravja ljudi, ki opravljajo
dela pri telekomunikacijskem omrežju ali ga uporabljajo.

(4) Kadar se gradi telekomunikacijsko omrežje ali upo-
rablja telekomunikacijska oprema v bližini elektroenerget-
skih postrojev za prenos, razdeljevanje ali uporabo električ-

ne energije, mora biti to omrežje ali ta oprema grajena tako,
da je odporna proti elektromagnetnim motnjam v skladu s
predpisi, ki veljajo za okolja s povečanimi elektromagnetni-
mi motnjami.

(5) Kadar zaradi elektromagnetnih motenj električna
naprava ali njen del preneha ustrezati zahtevam iz prvega
odstavka tega člena, mora lastnik ali uporabnik motečo elek-
trično napravo na lastne stroške vrniti v takšno stanje, da
ustreza navedenim zahtevam.

(6) Minister, pristojen za zveze, predpiše:
– zahteve o elektromagnetni združljivosti,
– načine in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje

elektromagnetnih motenj,
– načine preskušanja telekomunikacijske opreme in

električnih naprav,
– način dokazovanja izpolnjevanja zahtev in označeva-

nja iz drugega odstavka tega člena,
– postopke in omejitve, kadar naprave v celoti ali delno

ne ustrezajo zahtevam iz tega člena,
– standarde, s katerimi morajo biti usklajene telekomu-

nikacijska oprema in druge električne naprave,
– merila, ki jih morajo izpopolnjevati ustanove, ki izda-

jajo listine iz drugega odstavka tega člena,
– merila za strokovno usposobljenost za upravljanje

določenih vrst telekomunikacijske opreme.

29. člen

(pogoji pri gradnji objektov)

(1) Gradnjo stanovanjskega, poslovnega ali drugega
gradbenega objekta ali drug poseg v prostor mora investitor
takega objekta izvajati tako, da se zaradi tega ne poslabša
sprejem radiodifuznih signalov na tem območju oziroma da
se poslabšani sprejem radiodifuznih signalov, ki so namenje-
ni temu območju, enakovredno nadomesti na investitorjeve
stroške.

(2) Gradnja objektov, gojenje rastlin oziroma dreves ali
kakršnakoli druga dela morajo biti opravljena tako, da ne
motijo delovanja žičnih ali usmerjenih radijskih zvez.

(3) Če je treba ob objektih, napravah in drugih tehnič-
nih sredstvih telekomunikacijskega omrežja opraviti dela
oziroma zgraditi nov objekt, se lahko lokacijsko, gradbeno
ali drugo dovoljenje za poseg v prostor izdajo samo, če
investitor del pridobi soglasje lastnika telekomunikacijskega
omrežja.

(4) Če investitor del za svoja dela ne pridobi soglasja iz
prejšnjega odstavka ali ne upošteva pogojev iz soglasja in
zato nastane pri izvajalcih in uporabnikih telekomunikacij-
skih storitev neposredna oziroma posredna škoda, zanjo v
celoti odgovarja investitor.

30. člen

(tehnični pregled telekomunikacijskega omrežja)

(1) Tehnični pregled telekomunikacijskega omrežja ali
njegovega dela se opravlja po predpisih o urejanju prostora
in graditvi. V komisijo za tehnični pregled se imenuje tudi
strokovnjak za telekomunikacije.

(2) Minister, pristojen za zveze, izda predpis o tehnič-
nem pregledu za tisto telekomunikacijsko omrežje in opre-
mo, za katero ta pregled po predpisih o urejanju prostora in
graditvi ni predviden, razen za telekomunikacijsko omrežje
in opremo iz prvega odstavka 26. člena tega zakona.

31. člen

(kabelska kanalizacija za javno telekomunikacijsko
omrežje)

(1) V mestih in naseljih mestnih značilnosti morajo
investitorji pri gradnji objektov graditi kabelsko kanalizacijo
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z ustreznimi lokacijami priključnih točk za telekomunikacij-
sko omrežje.

(2) Ob gradnjah ali prenovah cest, železnic, plinovodov
ali kanalizacije je treba predvideti in omogočiti tudi gradnjo
kabelske kanalizacije za javno telekomunikacijsko omrežje.
Pri gradnjah daljnovodov je treba predvideti in omogočiti
možnost dogradnje ali vgradnje telekomunikacijskih vodov.

(3) Kabelska kanalizacija iz prvega odstavka tega člena
je sestavni del opremljanja stavbnih zemljišč.

32. člen

(odpravljanje motenja javnih telekomunikacij)

Če rastline oziroma drevje, stavbe ali opravljanje de-
javnosti motijo delovanje javnih telekomunikacij, mora last-
nik zemljišča oziroma stavbe ali nosilec dejavnosti ukreniti
vse potrebno, da se motnje odpravijo, sicer to stori
upravljavec telekomunikacijskega omrežja na stroške lastni-
ka zemljišča oziroma stavbe ali nosilca dejavnosti.

V. RADIOKOMUNIKACIJE

33. člen

(pristojnost Republike Slovenije)

Republika Slovenija upravlja radiofrekvenčni spekter
in s tem zagotavlja njegovo učinkovito uporabo ter zadovo-
ljitev potreb po radiokomunikacijah.

34. člen

(razporeditev radiofrekvenčnih pasov)

Vlada Republike Slovenije predpiše razporeditev ra-
diofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji, tako da se zago-
tovijo:

– učinkovita uporaba radiofrekvenčnega spektra,
– usklajenost uporabe radiofrekvenčnega spektra z med-

narodnimi priporočili in drugimi mednarodnimi sporazumi,
– učinkovito meddržavno usklajevanje uporabe radij-

skih frekvenc,
– preprečevanje medsebojnega motenja radijskih po-

staj,
– zaščita interesov varnosti in obrambe države.

35. člen

(uporaba radijskih frekvenc)

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije
dodeljuje pravico do uporabe radijskih frekvenc v skladu z
razporeditvijo radiofrekvenčnih pasov iz prejšnjega člena in
s frekvenčnimi načrti, ki izhajajo iz te razporeditve.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Uprava Repub-
like Slovenije za telekomunikacije dodeli uporabnikom ra-
dijskih frekvenc tudi druge radijske frekvence, če njihova
uporaba ne povzroča škodljivega motenja radijskemu pro-
metu držav, ki so jim te radijske frekvence dodeljene po
mednarodnih pogodbah.

(3) Minister, pristojen za zveze, v skladu s 26. členom
tega zakona in v soglasju s pristojnim ministrom določa
uporabo radijskih frekvenc za državne organe.

(4) Uporabnik je dolžan za uporabo radijske frekvence
plačati pristojbino. Višino pristojbine z uredbo določi Vlada
Republike Slovenije glede na namen uporabe dodeljenega
radiofrekvenčnega pasu, širine radiofrekvenčnega pasu ter
glede na število prebivalcev na pokrivanem območju.

(5) Za uporabo radijskih frekvenc, ki so z razporeditvi-
jo radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji namenjene
za obrambo, varnost, zaščito in reševanje ter radioamatersko
dejavnost, se pristojbina ne plačuje.

36. člen

(prijavljanje dodeljenih radijskih frekvenc)

Kadar to zahtevajo sprejeti mednarodni sporazumi ali
pravilniki, prijavi Uprava Republike Slovenije za telekomu-
nikacije pristojnemu organu pri Mednarodni telekomunika-
cijski zvezi dodelitev pravice do uporabe radijskih frekvenc
za določeno vrsto radijskih postaj.

37. člen

(radijsko dovoljenje)

(1) Na ozemlju Republike Slovenije se uporabljajo ra-
dijske frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi ter nabav-
ljajo in uporabljajo radijske postaje samo na podlagi radij-
skega dovoljenja.

(2) Izdanega radijskega dovoljenja ni mogoče prenesti
ali odstopiti drugim.

(3) Minister, pristojen za zveze, predpiše:
– postopek izdaje, roke za obravnavo in izdajo radij-

skega dovoljenja,
– podrobnejše podatke, ki jih mora vsebovati vloga za

radijsko dovoljenje, in potrebne obrazce,
– pogoje, pod katerimi se priznavajo radijska dovolje-

nja, izdana v drugih državah,
– vrsto radijskih postaj oziroma frekvenc, za katere ra-

dijsko dovoljenje ni potrebno, in pogoje, ki morajo biti pri
tem izpolnjeni,

– identifikacijo in uporabo predpisanih slogov in po-
stopkov v radijskem prometu.

38. člen

(vsebina radijskega dovoljenja)

(1) V radijskem dovoljenju se določijo:
– način identifikacije, veljavnost in pogoji, pod kateri-

mi se to dovoljenje lahko obnovi,
– namen uporabe radijske postaje, kdo in v kakšnih

okoliščinah bo radijsko postajo uporabljal, podatki o radijski
postaji, podatki o postavitvi, lokaciji in sevalnih karakteristi-
kah te postaje,

– radijske frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi,
ki se smejo uporabljati na podlagi tega dovoljenja – ime in
zvrst radiodifuznega programa, kadar gre za radiodifuzijo,

– določilo, da se smejo uporabljati samo radijske frek-
vence in oprema, določena v tem dovoljenju,

– morebitne omejitve pri uporabi predvidenih radijskih
frekvenc oziroma opreme,

– pogoj, da bo lastnik dovoljenja na zahtevo pristojnih
organov predložil informacije, potrebne pri upravljanju ra-
diofrekvenčnega spektra,

– določilo, da se smeta nadzorstveno pregledovati opre-
ma in delovanje radijske postaje,

– okoliščine, v katerih se to dovoljenje lahko spremeni
ali prekliče.

(2) Fizična ali pravna oseba, ki ji je bilo izdano radijsko
dovoljenje, odgovarja za spoštovanje pogojev, določenih v
radijskem dovoljenju, kakor tudi za takšno delovanje radij-
ske postaje, da s svojim delovanjem ne povzroča škodljivega
motenja drugim radijskim postajam, in za pravočasno odpra-
vo nepravilnosti pri delovanju te radijske postaje.

39. člen

(vloga za radijsko dovoljenje)

(1) Vlogo za radijsko dovoljenje lahko vloži vsaka
fizična ali pravna oseba.

(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije
obravnava vsako popolno vlogo v 30 dneh po njenem preje-
mu in vlagatelja obvesti o nadaljnjem postopku in rokih
rešitve vloge.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3052 Št. 35 – 13. VI. 1997

(3) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije
izda radijsko dovoljenje kot:

– dovoljenje za radijsko postajo,
– skupinsko dovoljenje za uporabo določenih radijskih

frekvenc, frekvenčnih pasov ali določene vrste radijskih po-
staj.

(4) Če se vloga nanaša na radijsko dovoljenje za radio-
difuzne oddajnike, ga izda Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije na podlagi javnega razpisa in na predlog
Sveta za radiodifuzijo v skladu z določbami zakona o javnih
glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in s tem zakonom.

(5) Javni razpis iz prejšnjega odstavka objavi Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije najmanj dvakrat
letno v Uradnem listu Republike Slovenije. Vse popolne
vloge, prispele v roku, določenem v razpisu, mora Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije najpozneje v 30
dneh po poteku tega roka odstopiti v obravnavo Svetu za
radiodifuzijo. Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po preje-
mu popolnih vlog Upravi Republike Slovenije za telekomu-
nikacije poslati ustrezen predlog, na podlagi katerega mora
le-ta v 30 dneh izdati radijsko dovoljenje ali ga zavrniti. O
svoji odločitvi mora najpozneje v treh dneh obvestiti Svet za
radiodifuzijo.

(6) Javni razpis ni potreben, če gre za obnovitev radij-
skega dovoljenja.

40. člen

(zavrnitev izdaje radijskega dovoljenja)

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije
zavrne vlogo za izdajo radijskega dovoljenja, če ugotovi, da:

– vlagateljeva zahteva ni izvedljiva iz tehničnih razlo-
gov,

– ni ustreznega predloga Sveta za radiodifuzijo, kadar
je to potrebno v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena,

– niso izpolnjeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvaja-
lec telekomunikacijskih storitev po tem zakonu,

– bi se z izdanim dovoljenjem onemogočila učinkovita
uporaba radiofrekvenčnega spektra ali delovanje druge tele-
komunikacijske opreme,

– bi uporaba radijske frekvence povzročala elektromag-
netne motnje radijskim storitvam v Republiki Sloveniji ali v
drugih državah, ki te radijske frekvence uporabljajo v skladu
z mednarodnimi predpisi.

(2) Ob zavrnitvi izdaje radijskega dovoljenja ima vla-
gatelj pravico do pritožbe na ministrstvo, pristojno za zveze.

41. člen

(preklic radijskega dovoljenja)

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije z
odločbo prekliče radijsko dovoljenje, če:

– je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke,
– niso več izpolnjeni pogoji za izdajo oziroma uporabo

radijskega dovoljenja, predvideni v tem zakonu,
– to predlaga Svet za radiodifuzijo v skladu z določba-

mi zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94),
– ni plačana pristojbina za radijsko frekvenco oziroma

radijsko postajo,
– se spremeni razporeditev radiofrekvenčnih pasov ali

pa se pojavijo nujnejše javne potrebe, ki jih ni mogoče
zadovoljiti drugače,

– je radijska postaja motena ali nenamerno povzroča
škodljive motnje drugi telekomunikacijski opremi,

– se radijska postaja ne uporablja v skladu s pogoji iz
radijskega dovoljenja.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za zveze. Pritožba ne zadr-
ži izvršitve odločbe.

(3) Če je bilo radijsko dovoljenje preklicano po določ-
bah pete alinee prvega odstavka tega člena, ima prizadeti
pravico do primerne odškodnine.

(4) Lastnik mora radijsko dovoljenje vrniti Upravi Re-
publike Slovenije za telekomunikacije v petnajstih dneh po
prejemu odločbe iz prvega odstavka tega člena.

42. člen

(prenehanje veljavnosti radijskega dovoljenja)

(1) Radijsko dovoljenje preneha veljati po samem za-
konu:

– če lastnik radijskega dovoljenja pravočasno ne vloži
zahteve za njegovo obnovitev,

– če radijska postaja ni začela delovati v enem letu po
izdaji radijskega dovoljenja in njegov lastnik v tem roku ni
zaprosil za podaljšanje roka za začetek uporabe,

– če preneha obstajati lastnik radijskega dovoljenja.
(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije

izda odločbo o prenehanju veljavnosti radijskega dovoljenja
na podlagi prejšnjega odstavka.

43. člen

(veljavnost radijskega dovoljenja)

(1) Radijsko dovoljenje velja praviloma deset let, razen
radijskega dovoljenja za radijsko postajo na letalu oziroma
ladji, katere veljavnost traja toliko časa, kolikor traja spo-
sobnost letala za letenje ali ladje za plovbo.

(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije
mora 60 dni pred potekom veljavnosti radijskega dovoljenja
na to opozoriti njegovega lastnika, ki mora v 30 dneh od
prejema tega opozorila vložiti zahtevo za obnovitev radij-
skega dovoljenja.

(3) Za radijsko postajo, ki deluje začasno ali katere
kakovost se preskuša, raziskuje ali prikazuje ali za katero to
zahteva vlagatelj, se izda začasno radijsko dovoljenje, ki pa
ne sme trajati več kot eno leto.

44. člen

(identifikacija radijskih postaj)

(1) Izvajalec radiokomunikacijskih storitev oziroma
lastnik ali uporabnik radijske postaje mora pri prenašanju
signalov in sporočil zagotoviti identifikacijo te postaje v
skladu z radijskim dovoljenjem.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek identifikacija ni po-
trebna za:

– radiorelejne postaje,
– zemeljske satelitske postaje,
– radijske postaje na napravah za reševanje, kadar sa-

modejno oddajajo določeni signal za nevarnost,
– postaje radijskega svetilnika za označevanje kraja ne-

sreče,
– radijske postaje, za katere je to določeno v radijskem

dovoljenju.

VI. PRISTOJNOSTI UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA TELEKOMUNIKACIJE

45. člen

(pristojnosti Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije)

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije oprav-
lja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge na področju telekomunikacij:

– izdaja odločbe na podlagi drugega odstavka 15. člena
tega zakona,
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– izdaja dovoljenja za opravljanje telekomunikacijskih
storitev v skladu s 16. členom tega zakona,

– izdaja, spreminja ali preklicuje radijska dovoljenja,
– načrtuje in upravlja radiofrekvenčni spekter, opravlja

vse vrste nadzora radiofrekvenčnega spektra, ustanavlja nad-
zorno-merilne centre in skrbi za nadzorno-merilni sistem,

– izdaja soglasja iz petega odstavka 24. člena tega za-
kona,

– ureja, preverja in nadzoruje skladnost telekomunika-
cijske opreme s tem zakonom in s predpisi, ki temeljijo na
njem,

– ureja, preverja in nadzoruje skladnost telekomunika-
cijske opreme in električnih naprav z določbami 28. člena
tega zakona,

– zaračunava pristojbine za uporabo radijskih frekvenc,
– nadzoruje delovanje telekomunikacijskih omrežij.

46. člen

(škodljivo motenje)

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije mora
v primerih, ko pride do pojava škodljivega motenja radiona-
vigacijskih ali radiodifuznih storitev, ki ga povzročajo radio-
komunikacijske ali radiodifuzne postaje tujih držav, v 30
dneh ukrepati v skladu z določbami konvencije in izvršilnih
pravilnikov Mednarodne telekomunikacijske zveze.

47. člen

(obveznost Uprave Republike Slovenije za
telekomunikacije za svetovanja)

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije da
prosilcu, ki načrtuje razvoj svojih radiokomunikacij, na nje-
govo zahtevo ustrezne podatke in napotke o razporeditvi
radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji, o radijskih
frekvencah, ki jih bo uporabljal pri predvidenih dejavnostih,
o veljavnih predpisih in potrebnih dovoljenjih za radiokomu-
nikacijsko opremo ter druge podatke, ki jih potrebuje pri
pripravi vloge za radijsko dovoljenje ali pri odpravi motenj
na že obstoječih radiokomunikacijah.

(2) Minister, pristojen za zveze, določi pristojbine za
storitve iz prejšnjega odstavka.

48. člen

(seznami Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije)

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije vodi
sezname o:

– načrtovanju radijskih frekvenc in njihovem nadzoro-
vanju,

– dodeljenih radijskih frekvencah in o radijskih frek-
vencah, ki so prijavljene in registrirane pri Mednarodni tele-
komunikacijski zvezi,

– radijskih dovoljenjih s podatki o fizičnih ali pravnih
osebah, lastnikih radijskih dovoljenj,

– usklajevanjih uporabe radijskih frekvenc s sosednji-
mi in drugimi državami,

– izdanih listinah in oznakah, ki se nanašajo na prever-
janje elektromagnetne skladnosti telekomunikacijske opre-
me in radijskih postaj ter na preprečevanje oziroma zmanjše-
vanje elektromagnetnih motenj,

– veljavnih listinah in oznakah za uporabo telekomuni-
kacijske opreme.

VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR

49. člen

(inšpekcijski nadzor)

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in predpisov,
izdanih na njegovi podlagi, opravlja Prometni inšpektorat
Republike Slovenije.

50. člen

(pravice in dolžnosti inšpektorja)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor
pravice in dolžnosti:

– preverjanja skladnosti obratovanja in uporabe teleko-
munikacijske opreme z določbami tega zakona in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi,

– preverjanja izvajanja predpisov o telekomunikacijah,
– preverjanja enakopravne obravnave vseh uporabni-

kov in ustreznosti ukrepanja ob priključevanju uporabnikov
na javno telekomunikacijsko omrežje in povezovanju z dru-
gimi telekomunikacijskimi omrežji.

51. člen

(elektromagnetne motnje)

Kadar osebam ali premoženju grozijo nevarnosti, ker je
posebno pomemben telekomunikacijski del poškodovan za-
radi elektromagnetnih motenj, lahko inšpektor takoj prepove
obratovanje moteče električne naprave in sprejme potrebne
ukrepe za zagotovitev prenehanja njenega delovanja. V ta
namen lahko odredi tudi fizično zavarovanje moteče elek-
trične naprave ter izvedbo nujnih opravil na stroške njenega
uporabnika.

52. člen

(prepoved uporabe motečih električnih naprav)

Inšpektor lahko omeji ali prepove uporabo električnih
naprav, ki povzročajo elektromagnetne motnje, ali prepove
gradnjo poslopij in pripadajoče infrastrukture, če je zaradi
tega ogroženo delovanje telekomunikacijske opreme ali elek-
tričnih naprav.

53. člen

(zapečatenje naprav)

Če ima inšpektor utemeljene razloge za mnenje, da bo
izvajalec telekomunikacijskih storitev ali lastnik radijskega
dovoljenja kljub ukrepom, izdanim v skladu s prejšnjim
členom, nadaljeval z nedovoljenimi dejavnostmi, ima pra-
vico zapečatiti moteče naprave ali ukreniti vse potrebno, da
se prepreči nadaljevanje nedovoljenih dejavnosti. O usodi
zapečatenih naprav in njihovi morebitni zaplembi odloči
sodišče.

54. člen

(pritožba zoper odločbo inšpektorja)

(1) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na
ministrstvo, pristojno za zveze, v petnajstih dneh po njeni
vročitvi.

(2) Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene
izvršitve.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

55. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek pri samostojnem opravljanju dejavnosti, če:

– nepooblaščeno opravlja storitve iz prvega odstavka
4. člena,

– opravlja telekomunikacijske storitve brez pridobljene
koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra (prvi odsta-
vek 17. člena),

– opravlja storitve povratnega klica in posredovanje
telekomunikacijskih storitev v mednarodnem prometu
(19. člen),
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– nepooblaščeno zgradi ali upravlja javno telekomuni-
kacijsko omrežje iz petega odstavka 24. člena.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe.

56. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek pri samostojnem opravljanju dejavnosti, če:

– oblikuje cene v nasprotju z odločitvijo ustanovitelja
ali v nasprotju s koncesijskim aktom (6. člen),

– ob stavki ne zagotovi storitev javne govorne telefoni-
je, telekomunikacijskih storitev za opravljanje nujnih stori-
tev ter prenosa in oddajanja prvega nacionalnega radijskega
in prvega nacionalnega televizijskega programa Radiotelevi-
zije Slovenija (prvi odstavek 9. člena),

– ne priglasi opravljanja telekomunikacijskih storitev
(drugi odstavek 15. člena),

– opravlja telekomunikacijske storitve brez dovoljenja
(16. člen),

– poveže telekomunikacijsko omrežje s telekomunika-
cijskim omrežjem v drugih dražavah brez soglasja ministra,
pristojnega za zveze (drugi odstavek 16. člena),

– ne zagotovi tajnosti prenesenih sporočil in samo njim
znanih osebnih in neosebnih podatkov (prvi odstavek
18. člena),

– ne vzpostavi povezave s telekomunikacijskim omrež-
jem izvajalca javnih telekomunikacijskih storitev (22. člen),

– ne zagotovi tehnično-tehnološke enotnosti in združ-
ljivosti javnega telekomunikacijskega omrežja (prvi odsta-
vek 24. člena),

– na javno telekomunikacijsko omrežje priključuje ter-
minalsko opremo ali uporablja radijsko postajo v Republiki
Sloveniji brez listin in oznak (drugi odstavek 27. člena),

– ne načrtuje, gradi, postavlja, uporablja ali vzdržuje
telekomunikacijske opreme in električnih naprav v skladu s
prvim odstavkom 28. člena,

– ne izvede ali ne uporablja ali ne vzdržuje elektroener-
getskih postrojev za prenos ali razdeljevanje ali izkoriščanje
električne energije v bližini telekomunikacijskega omrežja
ali njegovega dela v skladu s tretjim odstavkom 28. člena,

– gradi telekomunikacijsko omrežje ali uporablja tele-
komunikacijsko opremo v bližini elektroenergetskih postro-
jev v nasprotju s četrtim odstavkom 28. člena,

– uporablja radijske frekvence oziroma radiofrekvenč-
ne pasove ter nabavlja in uporablja radijske postaje brez
radijskega dovoljenja (prvi odstavek 37. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe.

57. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek pri samostojnem opravljanju dejavnosti, če:

– ne zagotovi v skladu z nacionalnim programom iz
3. člena ali v skladu z uredbo o načinu opravljanja obvezne
gospodarske javne službe ali v skladu z določbami koncesij-
skega akta ustreznega pokritja svojega območja s predpisa-
no kakovostjo telekomunikacijskega omrežja in storitev
(7. člen),

– ne omogoči vsem uporabnikom pod enakimi pogoji
priključitve na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegove
uporabe (7. člen),

– ne vodi ločene računovodske evidence, ki omogoča
ločen obračun javnih telekomunikacijskih storitev od drugih

storitev, ter ne opravi letne revizije računovodskih izkazov v
skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah (7. člen),

– ne zagotovi storitev, potrebnih za opravljanje nujnih
storitev (13. člen),

– ne zagotovi dostopnosti javnih telekomunikacijskih
storitev za invalide (14. člen),

– izda žetone ali kartice ali drugačna sredstva za aktivi-
ranje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem v
nasprotju s sedmim odstavkom 16. člena,

– zavestno prenaša lažne ali zavajajoče signale oziroma
ravna v nasprotju z 19. členom,

– ne uporablja svojega telekomunikacijskega omrežja
ali njegovih posameznih delov v vojnem ali izrednem stanju
ter ob izrednih okoliščinah na predpisani način (21. člen),

– terminalska oprema, ki se prodaja brez listin in
oznak, nima oznake, da je ni dovoljeno priključevati na
javno telekomunikacijsko omrežje v Republiki Sloveniji
(tretji odstavek 27. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe.

58. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek pri samostojnem opravljanju dejavnosti, če:

– ne zagotovi javnosti poslovanja v skladu z 11. čle-
nom,

– ne izda imenikov naročnikov javnih telekomunikacij-
skih storitev v skladu z 12. členom,

– ne da prednosti prenosu sporočil, ki se nanašajo na
varnost človeškega življenja, na varnost države in na ogrože-
nost premoženja večje vrednosti (20. člen),

– ne omogoči in ne sodeluje pri meritvah, odstranjeva-
njih napak in drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene
osebe izvajalcev telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek
23. člena),

– gradi stanovanjski, poslovni ali drug gradbeni objekt,
opravlja kakršnakoli druga dela ali goji rastline oziroma
drevesa v nasprotju s 29. členom,

– ne zgradi oziroma predvidi in omogoči gradnje kabel-
ske kanalizacije za telekomunikacijsko omrežje (31. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe.

59. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek pri samostojnem opravljanju dejavnosti, če:

– ne sklene pisne pogodbe z uporabnikom oziroma dru-
gim izvajalcem telekomunikacijskih storitev za priključitev
na svoje telekomunikacijsko omrežje (7. člen),

– za obračun storitev ne evidentira podatkov o stori-
tvah, ki jih je opravil za svoje uporabnike, in uporabnikom
ne omogoča pregleda teh podatkov (7. člen),

– prenaša signale in sporočila brez zahtevane identifi-
kacije (prvi odstavek 44. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 16.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe.

60. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 64.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek pri samostojnem opravljanju dejavnosti, če:

– na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, ne predloži
poslovnih podatkov (7. člen),
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– o nastalih prekinitvah mednarodnih telekomunikacij-
skih zvez ne obvesti ministra, pristojnega za zveze (7. člen),

– izdano dovoljenje prenese ali odstopi drugim (drugi
odstavek 37. člena),

– pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpisa-
nih pogojev, določenih v radijskem dovoljenju, oziroma rav-
na v nasprotju z drugim odstavkom 38. člena.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 12.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe.

61. člen

Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, če:

– ne omogoči in ne sodeluje pri meritvah, odstranjeva-
njih napak in drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene
osebe izvajalcev telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek
23. člena),

– ne načrtuje, gradi, postavlja, uporablja in vzdržuje
telekomunikacijske opreme oziroma električnih naprav v
skladu s prvim odstavkom 28. člena,

– ne ukrene vsega, kar je potrebno, da se motenje tele-
komunikacij, ki nastane zaradi stavbe, opravljanja dejavno-
sti ali rastlinja, ne odpravi (32. člen),

– uporablja radijske frekvence oziroma radiofrekvenč-
ne pasove ter nabavi in uporablja radijsko postajo brez radij-
skega dovoljenja (prvi odstavek 37. člena),

– pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpisa-
nih pogojev, določenih v radijskem dovoljenju, oziroma rav-
na v nasprotju z drugim odstavkom 38. člena,

– ne vrne radijskega dovoljenja Upravi Republike Slo-
venije za telekomunikacije v tridesetih dneh po preklicu
(četrti odstavek 41. člena),

– prenaša signale in sporočila brez zahtevane identifi-
kacije (prvi odstavek 44. člena).

IX. PODZAKONSKI PREDPISI

62. člen

(predpisi Vlade Republike Slovenije)

Vlada Republike Slovenije predpiše:
– način opravljanja obvezne gospodarske javne službe

v enem letu po uveljavitvi tega zakona (4. člen),
– višino in vrsto ekonomskih olajšav za javne teleko-

munikacijske storitve za invalide (14. člen),
– pogoje za podelitev koncesije v enem letu po uvelja-

vitvi tega zakona (17. člen),
– pogoje za zgraditev in upravljanje javnega telekomu-

nikacijskega omrežja v enem letu po uveljavitvi tega zakona
(peti odstavek 24. člena),

– razporeditev radiofrekvenčnih pasov v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona (34. člen).

63. člen

(predpisi ministra, pristojnega za zveze)

Minister, pristojen za zveze, v dveh letih po uveljavitvi
tega zakona izda podzakonske predpise k temu zakonu o:

– splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunika-
cijskih storitev (10. člen),

– zagotavljanju telekomunikacijskih storitev za oprav-
ljanje nujnih storitev (13. člen),

– opravljanju storitev za invalide (14. člen),
– pogoje za izdajo dovoljenj po tretjem odstavku

16. člena,
– tehnično-tehnološki enotnosti javnega telekomunika-

cijskega omrežja (24. člen),

– telekomunikacijah državnih organov (26. člen),
– tehničnih zahtevah, listinah in oznakah za uporabo

terminalske opreme in radijskih postaj (27. člen),
– elektromagnetni združljivosti telekomunikacijske

opreme in električnih naprav (28. člen),
– izdaji radijskih dovoljenj (37. člen).

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen

(preoblikovanje Telekoma Slovenije)

(1) Vlada Republike Slovenije preoblikuje Telekom
Slovenije p.o. v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona v
javno podjetje za opravljanje gospodarske javne službe jav-
ne govorne telefonije in teleksa iz prvega odstavka 4. člena
ter gradnjo in upravljanje javnega telekomunikacijskega
omrežja iz petega odstavka 24. člena tega zakona.

(2) Javno telekomunikacijsko omrežje ter mobilna in
druga sredstva, namenjena opravljanju telekomunikacijskih
storitev, ki so na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) z
dnem uveljavitve navedenega zakona postala lastnina Re-
publike Slovenije, vlaga Republika Slovenija v javno pod-
jetje iz prejšnjega odstavka.

(3) Vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih investi-
torjev v javno telekomunikacijsko omrežje, se povrnejo na
način in pod pogoji, kot to določa poseben zakon.

(4) Lastninsko preoblikovanje Telekoma Slovenije p.o.
kot pravnega naslednika PTT podjetja Slovenije p.o. se opra-
vi ob upoštevanju delitvene bilance za izločitev Pošte Slove-
nije d.o.o. na dan 31. 12. 1994 ter deleža Republike Sloveni-
je v Telekomu Slovenije p.o., ki je bil ugotovljen po 76.
členu zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), po uredbi o metodologiji za izdelavo otvoritvene
bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94,
32/94, 45/94 in 5/95).

(5) Delavci, ki so prešli iz PTT podjetja Slovenije p.o.
v Pošto Slovenije d.o.o. in Telekom Slovenije p.o. ter bivši
zaposleni in upokojeni delavci PTT podjetja Slovenije p.o.,
lahko lastninijo delež družbenega kapitala Telekoma Slo-
venije p.o., ki se lastnini po zakonu o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in
1/96), v skladu s programom o lastninskem preoblikovanju
Telekoma Slovenije p.o. v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.

(6) Javno podjetje iz prvega odstavka je do 31. 12. 2000
izključni izvajalec javne govorne telefonije in teleksa iz
prvega odstavka 4. člena ter gradnje in upravljanja javnega
telekomunikacijskega omrežja iz petega odstavka 24. člena
tega zakona. Pred uvedbo liberalizacije tržišča telekomuni-
kacij v Republiki Sloveniji mora Vlada Republike Slovenije
prilagoditi politiko razvoja telekomunikacij za tržne razmere
na podlagi sprejetega nacionalnega programa razvoja teleko-
munikacij. Javno podjetje je dolžno poslovati v skladu z
nacionalnim programom iz 3. člena tega zakona, ki ga Vlada
Republike Slovenije predloži v sprejem Državnemu zboru
Republike Slovenije v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega zakona.

(7) Do sprejema nacionalnega programa mora javno
podjetje izgraditi najmanj 50% novih telefonskih priključ-
kov v občinah, ki imajo manj priključkov od povprečne
gostote v Republiki Sloveniji.

(8) Javno podjetje lahko opravlja poleg storitev iz prve-
ga odstavka tudi vse ostale telekomunikacijske storitve pod
pogoji tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
samo ali v ta namen ustanovljenih družbah.
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65. člen

(krajevna omrežja)

(1) Ne glede na določbo šestega odstavka prejšnjega
člena, lahko na območjih, kjer je gostota telefonskih pri-
ključkov nižja od povprečne gostote v Republiki Sloveniji,
za gradnjo krajevnih telekomunikacijskih omrežij za oprav-
ljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefoni-
je, Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo na podlagi
javnega razpisa in ob upoštevanju pogojev iz petega odstav-
ka 24. člena tega zakona.

(2) Javne telekomunikacijske storitve na krajevnih
omrežjih iz prejšnjega odstavka opravlja izvajalec teh stori-
tev iz prejšnjega člena.

66. člen

(veljavnost dosedanjih dovoljenj in drugih dokumentov)

Vsa dovoljenja, potrdila in drugi dokumenti za teleko-
munikacijsko opremo, izdani na podlagi zakona o sistemih
zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90), veljajo do
izteka roka veljavnosti, določenega v dovoljenju, potrdilu ali
drugem dokumentu.

67. člen

(nadaljevanje opravljanja tržnih telekomunikacijskih
storitev)

(1) Pravne in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zako-
na v skladu s predpisi opravljajo telekomunikacijske storitve
iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, jih lahko oprav-
ljajo naprej na način in pod pogoji, določenimi s tem zako-
nom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, morajo pa jih
priglasiti v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona.

(2) Pravne in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zako-
na v skladu s predpisi opravljajo tržne telekomunikacijske
storitve iz prvega odstavka 16. člena tega zakona, jih lahko
opravljajo na način in pod pogoji, določenimi s tem zako-
nom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, do pridobitve
dovoljenja.

(3) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije
izda osebi iz prejšnjega odstavka dovoljenje za tisto vrsto in
obseg storitev, ki jih opravljajo ob uveljavitvi tega zakona,
če vloži popolno vlogo za izdajo dovoljenja v 90 dneh po
uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 16. člena.

(4) Pravne in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zako-
na opravljajo telekomunikacijske storitve iz prvega odstavka
17. člena tega zakona, jih lahko opravljajo na način in pod
pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi, do pridobitve koncesije za uporabo radio-
frekvenčnega spektra.

(5) Pravne in fizične osebe imajo pravico pridobiti kon-
cesijo pod pogoji tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov za tisto vrsto in obseg storitev, ki jih opravljajo ob
uveljavitvi tega zakona, brez javnega razpisa, pri čemer mo-
rajo vložiti popolno vlogo za pridobitev koncesije v 90 dneh
po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 17. člena tega
zakona, ki se nanaša na njihove storitve, in skleniti koncesij-
sko pogodbo v skladu s tem predpisom najkasneje v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.

68. člen

Drugi odstavek 43. člena se uporablja za radijska dovo-
ljenja, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za teleko-
munikacije po 1. 1. 1992.

69. člen

Cene javnih telekomunikacijskih storitev se v času, ko
je javno podjetje izključni izvajalec teh storitev, oblikujejo v

višini, ki zagotavlja uresničitev določb šestega in sedmega
odstavka 64. člena tega zakona.

70. člen

(uporaba dosedanjih splošnih pogojev)

Do sprejetja splošnih pogojev poslovanja izvajalcev
javnih telekomunikacijskih storitev se smiselno uporablja
Samoupravni sporazum o splošnih pogojih za opravljanje
poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ,
št. 35/88 in 40/88) v delu, ki se nanaša na telekomunikacije.

71. člen

(prenehanje uporabe dosedanjih predpisov)

Predpisi, izdani na podlagi zakona o sistemih zvez
(Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) ter zakona o
združitvi v Skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78), se
do izdaje predpisov na podlagi tega zakona uporabljajo tako,
kot to določa pravilnik o uporabi predpisov s področja tele-
komunikacij (Uradni list RS, št. 66/94).

72. člen

(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo
veljati)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata upo-
rabljati:

– zakon o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88,
80/89 in 29/90),

– zakon o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah
(Uradni list SFRJ, št. 2/86 in 26/90) v delu, ki se nanaša na
telekomunikacije.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
zakon o upravnem organu za opravljanje inšpekcije ptt pro-
meta in ptt storitev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št.
31/65) v delu, ki se nanaša na telekomunikacije.

(3) Uredba o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije p.o.
v Telekom Slovenije p.o. (Uradni list RS, št. 76/94) preneha
veljati z dnem preoblikovanja podjetja iz 64. člena tega
zakona.

73. člen

(začetek veljavnosti zakona)

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

Št. 326-08/94-3/4
Ljubljana, dne 28. maja 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1949.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona poštnih storitvah (ZPSto)

Razglašam zakon o poštnih storitvah (ZPSto), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. maja
1997.
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Št. 001-22-57/97
Ljubljana, dne 5. junija 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen zakona)

S tem zakonom se opredeljujejo poštne storitve, dolo-
čajo pogoji in načini njihovega opravljanja ter razmerja med
uporabniki in izvajalci poštnih storitev.

2. člen

(pojmi)

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji po-
men:

– poštne storitve so storitve prenosa pisemskih pošiljk,
paketnih pošiljk, poštnih in telegrafskih nakaznic ter tele-
grafskih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu ter
druge storitve, opredeljene v nomenklaturi poštnih storitev,

– poštna infrastruktura so objekti, naprave oziroma
omrežja ter mobilna in druga sredstva, ki so medsebojno
povezani v enotno tehnično in tehnološko celoto, namenjeno
opravljanju poštnih storitev v notranjem in mednarodnem
poštnem prometu,

– nomenklatura poštnih storitev določa vrste poštnih
storitev, stopnjo mase poštnih pošiljk, vrednostne lestvice
vrednostnih pošiljk in določenih poslov blagajniških storitev
ter cenovna razmerja za poštne storitve v notranjem in med-
narodnem poštnem prometu,

– pisemske pošiljke so standardizirana in navadna pi-
sma, standardizirane in navadne dopisnice, tiskovine in odti-
si za slepe,

– navadne pošiljke so pisma, dopisnice, tiskovine, od-
tisi za slepe, letalske zalepke in paketi brez označene vred-
nosti,

– knjižene pošiljke so EMS-pošiljke, priporočene pi-
semske pošiljke, vrednostna pisma, paketi z označeno vred-
nostjo, poštne in telegrafske nakaznice in telegrafska sporo-
čila,

– pismo je vsako pisno sporočilo v zaprtem ovitku, na
katerem ni označene vrednosti, ter vsaka druga pošiljka, ki
glede velikosti in mase ustreza pogojem, določenim za pi-
smo, čeprav ne vsebuje pisnega sporočila,

– dopisnica je pošiljka z odprtim pisnim sporočilom,
tiskovina je odprta pošiljka, ki vsebuje knjige, časopise,
revije ali druge tiske,

– odtisi za slepe so odprte pošiljke, ki vsebujejo tiskane
znake za slepe, zvočne posnetke ali računalniške zapise,

– vrednostno pismo je zaprta knjižena pošiljka z ozna-
čeno vrednostjo, ki sme vsebovati vrednostne predmete, de-
nar, vrednostne papirje ali pisno sporočilo,

– paket je zaprta pošiljka z označeno vrednostjo ali
brez nje, ki sme vsebovati blago in predmete. Paket z ozna-
čeno vrednostjo pa sme vsebovati tudi denar, vrednostne
papirje in pisno sporočilo,

– poštna in telegrafska nakaznica je knjižena pošiljka, s
katero pošiljatelj nakaže naslovniku določen denarni znesek,

– EMS-pošiljka je zaprta knjižena pošiljka z označeno
vrednostjo ali brez nje, ki sme vsebovati blago in predmete,
denar, vrednostne papirje ter pisno sporočilo, ki se prenaša z
najhitrejšimi prevoznimi sredstvi,

– poštne vrednotnice so standardizirana pisma in dopi-
snice z natisnjeno poštno znamko ali oznako o plačilu pošt-
nine ter mednarodni kuponi za odgovor,

– poštne znamke so sredstvo za označevanje plačane
poštnine; poštne znamke so lahko redne ali priložnostne,

– priložnostni bloki so bloki s priložnostnimi poštnimi
znamkami,

– mednarodni kuponi za odgovor so vrednotnice, za-
menljive za poštno znamko v vrednosti poštnine za prenos
navadnega letalskega pisma do mase 20 g za tujino,

– telegrafsko sporočilo je pisno ali grafično sporočilo,
ki se prenaša po telekomunikacijskih napravah.

3. člen

(nacionalni program)

Z nacionalnim programom razvoja poštnih storitev, ki
ga sprejme Državni zbor, se določa dolgoročni razvoj pošt-
nih storitev in infrastrukture.

II. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA ZA IZVAJANJE
POŠTNIH STORITEV

4. člen

(gospodarska javna služba)

(1) Republika Slovenija zagotavlja kot obvezno gospo-
darsko javno službo poštne storitve prenosa pisem do mase
1000 g, dopisnic in telegrafskih sporočil v notranjem in
mednarodnem prometu.

(2) Poštne storitve, ki niso obvezna gospodarska javna
služba iz prejšnjega odstavka, so proste pod pogoji iz prvega
odstavka 15. člena tega zakona.

5. člen

(izvajanje gospodarske javne službe)

(1) Poštne storitve v pogojih gospodarske javne službe
izvaja javno podjetje, v katerega se preoblikuje Pošta Slove-
nije, d.o.o.

(2) Akt o preoblikovanju iz prejšnjega odstavka sprej-
me Vlada Republike Slovenije.

6. člen

(nadzorni svet javnega podjetja)

(1) Nadzorni svet javnega podjetja iz prejšnjega člena
šteje sedem članov.

(2) Predsednika nadzornega sveta in štiri člane imenu-
je Vlada Republike Slovenije, dva člana pa imenuje svet
delavcev.

7. člen

(pristojnosti Vlade Republike Slovenije)

Vlada Republike Slovenije:
– daje soglasje k statutu javnega podjetja in njegovim

statusnim spremembam,
– daje soglasje k poslovnemu načrtu javnega podjetja,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni ra-

čun javnega podjetja,
– imenuje generalnega direktorja in namestnika gene-

ralnega direktorja javnega podjetja,
– daje soglasje k pogodbam o pravnem prometu s pošt-

no infrastrukturo nad zneskom, ki se letno določa ob spreje-
mu poslovnega načrta.
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8. člen

(poštna infrastruktura)

(1) Poštna infrastruktura, namenjena opravljanju ob-
vezne gospodarske javne službe, ni predmet zastave in je ob
stečaju oziroma likvidaciji izvzeta iz stečajne oziroma likvi-
dacijske mase dolžnika.

(2) Z aktom o preoblikovanju Pošte Slovenije, d.o.o. v
javno podjetje se določi tudi obveznosti, ki jih ima javno
podjetje pri gospodarjenju s poštno infrastrukturo.

9. člen

(financiranje)

Sredstva za financiranje dejavnosti javnega podjetja se
zagotavljajo:

– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem poštnih in
drugih storitev,

– iz proračuna,
– iz sredstev domačih in tujih vlagateljev,
– s posojili,
– iz drugih sredstev, pridobljenih v skladu z zakonom.

10. člen

(cene poštnih storitev)

(1) Pri oblikovanju cen poštnih storitev iz prvega od-
stavka 4. člena tega zakona se upoštevajo naslednja načela:

– soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev,
in ceno za posamezno storitev,

– enakost cen za celo območje delovanja in za vse
istovrstne uporabnike,

– takšna raven cen, da zagotavlja potrebna sredstva za
razvoj poštnega omrežja in storitev,

– primernost cen poštnih storitev in njihova mednarod-
na primerljivost.

(2) O cenah iz prejšnjega odstavka odloča ustanovitelj
javnega podjetja.

(3) Kadar Vlada Republike Slovenije določi, da mora
javno podjetje opravljati določene storitve iz prvega odstav-
ka 4. člena tega zakona po ceni, ki je nižja od ekonomske
cene, mora zagotoviti nadomestilo za pokrivanje dela stroš-
kov enostavne reprodukcije, ki so zaradi tega nastali.

11. člen

(računovodstvo in revizija)

(1) Javno podjetje iz 5. člena tega zakona vodi ločeno
računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun za pošt-
ne storitve iz prvega odstavka 4. člena tega zakona in za
druge storitve.

(2) Računovodski izkazi javnega podjetja se obvezno
letno revidirajo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih
službah.

12. člen

(zagotavljanje poštnih storitev ob stavki)

(1) Javno podjetje mora med stavko zagotoviti prenos:
– nujnih pisemskih pošiljk in nujnih telegrafskih sporo-

čil,
– sodnih pisem, pisem v upravnem postopku in postop-

ku zaradi prekrška,
– pisemskih pošiljk za potrebe obrambe, zaščite in reše-

vanja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora jav-

no podjetje opraviti prenos knjiženih pošiljk, ki so bile odda-
ne pred začetkom stavke.

(3) Javno podjetje s sklepom določi delavce, ki opravi-
jo naloge prenosa iz prvega in drugega odstavka tega člena.

(4) Delavci iz prejšnjega odstavka, ki ne opravijo nalog
iz prvega in drugega odstavka tega člena, huje kršijo delov-
no disciplino, za kar se jim izreče ukrep prenehanja delovne-
ga razmerja.

13. člen

(odtisi za slepe)

Javno podjetje opravlja storitve prenosa odtisov za sle-
pe brezplačno na način, določen s pravilnikom o splošnih
pogojih za opravljanje poštnih storitev.

14. člen

(javnost poslovanja)

Javno podjetje mora najmanj enkrat letno v množičnih
občilih ali na krajevno običajen način oziroma tako, da so
pogoji za opravljanje poštnih storitev vedno dostopni, upo-
rabnike obveščati o:

– pogojih za opravljanje poštnih storitev,
– spremembah cen iz 10. člena tega zakona,
– vseh vprašanjih, povezanih z njegovo dejavnostjo,

pomembnih za uporabnike.

III. POŠTNE STORITVE

15. člen

(pogoji za opravljanje poštnih storitev)

(1) Poštne storitve se opravljajo v skladu s tem zako-
nom, Konvencijo Svetovne poštne zveze in drugimi medna-
rodnimi predpisi ter pravilnikom o splošnih pogojih za oprav-
ljanje poštnih storitev, ki ga izda minister, pristojen za promet
in zveze.

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka ureja:
– splošna določila za opravljanje poštnih storitev,
– vrste in standarde poštnih storitev,
– pogoje, po katerih izvajalec opravlja prenos poštnih

pošiljk,
– prenos telegrafskih sporočil,
– roke prenosa poštnih pošiljk,
– postopek pri vročanju poštnih pošiljk,
– postopke reševanja reklamacij uporabnikov poštnih

storitev,
– posebne pogoje in postopke za sprejem, prenos in

vročitev pisemskih pošiljk, ki vsebujejo zdravila, kužne in
biološko pokvarljive snovi ter radioaktivne snovi,

– druge zadeve, pomembne za opravljanje poštnih sto-
ritev.

(3) Minister, pristojen za promet in zveze, s pravilniki
določi tudi:

– nomenklaturo poštnih storitev,
– organizacijo poštnega omrežja, s katero se določajo

merila za odpiranje pošt in določanje poštnih okolišev ter
merila za določanje delovnega časa, ko gre za neposredno
delo z uporabniki poštnih storitev.

16. člen

(izbira poštnih storitev)

Uporabniki imajo pravico in obveznost, da izberejo
tisto vrsto poštnih storitev, ki ustreza vrsti in vsebini oziro-
ma vrednosti pošiljke.

17. člen

(tajnost poštnih pošiljk)

(1) Izvajalec pri opravljanju poštnih storitev zagotavlja
varovanje tajnosti.
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(2) Od načela varovanja tajnosti poštnih pošiljk in tele-
grafskih sporočil se sme odstopiti samo na podlagi sodne
odločbe.

(3) Delavcem izvajalca je prepovedano:
– na neupravičen način izvedeti za vsebino poštnih in

telegrafskih sporočil ali zadržati ali prikriti ali poštno pošilj-
ko ali telegrafsko sporočilo izročiti neupravičeni osebi;

– sporočiti neupravičenim osebam znano jim vsebino
poštne pošiljke, čas, ko je bila poštna pošiljka oddana ali je
prispela, kdo je pošiljatelj oziroma naslovnik, velikost in
maso poštne pošiljke, znano jim vsebino prejetega ali od-
pravljenega telegrafskega sporočila, od koga ali kdaj je bilo
telegrafsko sporočilo prejeto oziroma komu ali kdaj je bilo
dostavljeno;

– neupravičenim osebam omogočiti dejanja iz prve ali
druge alinee tega odstavka ali jim pri tem pomagati.

(4) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja za delavce
izvajalca tudi potem, ko jim preneha delovno razmerje pri
izvajalcu storitev.

18. člen

(prepovedi)

(1) Prepovedan je prenos poštnih pošiljk:
– ki vsebujejo eksplozivne in lahko vnetljive predmete

ter predmete, katerih prenos je nevaren za druge pošiljke,
poštne naprave in prevozna sredstva ali za zdravje in življe-
nje ljudi ter okolje,

– ki vsebujejo mamila, razen kadar je pošiljatelj ali
naslovnik oseba, ki je po zakonu pooblaščena za promet z
mamili oziroma za njihovo uporabo,

– ki vsebujejo žive živali v pisemskih pošiljkah, razen
čebel, pijavk ali sviloprejk,

– ki vsebujejo druge predmete, katerih promet prepove-
duje zakon,

– ki so lahko glede na način, kako so pakirane, nevarne
za delavce ali objekte izvajalca in lahko umažejo ali poško-
dujejo druge pošiljke ali poštno opremo.

(2) Poštne pošiljke, ki vsebujejo predmete iz prejšnjega
odstavka, se v nobenem primeru ne pošiljajo na cilj, niti se
ne vročajo naslovnikom, niti se ne vračajo v odhodni kraj.
Če se utemeljeno sumi, da vsebuje poštna pošiljka navedene
predmete, mora izvajalec komisijsko pregledati vsebino pošt-
ne pošiljke in z njo ravnati v skladu s pravilnikom o splošnih
pogojih za opravljanje poštnih storitev.

19. člen

(notranja zaščita pošiljke)

Pošiljatelj mora poskrbeti za notranjo zaščito vsebine
pošiljke in odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi neustrez-
ne notranje zaščite pošiljke.

20. člen

(poštnina)

(1) Poštna storitev se praviloma plača vnaprej po ve-
ljavnem ceniku, ki ga mora izvajalec izobesiti v svojih pro-
storih na vidnem mestu.

(2) Plačana poštnina se na pošiljki označi:
– z veljavnimi poštnimi znamkami, odtisnjenimi ali na-

lepljenimi,
– z odtisi strojev za frankiranje,
– z odtisi tiskarskih strojev ali drugimi načini tiskanja,
– z oznako, da je poštnina plačana.

21. člen

(neplačana poštnina)

(1) Izvajalec opravi prenos navadnega pisma in dopi-
snice tudi takrat, ko poštnina ni bila plačana vnaprej ali je

bila plačana premalo. Neplačano oziroma premalo plačano
poštnino in stroške izterjave izvajalec izterja ob vročitvi take
pošiljke od naslovnika ali pri vračilu pošiljke od pošiljatelja.

(2) Izvajalec sme pisma in dopisnice, oddane v večjem
številu, za katere poštnina ni bila plačana ali je bila plačana
premalo, vrniti pošiljatelju zaradi plačila ali doplačila.

22. člen

(razpolaganje s poštno pošiljko)

Pošiljatelj ima pravico razpolagati z oddano poštno
pošiljko do njene vročitve naslovniku in lahko za doplačilo
ustrezne poštnine zahteva:

– da se naslov na pošiljki spremeni ali dopolni,
– da se mu pošiljka vrne,
– da se knjižena pošiljka obremeni z odkupnino, da se

odkupnina zviša ali zniža ali da se odreče odkupnini,
– da se pošiljka pošlje za naslovnikom ali da se ne

pošlje za njim.

23. člen

(vročitev)

(1) Poštne pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali
osebi, ki jo ta pooblasti za njihovo sprejemanje, v njegovem
stanovanju oziroma poslovnem prostoru, z vložitvijo v hišni
predalčnik oziroma v izpostavljeni predalčnik ali poštni pre-
dal v poslovnih prostorih izvajalca ter neposredno v poslov-
nih prostorih izvajalca.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo:
– posamezne vrste poštnih pošiljk vročiti tudi odrasle-

mu članu gospodinjstva, osebi, ki je zaposlena v gospodinjs-
tvu naslovnika oziroma v njegovem poslovnem prostoru, ali
po posredniku na način, ki ga določi pravilnik iz 15. člena
tega zakona;

– navadne pošiljke vročiti tako, da se vložijo v hišni ali
izpostavljeni predalčnik naslovnika oziroma njegov poštni
predal v poslovnih prostorih izvajalca;

– knjižene pošiljke, ki jih ni bilo mogoče vročiti nepo-
sredno, vročiti tako, da se vloži obvestilo o prispeli pošiljki v
hišni predalčnik naslovnika oziroma poštni predal v poslov-
nih prostorih izvajalca, na katerem se označi, v katerem roku
in kje je možno prevzeti pošiljko, ker bo sicer vrnjena poši-
ljatelju.

24. člen

(vročitev sodnih pisem, pisem v upravnem postopku in
postopku zaradi prekrška)

Sodna pisma, pisma v upravnem postopku in postopku
zaradi prekrška (v nadaljevanju: pisanje), ki se osebno vro-
čajo, se izročijo neposredno naslovniku. Če tistega, ki mu
mora biti pisanje osebno vročeno, ni tam, kjer naj se vročitev
opravi, poizve dostavljavec, kdaj in kje bi ga mogel najti, ter
mu pusti pri kateri od oseb, omenjenih v prvem odstavku
25. člena tega zakona (v nadaljevanju: prejemniki), ali v
hišnem predalčniku oziroma v izpostavljenem predalčniku
pisno sporočilo, naj bo določenega dne ob določeni uri v
svojem stanovanju ali v poslovnem prostoru, da sprejme
pisanje. Če dostavljavec tudi potem ne najde tistega, ki bi
mu moral vročiti pisanje, ravna po določbah 25. člena tega
zakona. S tem se šteje, da je vročitev opravljena.

25. člen

(posredno vročanje)

(1) Pisanja, za katera ni določeno, da morajo biti oseb-
no vročena, se prav tako vročajo osebno. Vendar pa se v
primeru, če naslovnika ni v stanovanju ali v poslovnem
prostoru, lahko izročijo kateremu od njegovih odraslih dru-
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žinskih članov, ki mora pisanje sprejeti. Če niti teh ni v
stanovanju, se pisanje izroči hišniku ali sosedu, če v to
privolita. Če pa se vroča pisanje v poslovnem prostoru tiste-
ga, ki naj mu bo vročeno, in tega ni tam, se lahko izroči
osebi, pooblaščeni za sprejemanje pošte, ki pisanje mora
sprejeti, ali komu, ki dela v istem prostoru, če v to privoli.

(2) Če pisanja ni mogoče vročiti osebam iz prejšnjega
odstavka, se naslovniku pusti sporočilo o prispeli pošiljki z
obvestilom, v kateri enoti izvajalca in v katerem roku lahko
prevzame pisanje. Pisanje, ki v določenem roku ni prevzeto,
se vrne.

(3) Če se ugotovi, da je tisti, ki bi mu bilo treba vročiti
pisanje, odsoten in da mu zaradi tega osebe iz prvega odstav-
ka tega člena pisanja ne bi mogle pravočasno izročiti, se
pisanje vrne z navedbo, kje je odsotni.

26. člen

(vročilnica)

(1) Potrdilo o vročitvi podpišeta naslovnik oziroma
prejemnik in dostavljavec. Naslovnik oziroma prejemnik za-
piše sam z besedo na vročilnici datum prejema.

(2) Če je naslovnik oziroma prejemnik nepismen ali če
se ne more podpisati, ga podpiše dostavljavec in navede
datum prejema s pripombo, zakaj je podpisal naslovnika
oziroma prejemnika.

(3) Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član noče
podpisati vročilnice, zapiše dostavljavec to na vročilnico in
navede datum vročitve; s tem je vročitev opravljena.

(4) Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član pisa-
nja noče sprejeti, zapiše dostavljavec na vročilnico datum,
uro in razlog odklonitve sprejema, pisanje pa pusti v naslov-
nikovem stanovanju ali v prostoru, kjer ta dela; s tem je
vročitev opravljena.

27. člen

(sprememba naslovnikovega naslova)

Izvajalec mora pisemske pošiljke, razen pisem iz 24.
člena tega zakona, poslati za naslovnikom, ki je odpotoval
ali se je preselil v drug kraj, če izve za njegov novi naslov.

28. člen

(dostava)

Dostava se opravlja v naseljih oziroma tistim uporabni-
kom, do katerih so poti prehodne oziroma prevozne.

29. člen

(hišni predalčniki)

Upravljavci v večstanovanjskih hišah in lastniki dru-
žinskih stanovanjskih hiš morajo ob vhodu v objekt na pri-
mernem dostopnem mestu namestiti in vzdrževati hišne pre-
dalčnike za vročanje poštnih pošiljk.

30. člen

(izpostavljeni predalčniki)

Uporabnikom, katerih bivališče je zunaj strnjenega na-
selja ali je od dostavljavčeve poti oddaljeno več kot 200 m,
se poštne pošiljke vročajo preko izpostavljenih predalčnikov
za vročanje poštnih pošiljk, ki jih uporabnik namesti in
vzdržuje na primernem kraju ob dostavljavčevi poti.

31. člen

(oblikovanost in namestitev predalčnikov)

(1) Izpostavljeni predalčniki in hišni predalčniki mora-
jo biti oblikovani in postavljeni tako, da omogočajo varen
dostop in zagotavljajo varno vročanje poštnih pošiljk.

(2) Če varno vročanje ni možno, mora izvajalec o tem
pisno obvestiti uporabnika.

(3) Če uporabnik ravna v nasprotju z 29. in prejšnjim
členom tega zakona ter s prvim odstavkom tega člena, izva-
jalec ni dolžan dostavljati poštnih pošiljk.

32. člen

(vračilo poštne pošiljke)

Če pošiljatelj ni odredil drugače, se poštna pošiljka
vrne pošiljatelju:

– če je naslovnik noče sprejeti,
– če je naslovnik neznan,
– če pošiljke ni bilo mogoče vročiti zato, ker je naslov-

nik odpotoval ali se je odselil, razen kadar se pošiljka pošilja
za naslovnikom po tem zakonu,

– če pošiljke ni bilo mogoče vročiti naslovniku zaradi
nepopolnega naslova na njej,

– če naslovnik ne prevzame pošiljke v roku,
– če je naslovnik umrl, razen navadne pisemske pošilj-

ke, ki se lahko vroči članom gospodinjstva umrlega naslov-
nika.

33. člen

(nevročljiva poštna pošiljka)

(1) Poštno pošiljko, za katero se ugotovi, da je ni mogo-
če vročiti naslovniku niti vrniti pošiljatelju, izvajalec komi-
sijsko pregleda zaradi ugotovitve naslovnikovega ali pošilja-
teljevega naslova.

(2) Če poštne pošiljke niti na podlagi komisijskega
pregleda iz prejšnjega odstavka ni mogoče vročiti naslovni-
ku in ne vrniti pošiljatelju, mora izvajalec:

– navadno pisemsko pošiljko, ki vsebuje samo pisna
sporočila, takoj komisijsko uničiti,

– druge pošiljke hraniti eno leto od dneva komisijskega
pregleda.

(3) Poštno in telegrafsko nakaznico, za katero se ugoto-
vi, da je ni mogoče izplačati, mora izvajalec hraniti tri leta od
dneva, ko je bila ugotovljena njena nevročljivost.

34. člen

(nepoškodovana poštna pošiljka)

Po tem zakonu se poštna pošiljka šteje za nepoškodovano:
– če se ob vročitvi knjižene pošiljke naslovniku oziro-

ma pooblaščencu ugotovi, da je njena masa enaka masi,
ugotovljeni ob oddaji pošiljke v prenos,

– če na njenem zunanjem ovoju ni vidnih znakov poš-
kodbe ter če so pečati in druga sredstva za zapiranje ali
povezovanje pošiljke nepoškodovani.

35. člen

(reklamacija)

Naslovnik ali pooblaščenec ima pravico vložiti pri iz-
vajalcu reklamacijo zaradi poškodbe ali zmanjšanja vsebine
poštne pošiljke, in sicer:

– takoj ob njeni vročitvi, če so pomanjkljivosti na po-
šiljki vidne od zunaj,

– v naslednjih petih delovnih dneh po prejemu pošiljke,
če pomanjkljivosti od zunaj niso bile vidne.

36. člen

(pisna reklamacija)

(1) Če pošiljatelj oziroma pooblaščenec meni, da pošt-
na pošiljka oziroma telegrafsko sporočilo ni bilo vročeno
naslovniku ali da je bilo vročeno z zamudo ali da ni bila
opravljena zahtevana posebna storitev, lahko pri izvajalcu
vloži pisno reklamacijo v treh mesecih po oddaji pošiljke.
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(2) Reklamacija iz prejšnjega odstavka se vloži pri iz-
vajalcu, pri katerem je bila poštna pošiljka oddana; če je
ugodnejše za pošiljatelja, pa izjemoma tudi pri katerikoli
drugi enoti izvajalca.

(3) Izvajalec mora na reklamacijo glede poslovanja s
poštno pošiljko odgovoriti:

– v 30 dneh, kadar se poizveduje po pošiljki v notra-
njem prometu,

– v 5 mesecih, kadar se poizveduje po pošiljki v med-
narodnem prometu.

37. člen

(izguba pravice do reklamacije)

Če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži reklamacije iz
prejšnjega člena tega zakona ali če naslovnik oziroma poob-
laščenec ne vloži reklamacije iz 35. člena tega zakona, izgu-
bi pravice, določene v 39. in 40. členu tega zakona.

38. člen

(odgovornost izvajalca)

(1) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube
ali poškodbe knjižene poštne pošiljke in zmanjšanja njene
vsebine, popačenja vsebine telegrafskega sporočila in preko-
račitve roka za prenos in vročitev pošiljke.

(2) Ob izgubi, poškodbi ali zmanjšanju vsebine pisma
ali paketa z označeno vrednostjo ima pošiljatelj pravico do
odškodnine v višini dejanske škode. Znesek ne more biti
višji od označene vrednosti pisma ali paketa.

(3) Izvajalec je oproščen odgovornosti, če dokaže, da je
do dogodkov iz prejšnjih odstavkov tega člena prišlo zaradi
zunanjih vzrokov, ki jih ni mogel predvideti in se jim tudi ne
izogniti ali jih odvrniti zaradi narave pošiljke, ali po pošilja-
teljevi krivdi.

(4) Izvajalec ne odgovarja za posredno škodo in izgub-
ljeni dobiček.

(5) Ob izplačilu nadomestila se pošiljatelju v ustreznem
delu vrne tudi poštnina, zmanjšana za plačano poštnino za
označeno vrednost pisma ali paketa z označeno vrednostjo.

39. člen

(višina odškodnine)

(1) Izvajalec mora pošiljatelju ali pooblaščencu izpla-
čati odškodnino v višini nastale škode, vendar:

1. za izgubo ali popolno poškodovanje knjižene poštne
pošiljke

– za pošiljko z označeno vrednostjo največ do označe-
ne vrednosti,

– za priporočeno pošiljko in EMS-pošiljko največ do
15-kratnega zneska cene, plačane za njen prenos,

– za nakaznico največ do višine zneska na tej nakaznici,
2. za delno poškodovanje knjižene poštne pošiljke ali

zmanjšanje vsebine poštne pošiljke
– za pošiljko z označeno vrednostjo največ do označe-

ne vrednosti,
– za priporočeno pošiljko in EMS-pošiljko ter telegram

največ do 10-kratnega zneska cene, plačane za njihov pre-
nos,

3. za popačenje telegrafskega sporočila največ do 15-
kratnega zneska cene, plačane za njegov prenos,

4. za prekoračitev roka prenosa in vročitve
– za pošiljko brez nujne storitve največ 5-kratni znesek

cene, plačane za njen prenos,
– za nujno in zelo nujno pošiljko največ 10-kratni zne-

sek cene, plačane za njen prenos,
– za EMS-pošiljko največ 20-kratni znesek cene, plača-

ne za njen prenos,

– za telegrafsko sporočilo največ 25-kratni znesek ce-
ne, plačane za njegov prenos.

(2) V primerih iz prve in druge točke prejšnjega odstav-
ka mora izvajalec poleg odškodnine vrniti tudi plačano pošt-
nino za prenos pošiljke, razen dela poštnine, ki je bila plača-
na za zavarovanje pošiljke.

(3) Uporabnik ali druga pooblaščena oseba uveljavi
odškodnino iz prvega odstavka tega člena s pisno zahtevo pri
izvajalcu, kjer je oddal pošiljko, oziroma pri izvajalcu, ki mu
je pošiljko vročil.

(4) Če je zahteva utemeljena, mora izvajalec izplačati
uporabniku ali drugi pooblaščeni osebi odškodnino iz prve-
ga odstavka tega člena takoj, najpozneje pa v osmih dneh od
dneva, ko prejme zahtevo.

40. člen

(odgovornost izvajalca za odkupno knjiženo pošiljko)

(1) Če je odkupna knjižena pošiljka vročena naslovniku
oziroma pooblaščencu, izvajalec odgovarja za odkupni zne-
sek pošiljke.

(2) Če je odkupna knjižena pošiljka izgubljena, uniče-
na, poškodovana ali se je zmanjšala njena vsebina, je izvaja-
lec odgovoren v mejah določil tega zakona.

41. člen

(najdena poštna pošiljka)

(1) Če se izgubljena poštna pošiljka ali njen del najde
po izplačilu zneska, določenega s tem zakonom, ali po izpla-
čilu odškodnine, mora izvajalec o tem obvestiti pošiljatelja
ali pooblaščenca, ki mu je bil ta znesek oziroma odškodnina
izplačana.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pošiljatelj
ali pooblaščenec zahteva, da se mu najdena poštna pošiljka
oziroma njen del izroči pod pogojem, da vrne znesek, ki mu
je bil izplačan. To lahko stori v 15 dneh od dneva obvestila o
najdbi.

(3) Če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži zahteve za
izročitev najdene poštne pošiljke ali njenega dela v roku iz
prejšnjega odstavka, pridobi izvajalec pravico do razpolaga-
nja z najdeno pošiljko oziroma njenim delom.

42. člen

(zastaranje)

(1) Terjatve izvajalca do uporabnikov in terjatve upo-
rabnikov do izvajalca zastarajo:

– v šestih mesecih: terjatve zaradi premalo ali preveč
zaračunane cene za poštne storitve ali druge stroške,

– v enem letu: preostale terjatve.
(2) Zastaranje začne teči:
– od dne plačila: za terjatve za premalo ali preveč zara-

čunano ceno za poštne storitve ali za druge stroške,
– po poteku 15 dni od dne, ko je potekel rok za prenos

poštne pošiljke za terjatve, ki se nanašajo na odkupnino,
– od dne vročitve poštne pošiljke za terjatve zaradi

delne izgube ali poškodbe oziroma zmanjšanja vsebine po-
šiljke ter zaradi prekoračitve roka prenosa poštne pošiljke,

– po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za prenos
pošiljke za terjatve zaradi izgube knjižene pošiljke,

– po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za vročitev
telegrafskega sporočila za terjatve zaradi izgube, popačenja
ali prekoračitve roka za posredovanje telegrafskih sporočil,

– od dne, ko je terjatev nastala, za terjatve v vseh dru-
gih primerih.

(3) Za pretrganje teka zastaralnega roka se uporabljajo
predpisi o obligacijskih razmerjih.
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IV. POŠTNE ZNAMKE IN VREDNOTNICE

43. člen

(izdaja poštnih znamk)

Minister za promet in zveze letno določi program izdaje
poštnih znamk in priložnostnih blokov ter izdaja sklepe, s
katerimi določi vrsto znamk, opis, tiskarsko tehniko, naziv-
no vrednost serije in vsake poštne znamke v seriji oziroma
nazivno vrednost priložnostnega bloka ter dan izročitve v
obtok.

44. člen

(izključna pravica do izdajanja poštnih znamk)

Javno podjetje ima izključno pravico do izdajanja pošt-
nih znamk na podlagi sklepov iz prejšnjega člena. V zvezi s
tem javno podjetje:

– izdaja redne in priložnostne poštne znamke,
– izdaja poštne vrednotnice: dopisnice, ovitke z natis-

njeno znamko,
– notificira poštne znamke pri poštnih upravah članicah

Svetovne poštne zveze,
– prodaja in zamenjuje mednarodne kupone za odgo-

vor,
– izdeluje in dovoljuje uporabo priložnostnih poštnih

žigov,
– izvaža poštne znamke.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

45. člen

(inšpekcijsko nadzorstvo)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja Prometni inš-
pektorat Republike Slovenije.

46. člen

(inšpektor)

(1) Naloge inšpekcijskega nadzorstva neposredno
opravlja inšpektor.

(2) Inšpektor za promet poštnih storitev mora izpolnje-
vati te pogoje:

– visoka strokovna izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj iz poštne dejavnosti,
– opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi,
– splošne pogoje, predpisane za delavce v državni

upravi.

47. člen

(pravice in dolžnosti inšpektorja)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpek-
tor pravico in dolžnost z odločbo odrediti izvajalcu odpravo
kršitev pravic uporabnikov poštnih storitev, storjenih z deja-
njem, opustitvijo dejanja oziroma aktom izvajalca v roku, ki
ga določi.

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre
za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Inšpektor mora izdati
pisno odločbo najkasneje v osmih dneh od dneva po oprav-
ljenem inšpekcijskem nadzoru.

(3) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega
člena je dovoljena pritožba na Ministrstvo za promet in
zveze v osmih dneh od dneva njene vročitve.

(4) Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstav-
ka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.

48. člen

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu
se uporabljajo določbe zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94 in 20/95 – odločba US).

VI. KAZENSKE DOLOČBE

49. člen

(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

– če nepooblaščeno opravlja storitve iz 4. člena tega
zakona,

– če pri opravljanju poštnih storitev ne zagotavlja taj-
nosti poštnih pošiljk v skladu s 17. členom tega zakona,

– če oblikuje ceno v nasprotju z drugim odstavkom 10.
člena tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr-
šek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

– če ne dostavi poštne pošiljke, razen v primerih, dolo-
čenih v tretjem odstavku 31. člena tega zakona,

– če ne upošteva rokov prenosa poštnih pošiljk, določe-
nih v pravilniku iz prvega odstavka 15. člena tega zakona,

– če krši določbe o delovnem času izvajalcev poštnih
storitev, določene s pravilnikom iz tretjega odstavka 15.
člena tega zakona,

– če obračunava poštnino v nasprotju z 20. členom tega
zakona,

– če krši določbe o vročitvi poštnih pošiljk (23., 24. in
25. člen).

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaz-
nuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaz-
nuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
drugega odstavka tega člena.

50. člen

(prekrški uporabnikov)

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek uporabnik:

– če ne namesti ali vzdržuje hišnih ali izpostavljenih
predalčnikov v skladu z 29. in 30. členom tega zakona.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen

(preoblikovanje Pošte Slovenije, d.o.o.)

(1) Vlada Republike Slovenije sprejme akt iz drugega
odstavka 5. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

(2) Delavci, ki so iz PTT podjetja Slovenije, p.o. preš-
li v Pošto Slovenije, d.o.o. po zakonu o Pošti Slovenije
(Uradni list RS, št. 73/94), bodo pravice v zvezi z lastninje-
njem premoženja PTT podjetja Slovenije, p.o. uveljavljali
po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 55/91, 7/93, 31/93 in 1/96) v podjetju Telekom
Slovenije, p.o.

(3) Pošta Slovenije, d.o.o. kot javno podjetje opravlja
vse poštne storitve, ki jih po konvenciji Svetovne poštne
zveze opravljajo poštne uprave.
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52. člen

(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma
prenehajo veljati)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata upo-
rabljati:

– zakon o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah
(Uradni list SFRJ, št. 2/86 in 26/90) v delu, ki se nanaša na
poštne storitve,

– zakon o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88,
80/89 in 29/90) v delu, ki se nanaša na poštno infrastrukturo.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
zakon o upravnem organu za opravljanje inšpekcije PTT
prometa in PTT storitev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št.
31/65) v delu, ki se nanaša na poštno dejavnost.

53. člen

(podzakonski predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)

Do izdaje podzakonskih predpisov iz 15. člena tega
zakona uporablja javno podjetje iz 5. člena tega zakona
samoupravni sporazum o splošnih pogojih za opravljanje
poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ,
št. 35/88 in 11/91) in na njegovi podlagi izdani pravilnik o
opravljanju storitev v poštnem prometu (PTT vestnik, št.
28/89).

54. člen

(začetek veljavnosti zakona)

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

Št. 326-08/94-6/3
Ljubljana, dne 28. maja 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1950.

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92) po obravnavi na seji dne 3. junija 1997 objavlja

S P R E M E M B O   P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi pod-
jetji in javnimi zavodi (Uradni list RS št. 55/93, 66/93,
22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96 in 19/97):

črtajo se podjetja:
10. EURO SANA podjetje za zdravstvene storitve, Ra-

kičan, d.o.o.
Sedež: Cankarjeva ulica 39, Rakičan.
17. Podjetje za vinarstvo in sadjarstvo, trgovino, go-

stinstvo in turizem BO & GRE PROTNER, d.o.o.
Sedež: Vodole 34, Maribor.
37. AGORA BIZILJ&BIZILJ, intelektualne storitve,

d.n.o.
Sedež: Kotnikova ulica 5, Ljubljana.

38. VIMPEX, podjetje za proizvodnjo, trgovino, inže-
niring, zunanjetrgovinsko poslovanje d.o.o.

Sedež: Gubčeva 52, Ilirska Bistrica;

dodajo se podjetja:
42. KOPAČ IN OTROCI, poslovne storitve, d.n.o.,

Ljubljana.
Sedež: Medno 31a, Ljubljana.
43. DIS-CENTER - podjetje za trgovino, gostinstvo,

storitve, transport, marketing in zastopanje Tržič, d.o.o.
Sedež: Cankarjeva 24, Tržič.
44. TROJAN Podjetje za predstavništvo, trgovino in

proizvodnjo, d.o.o. Trojane.
Sedež: Šentožbolt 1, Trojane.
45. PRAVNA PISARNA PEČAR-PROSENC odvet-

niška družba z neomejeno odgovornostjo o.p., Ljubljana.
Sedež: Tavčarjeva 4, Ljubljana.
46. “MICROLAB” družba za medicinske storitve, d.o.o
Sedež: Litostrojska 40, Ljubljana.
47. “OPAL” trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Sedež: Kerenčičev trg 1, Ormož.

Št. 432-03/93-1
Ljubljana, dne 3. junija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA

1951.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 82/94), tretjega odstavka 30. člena zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 64/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe,

zaščite, reševanja in pomoči

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to uredbo se določajo vrste sredstev in opreme, za
katere se lahko naloži materialna dolžnost (v nadaljnjem bese-
dilu: sredstva iz popisa), vodenje evidence, postopek razpore-
janja in prevzema sredstev iz popisa, višina nadomestila za
uporabo ter način ugotavljanja in izplačevanja škode.

2. člen

Državljani, gospodarske družbe, zavodi in druge organi-
zacije ter društva so dolžni dajati za potrebe Slovenske vojske,
enot za zveze, enotne kurirske službe, policije, Vlade Republi-
ke Slovenije, ministrstev, upravnih enot, Banke Slovenije,
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih
dejavnost je po odločitvi vlade posebnega pomena za obram-
bo, vladnih služb, občin, pokrajin, gospodarskih družb, zavo-
dov in drugih organizacij, s katerimi je sklenjena pogodba za
opravljanje proizvodnje in storitev v vojni, javnih podjetij,
zavodov in drugih organizacij, ki jih je ustanovila država ali
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lokalna skupnost, ter štabov, enot in služb Civilne zaščite (v
nadaljnjem besedilu: uporabnik), naslednja sredstva iz popisa:

1. motorna vozila vseh vrst, zmogljivosti, nosilnosti in
namenov:

– motorna kolesa,
– priklopna vozila,
– kombinirana vozila,
– osebna vozila,
– avtobuse,
– tovorna vozila,
– traktorje,
– osebna specialna vozila,
– tovorna specialna vozila,
– vlečna vozila,
– delovna vozila;
2. delovne stroje in sredstva:
– viličarje vseh vrst in zmogljivosti ter vsa druga sreds-

tva integralnega transporta (zabojnike, palete, boks-palete in
naprave na terminalih),

– gradbene in inženirske stroje ter agregate vseh vrst na
lasten pogon ali brez njega,

– kotle in naprave za taljenje bitumena, brizgalne stroje,
črpalke za asfalt in agregate za razsvetljavo vseh vrst;

3. plovila:
– ladje, čolne in druga plovila morskega in rečnega pro-

meta vseh vrst in namenov s celotno opremo, nadomestnimi
deli in orodjem;

4. zrakoplove vseh vrst;
5. računalniško opremo;
6. akumulatorske postaje, postaje za pridobivanje in pol-

njenje acetilenskih in kisikovih jeklenk;
7. vire električne energije (stacionarne in prenosne elek-

trične agregate) ter kemične vire toka (vse vrste in tipe akumu-
latorjev);

8. agregate za vodo, varilne aparate, žage in druga orod-
ja;

9. opremo v avtopralnicah, prenosne rezervoarje in poso-
de za vodo ter druga sredstva in opremo, ki se lahko uporabi
za RKB dekontaminacijo;

10. sredstva in opremo za pripravo hrane (posode za
prenos hrane, prenosne in prevozne kuhinje).

Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev
in naprav za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na objekte
in začasna uporaba zemljišč in objektov oziroma prostorov z
napravami in instalacijami.

S sredstvi iz popisa se dajo tudi predpisana oprema,
orodje in pribor, ki jim pripadajo, ter potrebna tehnična doku-
mentacija.

3. člen

V skladu s predpisi o obrambnem načrtovanju se s po-
godbami za opravljanje proizvodnje in storitev v vojni uredijo
pogoji in način uporabe:

1. postrojev in naprav, namenjenih za plovbo ali preskr-
bo, vzdrževanje in remont plovil (luške in pristaniške naprave
za strežbo plovil, skladiščenje ter sredstva za nakladanje in
razkladanje, oprema in sredstva za preskrbo ladij z električno
energijo, vodo in gorivom, oprema in naprave za remont ladij
ter morsko razsvetljavo, signalne postaje in sredstva za elek-
tronsko navigacijo, oprema in sredstva za podvodne aktivno-
sti vseh vrst);

2. opreme ter naprav za urejanje zračnega prometa in
letališko službo ter zemeljskih radionavigacijskih sredstev;

3. sredstev za skladiščenje pogonskega goriva za zračni
promet;

4. opreme za vzdrževanje zvez in kontrolo letenja;
5. radijskih, radiorelejnih, telefonskih, telegrafskih in

drugih sredstev ter naprav za zvezo oziroma telekomunikacij-

skih sistemov, njihovih komponent (pribor) in virov električ-
ne energije ter telefonskih, telegrafskih in optičnih linij;

6. radiološke opreme za vzdrževanje in remont (splošno
in specialno orodje, kompresorji, dvigala, naprave, preskusne
mize, preskusne postaje, delovni stroji);

7. meteoroloških in drugih laboratorijev, namenjenih za
meteorološke naloge;

8. vodnih, vetrnih in sončnih elektrarn;
9. črpalk in kompresorskih postaj ter sredstev in opreme

za skladiščenje pogonskega goriva in maziv, rezervnih, repro-
dukcijskih in potrošnih materialov;

10. naprav in instalacij za vzdrževanje in remont
sredstev.

II. EVIDENCA SREDSTEV IZ POPISA

4. člen

Evidenco sredstev iz popisa vodi organizacijska enota
Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni or-
gan, pristojen za obrambne zadeve) po kraju stalnega prebiva-
lišča ali sedežu lastnika oziroma tistega, ki ima sredstvo v
uporabi.

5. člen

Evidenca sredstev iz popisa vsebuje:
– podatke o imetnikih sredstev:
a) za fizične osebe: ime in priimek, prebivališče, zapo-

slitev;
b) za pravne osebe: naziv, sedež, identifikacijska številka

in podatki o odgovorni osebi – ime in priimek, prebivališče;
– podatke o uporabnikih sredstev:
a) naziv uporabnika, sedež;
b) oseba, ki ji je razporejeno sredstvo dodeljeno v upo-

rabo;
– podatke o sredstvih iz popisa:
a) o objektih:
– parcelna številka,
– katastrska občina,
– število poslovnih prostorov ali stanovanjskih enot,
– površina v m2,
– objekt je zaključena celota,
– namen uporabe;
b) o zemljiščih:
– parcelna številka,
– katastrska občina,
– površina v m2,
– katastrska kultura in katastrski razred,
– namen uporabe;
c) o drugih sredstvih:
– vrsta,
– tip,
– znamka,
– zmogljivost,
– nosilnost,
– druge individualne oznake sredstva,
– stanje.

6. člen

Sredstva se popišejo po evidencah, ki jih vodijo državni
organi, ter po evidencah gospodarskih družb, zavodov in dru-
gih organizacij.

Če upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne
more pridobiti podatkov o lastnikih oziroma osebah, ki imajo
sredstva v uporabi (v nadaljnjem besedilu: imetnikih) in posa-
meznih sredstvih iz 2. člena te uredbe iz obstoječih zbirk
podatkov, ali če ti podatki ne zadoščajo, jih lahko zahteva od
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imetnikov sredstev. Ti so mu dolžni poslati na vpogled podat-
ke in listine o sredstvih oziroma mu omogočiti pregled sred-
stev zaradi popisa.

7. člen

Minister za obrambo predpiše način vodenja evidence
sredstev iz popisa za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in
pomoči.

III. POSTOPEK RAZPOREJANJA, IZROČITVE
IN PREVZEMA SREDSTEV IZ POPISA

8. člen

S sredstvi iz popisa se popolnjuje manjkajoče število
sredstev in opreme, ki jih uporabnik potrebuje za izvedbo
nalog in jih ne more zagotoviti iz lastnih sredstev.

Sredstva iz popisa razporeja upravni organ, pristojen za
obrambne zadeve, na podlagi:

– načrtov popolnitve vojnih enot Slovenske vojske in
enot za zveze in zahtev po sredstvih iz popisa za mobilizacij-
ska zbirališča,

– predlogov vodij priprav civilne obrambe za popolni-
tev v skladu z organizacijo za izvajanje nalog v vojni, dolo-
čeno v obrambnih načrtih ali obrambnih dokumentih pristoj-
nih organov oziroma gospodarskih družb, zavodov in drugih
organizacij,

– predlogov organov oziroma oseb, odgovornih za orga-
niziranje sil za zaščito, reševanje in pomoč za popolnitev v
skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in
organov Civilne zaščite.

9. člen

O razporeditvi sredstev iz popisa izda upravni organ,
pristojen za obrambne zadeve, imetniku sredstva iz popisa
pisno obvestilo, v katerem navede poleg osnovnih podatkov o
sredstvu tudi uporabnika, kateremu bo v primeru potrebe sreds-
tvo dano v uporabo.

10. člen

Imetniki so dolžni v zakonskem roku upravnemu orga-
nu, pristojnemu za obrambne zadeve, sporočiti in izkazati
podatke o odtujitvi, uničenju in začasni neuporabnosti razpo-
rejenih sredstev iz popisa.

11. člen

Vpoklic sredstev iz popisa na preglede in vaje se načrtuje
v letnih načrtih dela Slovenske vojske. Vpoklic sredstev iz
popisa na vaje se lahko načrtuje le, če vaj ni mogoče opraviti s
sredstvi, s katerimi razpolaga Slovenska vojska.

Vpoklic sredstev iz popisa na preglede in vaje izvrši
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. Vpoklic sred-
stev za potrebe rezervne sestave policije izvrši Ministrstvo za
notranje zadeve v skladu s predpisi, ki urejajo vpoklic pripad-
nikov vojne sestave in sredstev iz popisa za Slovensko vojsko.

Vpoklic sredstev iz popisa v času izvajanja mobilizacije
ali aktiviranja Civilne zaščite se izvrši v skladu s predpisi o
mobilizacijskih pripravah, na preglede in vaje pa v skladu z
letnimi načrti usposabljanja Civilne zaščite.

V vpoklicu se določi imetniku čas in kraj izročitve ter
uporabnika, kateremu je imetnik dolžan sredstvo izročiti v
uporabo.

12. člen

Osebna vozila, ki jih za izvedbo nalog uporabljajo vojaš-
ki obvezniki, razporejeni v enotno kurirsko službo Ministrstva

za obrambo, se vpokličejo s pozivom vojaškemu obvezniku
brez predhodnega postopka razporejanja.

13. člen

V primeru enkratne uporabe zemljišč in objektov, na
katerih se izvaja mobilizacija ali vaje Slovenske vojske, uprav-
ni organ, pristojen za obrambne zadeve, izvrši vpoklic brez
predhodnega postopka razporeditve. V vpoklicu se določi čas
in namen uporabe ter druge pomembnejše okoliščine. Če se
bodo vaje izvajale na zemljiščih in v objektih, ki so v lasti
večjega števila imetnikov, se o uporabi obvesti tudi predstav-
nike lokalne skupnosti.

Enkratna uporaba zemljišč in objektov se načrtuje v let-
nih načrtih dela Slovenske vojske. V teh načrtih se natančno
določi območje izvajanja vaje, ki je izven zemljišč in objek-
tov, ki so last Ministrstva za obrambo.

14. člen

Za namestitev sredstev in naprav za opazovanje, obveš-
čanje in alarmiranje se razporedijo le določeni deli objektov,
ki so potrebni za njihovo nemoteno delovanje.

Obvestilo imetniku o razporeditvi sredstev iz popisa ozi-
roma namestitvi sredstev in naprav za opazovanje, obveščanje
in alarmiranje velja kot vpoklic.

15. člen

Po prejemu vpoklica so imetniki dolžni izročiti zahteva-
no sredstvo v brezhibnem stanju in primernem za uporabo v
vpoklicu določenemu uporabniku. Vpoklicano sredstvo iz po-
pisa lahko uporabniku izroči v imenu imetnika tudi druga
oseba.

Če se vpoklicano sredstvo iz popisa ne nahaja pri imetni-
ku oziroma je oddaljeno tako, da ga ni mogoče pravočasno
izročiti uporabniku, ali pa so nastali razlogi iz 10. člena te
uredbe, je dolžan imetnik izročiti drugo nadomestno sredstvo.
Če imetnik nima drugega primernega sredstva, je dolžan o tem
takoj obvestiti upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.

Opravičenost razlogov ugotavlja na podlagi dokazil imet-
nika upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki zagotovi
uporabniku drugo nadomestno sredstvo.

16. člen

Uporabnik določi komisijo oziroma pooblaščeno osebo
(v nadaljevanju: prevzemnik) za prevzem sredstev ob času, na
kraju in na način, ki je določen v vpoklicu.

Ob prevzemu sredstev se ugotavlja, ali so ta v brezhib-
nem stanju in primerna za uporabo in ali imajo predpisano
opremo, orodje, pribor, gorivo in tehnično dokumentacijo.

Sredstva, ki niso brezhibna ali niso primerna za uporabo,
se vrnejo imetnikom. Uporabnik v tem primeru zahteva od
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, da za
njegovo popolnitev razporedi druga primerna sredstva.

Prevzemnik mora za izročeno sredstvo izdati imetniku
zapisnik o prevzemu, ki vsebuje tudi opis stanja ob prevzemu,
ob vrnitvi prevzetega sredstva pa o tem pridobiti izjavo imet-
nika.

IV. NADOMESTILO ZA UPORABO SREDSTEV
IZ POPISA

17. člen

Za uporabo sredstev iz popisa pripada imetnikom nado-
mestilo, določeno po tarifi nadomestil za uporabo sredstev iz
popisa, izročenih za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in
pomoči (v nadaljnjem besedilu: tarifa), ki je sestavni del te
uredbe.
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18. člen

Imetnik ima pravico tudi do povračila drugih dejanskih
stroškov (porabljena električna energija in telefonski impul-
zi ter komunalne dajatve), nastalih v času uporabe zemljišč
in objektov, če jih ne pokrije uporabnik.

19. člen

Postopek za odmero nadomestila za dostavo in uporabo
sredstev iz popisa izvede pristojni organ iz 11. člena te
uredbe na zahtevo imetnika sredstva, ki jo mora vložiti takoj,
najkasneje pa v 30 dneh od vrnitve sredstva. Postopek za
odmero nadomestila za sredstva, vpoklicana za potrebe re-
zervne sestave policije, izvede Ministrstvo za notranje za-
deve.

Imetnik vloži zahtevek za nadomestilo za uporabo sreds-
tva iz popisa na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del te
uredbe. Zahtevku priloži zapisnik iz 16. člena te uredbe.

20. člen

Nadomestilo za uporabo sredstva iz popisa pripada imet-
niku od dneva izročitve do dneva vrnitve sredstva.

V čas uporabe se všteva tudi čas, ki je potreben za
dostavo sredstva do kraja izročitve, in čas, ki je potreben za
njegovo vrnitev do kraja, od koder je bilo dostavljeno.

Če je bilo sredstvo v uporabi 8 ali več ur, se izplača
celodnevno nadomestilo, če je bilo v uporabi manj kot 8 ur,
pa polovica dnevnega nadomestila.

Nadomestilo za uporabo sredstva se izplača najkasneje
v 45 dneh od prejema zahtevka za izplačilo.

21. člen

Imetnik ima pravico do povračila prevoznih stroškov in
do dnevnic za potovanje potrebnega števila oseb v zvezi z
izročitvijo in vrnitvijo sredstva.

Povračilo prevoznih stroškov v zvezi z izročitvijo se
izplača imetniku po cenah za prevoz z javnimi prometnimi
sredstvi.

Dnevnica za potovanje se izplača za čas, ki je potreben
za dostavo in izročitev sredstva in za vrnitev oseb do sedeža
oziroma stalnega prebivališča imetnika sredstva, oziroma za
čas ki je potreben za prihod po sredstvo in za vrnitev do
sedeža oziroma stalnega prebivališča.

Dnevnice za potovanje in povračilo stroškov iz tega
člena, se obračunajo in izplačajo po predpisih o povračilih
stroškov v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in oprav-
ljanjem drugih nalog obrambe ter zaščite, reševanja in po-
moči.

22. člen

Pri vrnitvi sredstva dobi imetnik enako količino pogon-
skega goriva, kot ga je bilo ob prevzemu, ter pogonsko
gorivo in mazivo, porabljeno pri dostavi in vrnitvi sredstva.
Če imetnik ne dobi goriva in maziva, se mu za to količino
izplača nadomestilo po tržnih cenah.

Za sredstva iz popisa iz 12. člena te uredbe dobi imet-
nik tudi pogonsko gorivo in mazivo, porabljeno pri izvajanju
nalog, oziroma se mu za to količino izplača nadomestilo po
tržnih cenah.

23. člen

Imetnik nima pravice do denarnih oziroma materialnih
povračil iz 17. in 18. člena te uredbe, če sredstvo ni bilo
prevzeto, ker je bilo pokvarjeno oziroma neuporabno, o če-
mer pa imetnik ni pravočasno obvestil upravnega organa,
pristojnega za obrambne zadeve.

V. POSTOPEK ZA UGOTAVLJANJE ŠKODE
IN IZPLAČILO ODŠKODNINE ZA POŠKODOVANA,

UNIČENA ALI POGREŠANA SREDSTVA V MIRU

24. člen

Imetnik ima pravico do odškodnine, če se izročeno
sredstvo poškoduje, uniči ali pogreši med pregledi in vajami.

Odškodnina za uničeno ali pogrešano sredstvo se od-
meri po tržni vrednosti, ki jo je sredstvo imelo ob izročitvi.

Za poškodovano sredstvo pripada imetniku sredstva
odškodnina, ki je enaka razliki med tržno vrednostjo sreds-
tva ob izročitvi in ob vrnitvi, upoštevajoč zmanjšanje vred-
nosti, nastalo z njegovo redno uporabo.

Če poškodovanega sredstva ni mogoče popraviti, pripa-
da imetniku odškodnina, izračunana na način iz drugega
odstavka tega člena, zmanjšana za preostalo vrednost sreds-
tva, ki je bilo imetniku vrnjeno.

Če je bilo sredstvo pred vrnitvijo popravljeno, pripada
imetniku odškodnina v višini zmanjšane vrednosti sredstva.

25. člen

Postopek za odmero odškodnine za uničena ali pogre-
šana sredstva uvede po uradni dolžnosti uporabnik, za poš-
kodovana sredstva pa imetnik sredstva, ki vloži zahtevo
takoj oziroma v treh dneh po prevzemu poškodovanega sreds-
tva, če poškodb ni bilo mogoče ugotoviti ob vrnitvi sredstva,
pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve.

26. člen

Uporabnik ustanovi tričlansko komisijo, ki praviloma
sporazumno ugotavlja višino škode zaradi poškodovanja,
uničenja ali pogrešitve sredstva iz popisa, ki mu je bilo dano
v uporabo. V Slovenski vojski se komisija ustanovi v skladu
s pravili službe.

Komisija za ugotavljanje višine škode o svojih ugoto-
vitvah sestavi poročilo in ga pošlje imetniku ter upravnemu
organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki je sredstvo iz
popisa razporedil. Na podlagi poročila upravni organ, pri-
stojen za obrambne zadeve, izda odločbo o izplačilu od-
škodnine.

27. člen

Višino škode zaradi poškodovanja, uničenja ali pogre-
šitve sredstva iz popisa, ki je zavarovano, ugotavlja pristojna
zavarovalniška družba, ki izvrši tudi izplačilo odškodnine.

28. člen

Če se odškodninski upravičenec ne strinja z višino od-
merjene odškodnine, odloča o njegovi pritožbi ministrstvo,
pristojno za uporabnika oziroma za dejavnost, ki jo uporab-
nik opravlja, oziroma pristojna zavarovalniška družba.

VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV

29. člen

Sredstva, potrebna za izplačilo nadomestil za uporabo
sredstev, ki so bila dana na razpolago Slovenski vojski,
enotam za zveze, enotni kurirski službi in Štabu Civilne
zaščite Republike Slovenije ter državnim enotam in službam
Civilne zaščite, bremenijo Ministrstvo za obrambo.

Drugi uporabniki sredstev iz popisa zagotavljajo sred-
stva, potrebna za izplačilo nadomestil za uporabo sredstev,
ki so bila vpoklicana na njihovo zahtevo.
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30. člen

Sredstva, potrebna za izplačilo odškodnine zaradi poš-
kodovanja, uničenja ali pogrešanja sredstev, bremenijo upo-
rabnika oziroma pristojno zavarovalniško družbo.

VII. KONČNI DOLOČBI

31. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite in
reševanja (Uradni list RS, št. 20/92).

32. člen

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

Št. 800-01/97-1
Ljubljana, dne 29. maja 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1952.

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada
Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi

Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

1. člen

V 2. členu odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšol-
skih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/92) se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:

“Dejavnost centra v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94
in 3/95) je:

– M/80.422 drugo izobraževanje,
– L/75.12 dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo

storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne
storitve, razen obveznega socialnega
zavarovanja,

– K/73.101 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja,

– O/92.53 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov,

– O/92.622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
– O/92.623 druge športne dejavnosti,
– H/55.21 dejavnost planinskih in drugih domov,
– H/55.22 storitve kampov,
– H/55.23 druge nastanitve za krajši čas,
– DE/22.11 izdajanje knjig,
– G/52.12 trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah.”

2. člen

Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Svet centra šteje devet članov, od katerih imenuje mini-

strstvo, pristojno za šolstvo tri člane, ministrstvo, pristojno za
znanost in ministrstvo, pristojno za kulturo po enega člana,
združenje ravnateljev osnovnih šol enega člana in delavci
centra tri člane, ki jih volijo delavci centra neposredno in
tajno, po postopku, ki ga določi svet centra.”

3. člen

Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za že dodeljene objekte in objekte, ki jih bo

center pridobil naknadno, se zagotovijo v okviru investicij-
skih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, presežka prihod-
ka nad odhodki centra in iz drugih virov.”

4. člen

Za 9. členom se doda novo II.A poglavje, ki se glasi:

“II.A ZAPOSLENI

9.a člen

Število delavcev, ki jih center potrebuje za opravljanje
dejavnosti z opisom del in nalog, se določi s sistemizacijo
delovnih mest.

Za opravljanje vodstvenih in organizacijskih nalog lahko
direktor imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovor-

nostmi. Delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi je
imenovan največ za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Trajanje mandata določi direktor.

Sistemizacijo delovnih mest določi direktor centra v so-
glasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo.

9.b člen

Plače zaposlenih v centru se določijo v skladu s predpisi
in kolektivnima pogodbama, ki veljajo za dejavnost vzgoje in
izobraževanja.”

5. člen

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

Št. 022-04/97-3
Ljubljana, dne 5. junija 1997.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik

MINISTRSTVA

1953.

Na podlagi 38. člena in drugega odstavka 69. člena
zakona o državnem pravobranilstvu izdaja minister za pravo-
sodje

O D R E D B O
o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in

pomočnikov državnega pravobranilca

I

Državno pravobranilstvo ima 34 državnih pravobranil-
cev in 17 pomočnikov državnega pravobranilca.

II

Ta odredba začne veljati 1. julija 1997.

Št. 112-1/97-33
Ljubljana, dne 2. junija 1997.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje

1954.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) minister za
šolstvo in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Prežihove ustanove

Soglašam z aktom o ustanovitvi Prežihove ustanove, s
katerim so ustanovitelji:
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1. Drago Druškovič, prof., Pod akacijami 18, Ljublja-
na,

2. dr. Jasna Fischer, Hudovernikova 4, Ljubljana,
3. dr. Franc Hudej, Vojkova 87, Ljubljana,
4. Miroslav Kert, dipl. oec., Pod vrbami 33, Ljubljana,
5. Klub Korošcev, Jeranova 22 a, Ljubljana, ki ga za-

stopa prof. Stanislav Virtič,
6. Klub koroških Slovencev, Celjska 12, Ljubljana, ki

ga zastopa Stanislav Uršič,
7. dr. Matjaž Kmecl, Pot v Čezelj 14, Ljubljana,
8. Krščanska kulturna zveza, 10. Oktober Strasse 25,

9020 Celovec, ki jo zastopa Nužej Tolmaier,
9. Štefka Kučan, V Murglah 23, Ljubljana,
10. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-

venj Gradec, ki jo zastopa župan Janez Komljanec,
11. Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna

na Koroškem, ki jo zastopa župan Franc Stakne,
12. Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,

ki jo zastopa župan Rado Krpač,
13. Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, ki jo

zastopa župan Janez Praper,
14. Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje

ob Dravi, ki jo na podlagi pooblastila zastopa podpredsednik
občinskega sveta Viktor Puhr,

15. Občina Ravne – Prevalje, Čečovje 12, 2390 Ravne
na Koroškem, ki jo zastopa župan Maksimilijan Večko,

16.. Drago Plešivčnik, dr.prim., Zidanškova 3, Slovenj
Gradec,

17. Vlado Sekavčnik, dipl. inž., Jeranova 22, Ljubljana,
18. Gregor Simoniti, dipl. jur., Pot ob Homšnici 26,

Slovenj Gradec,
19. SKB – investicijsko podjetje d.o.o., Slovenska 56,

Ljubljana, ki jo zastopa direktor Jože Kavčič,
20. Slovenska prosvetna zveza, Tarviser Strasse 16,

9020 Klagenfurt/Celovec, ki jo zastopa dr. Janko Malle,
21. Slovenski narodopisni inštitut “Urban Jarnik”, 10.

Oktober Strasse 25, 9020 Celovec, ki jo zastopa Marija
Makarovič,

22. Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu, Villacher
Strasse 1 B, 9020 Klagenfurt/Celovec, ki ga zastopa dr.
Augustin Malle,

23. Mitja Šipek, dipl. inž., Dobja vas 9, Prevalje,
24. dr. Marjan Špegel, Bratov Učakar 4, Ljubljana in
25. Stanislav Virtič, prof., Jeranova 22 a, Ljubljana
ustanovili Prežihovo ustanovo, s sedežem v Ljubljani,

na Jeranovi 22 a, o čemer je notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca, Francetova 7, dne 28. septembra 1996 izdala notar-
ski zapis opr. št. 595-96-2SV.

Št. 028-19/96-1
Ljubljana, dne 20. januarja 1997.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

1955.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) minister za
šolstvo in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi ustanove – Fundacije akademskega

slikarja Karla Pečka

Soglašam z aktom o ustanovitvi ustanove – Fundaci-
je akademskega slikarja Karla Pečka, s katerim so ustano-
vitelji:

– AUTOCOMMERCE zunanja in notranja trgovina,
servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, Ljub-
ljana, ki jo zastopa generalni direktor Herman Rigelnik, Par-
tizanska 19, Mežica,

– CMP, Consulting, Marketing, Production, d.o.o., Celj-
ska 45, Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor Jože Grah,
Kreševa 24, Slovenj Gradec,

– EUROCITY, d.o.o., Pod gradom 3, Slovenj Gradec,
ki jo zastopa direktor Janko Zakeršnik, Dovže 15, Mislinja,

– GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI Slovenj Gra-
dec, Glavni trg 24, ki jo zastopa Milena Zlatar, Partizanska
11, Radlje ob Dravi,

– GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC,
p.o., Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor
Hubert Dolinšek, Maistrova 2, Slovenj Gradec,

– GORNJAK, s.p., Franc Gornjak, Tomšičeva 82, Slo-
venj Gradec,

– JOHNSON CONTROLS – NTU, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Pod gradom 1, ki ga zastopa direktor Dušan Grabnar,
Mladinska 1, Maribor,

– KOMPAS HOTELI, d.d., Slovenj Gradec, ki jo za-
stopa direktor Danilo Jakoš, Zgornji Dolič 65 c, Mislinja,

– KOPA računalniški inženiring, d.d., Kidričeva 14,
Slovenj Gradec, ki jo zastopa na podlagi pooblastila direk-
torja Milena Vesel Tomšič,

– MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska uli-
ca 5, Slovenj Gradec, ki jo zastopa župan, Janezeva ulica 7,
Slovenj Gradec, Komljanec, Celjska cesta 60, Slovenj Gra-
dec,

– GOSTILNA MURKO, Hinko Murko, Slovenj Gra-
dec, ki jo zastopa Hinko Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec,

– HELMUT NAUE, Lubbecke, Nemčija, ki ga na pod-
lagi pooblastila zastopa Roman Grah, Kreševa 24, Slovenj
Gradec,

– NIEROS METAL, Tovarna opreme, d.o.o., Slovenj
Gradec, Gmajna 55, ki jo zastopa direktorica Savinka Gera-
tič, Maistrova 11, Slovenj Gradec,

– OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34, Mislinja, ki jo
zastopa župan Mirko Grešovnik, Šolska cesta 29, Mislinja,

– KAREL PEČKO, Tomšičeva 15, Slovenj Gradec,
– PROBANKA, d.d., Maribor, ki jo zastopa direktor

Rudi Reiser, Senčna vas 43, Mežica,
– SMELT INTERNACIONAL, d.d., Ljubljana, Dunaj-

ska 160, ki jo zastopa direktor področja skupnih služb Hen-
rik Muller, Celovška 108, Ljubljana,

– TOVARNA MERIL KOVINE, d.d., Pameče 253, Slo-
venj Gradec, ki jo zastopa direktor Rudolf Verovnik, Legen
103d, Slovenj Gradec,

– Tovarna oblazinjenega pohištva NOVA OPREMA,
d.o.o., Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor Filip Jelen,
Maistrova 13, Slovenj Gradec,

– TRGOVSKO PODJETJE ZILA SLOVENJ GRA-
DEC, p.o., Šolska ulica 2, ki ga zastopa direktor Albin
Naglič, Gradiška ulica 1, Slovenj Gradec,

– TUS KO-SI, d.o.o., Pod gradom 2a, Slovenj Gradec,
ki jo zastopa direktor Marjan Jurjec, Legen 2a, Šmartno pri
Slovenj Gradcu,

– TUS PREVENT, d.o.o., Slovenj Gradec, Kidričeva 6,
ki jo zastopa direktor Jože Kozmus, Maistrova 1, Slovenj
Gradec,
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1956.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) minister za
šolstvo in šport izdaja

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Mednarodne akademije, ustanove

za management in informacijske tehnologije

Soglašam z aktom o ustanovitvi Mednarodne akademi-
je, ustanove za management in informacijske tehnologije, s
katerim so ustanovitelji:

– Alpe Adria Inserco, d.o.o., svetovalna družba s sede-
žem v Ljubljani, Celovška 25, ki jo zastopa Boris Kristančič,
Čolnarska 4, Ljubljana,

– Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza v Mari-
boru, Maistrova 5, ki ju zastopa Melita Cimerman, njo pa po
pooblastilu odvetnica Tatjana Dolanc – Borisov, Moškričeva
37, Ljubljana,

– Asociacija uporabnikov sistema PIK (UPUA) s sede-
žem v Moskvi, per N. Ostrovskega 5 a, ki jo zastopa Vladi-
mir Beljaev, njega pa po pooblastilu odvetnica Tatjana Do-
lanc – Borisov,

– Inštitut za probleme upravljanja pri Ruski Akademiji
znanosti s sedežem v Moskvi, Ul. Profsojuznaja 65, ki ga
zastopa Vječeslav Filippov, njega pa po pooblastilu odvetni-
ca Tatjana Dolanc – Borisov,

– Predprijatie N 1 s sedežem v Moskvi, Ovčinnikov-
skaja nab. 18/I, ki ga zastopa Elena Muhina, njo pa po
pooblastilu odvetnica Tatjana Dolanc – Borisov in

– Združenje svetovalnih delavcev Slovenije s sedežem
v Kopru, Vergerijev trg 3, ki ga zastopa Azra Kristančič, njo
pa po pooblastilu odvetnica Tatjana Dolanc – Borisov

ustanovili Mednarodno akademijo, ustanovo za mana-
gement in informacijske tehnologije s sedežem v Ljubljani,
Celov�ka 25, o čemer je notarka Nada Kumar iz Ljubljane,
Trdinova 7 dne 17. januarja 1996 izdala notarski zapis opr.
št. SV 130/96.

– ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d., Maribor, Can-
karjeva ulica 3, ki jo zastopa predsednik uprave Drago Co-
tar, Ljubljanska 25b, Maribor,

– ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., PE KO-
ROŠKA, Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor PE Oton
Slemenik, Tomaška vas 10, Šmartno pri Slovenj Gradcu,

– ZEPTER SLOVENICA, d.o.o., Slovenj Gradec, Gos-
posvetska cesta 4, ki jo zastopa direktor Mitja Horvat, Le-
genska cesta 14, Slovenj Gradec

ustanovili ustanovo – Fundacijo akademskega slikarja
Karla Pečka, s sedežem v Slovenj Gradcu, Glavni trg 24, o
čemer je notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca, Francetova
7, dne 13. novembra 1996, izdala notarski zapis opr. št. 675-
96 SV.

Št. 028-21/96
Ljubljana, dne 25. marca 1997.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

Št. 606-3/96
Ljubljana, dne 20. februarja 1997.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

1957.

Na podlagi 3., 5. in 11. člena zakona o ustanovah (Urad-
ni list RS, št. 60/95) izdaja Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije

S K L E P  O  S O G L A S J U
k ustanovitvenemu aktu ustanove Fondacije Elan Vital

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije daje soglas-
je k ustanovitvenemu aktu ustanove Fondacije Elan Vital z
dne 7. 5. 1997.

Št. 028-21/97
Ljubljana, dne 12. maja 1997.

Minister
za kulturo

Jožef Školč l. r.

1958.

Na podlagi 3., 5. in 11. člena zakona o ustanovah (Urad-
ni list RS, št. 60/95) Ministrstvo za kulturo RS izdaja

S K L E P

o soglasju k ustanovitvenemu aktu ustanove IFJ/FIEJ,
Koordinacijski center za neodvisne medije s področja Balka-
na z dne 21. 4. 1997.

Št. 022-12/97-12
Ljubljana, dne 3. junija 1997.

Minister
za kulturo

Jožef Školč l. r.

USTAVNO SODIŠČE

1959.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji dne 17. aprila
1997

o d l o č i l o:

Tretji odstavek 103. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) ni v neskladju z ustavo.
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O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Državni svet izpodbija določbo tretjega odstavka
103. člena zakona o upravi (v nadaljevanju: ZU) in zatrjuje,
da je ta določba v neskladju z ustavnimi določbami o lastnini
in o lokalni samoupravi. Državni svet v svoji zahtevi opisuje
potek zakonodajnega postopka v zvezi z izpodbijano določ-
bo tretjega odstavka 103. člena ZU. Predlog zakona naj bi bil
prvotno vseboval določbo, da postanejo prostori in sredstva,
ki so jih uporabljali občinski upravni organi, ki so opravljali
državne funkcije, državna last po stanju na dan 31. 2. 1993.
Za drugo branje je bil po navedbah Državnega sveta priprav-
ljen predlog, po katerem naj bi sredstva, oprema in prostori
občinskih upravnih organov, ki jih prevzame država, ne
postali državna last, temveč bi jih država prevzela samo v
posest; iz tega izvirajoča razmerja med državo in občino naj
bi se uredila s pogodbami. Predvideno je bilo tudi, da Vlada
s svojim aktom določi enotno ceno za odkup oziroma najem
teh prostorov in sredstev. Državni zbor je po navedbah Dr-
žavnega sveta na seji dne 30. in 31. maja 1994 v drugem
branju sprejel predlog določbe, po kateri naj bi prostori in
sredstva prešli v posest države po stanju na dan 31. 2. 1993,
za njihovo uporabo pa naj bi vlada zagotovila povračilo
sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje.

Na tretji obravnavi je po navedbah Državnega sveta
Državni zbor na seji dne 28. 9. 1994 sprejel dokončno bese-
dilo 103. člena ZU, po katerem prostori in sredstva po stanju
na dan 31. 2. 1993 ostanejo v lasti občin, le-te pa so jih
dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam. Za uporabo
teh prostorov in sredstev zagotavlja vlada povračilo soraz-
mernega dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje.

Državni svet je zahteval od Državnega zbora, da po-
novno odloča o ZU, Državni zbor pa je na 18. izredni seji
dne 20. 10. 1994 preglasoval odložni veto Državnega sveta
in sprejel zakon v nespremenjenem besedilu.

Državni svet navaja, da povzroča formulacija tretjega
odstavka 103. člena ZU načelne dileme in spore ter da je
zaradi tega nezadovoljstvo v posameznih občinah vse večje.
V občinah menijo, navaja Državni svet, da bi jim morale
upravne enote plačevati najemnino za uporabo prostorov in
sredstev, ki so last občin. Državni svet navaja tudi, da v
nekaterih občinah država ne poravnava svojih obveznosti, ki
izhajajo iz tretjega odstavka 103. člena ZU.

Po mnenju Državnega sveta je zakonodajalec z omeji-
tvami v tretjem odstavku 103. člena ZU posegel v institut
lastnine in v ustavno zagotovljeni položaj občine. Izpodbija-
na določba naj bi bila v neskladju z ustavnimi določbami o
lastnini (33., 67. in 69. člen) in o lokalni samoupravi (9. ter
138. do 144. člen). Državni svet meni, da je izpodbijana
določba protislovna, saj po eni strani priznava občinam last-
ninsko pravico na omenjenih prostorih in sredstvih, po drugi
strani pa onemogoča uveljavljanje upravičenj, ki izhajajo iz
lastnine, kamor nedvomno spada pravica do razpolaganja s
stvarjo. Najemnina, navaja Državni svet, je izraz lastnine.
Državni svet meni, da je zakon občini prisilno odvzel posa-
mezna lastninska upravičenja in ji s tem substancialno ome-
jil lastninsko pravico. Določil naj bi ji najemnika prostorov,
hkrati pa ji preprečil, da bi vplivala na vsebino tega “najem-
niškega odnosa”.

Državni svet navaja, da je ena izmed podlag uresniče-
vanja lokalne samouprave definiranje in oblikovanje premo-
ženja občin ter zagotovitev trajnih in zadostnih virov finan-
ciranja njihovih nalog. Eden izmed virov tega financiranja
so tudi prihodki iz premoženja občine. Z izpodbijano določ-
bo naj bi bil zakonodajalec posegel v razmerja med državo in
občino tako, da naj bi bile lokalne skupnosti v podrejenem

položaju. To naj bi bilo v nasprotju z določbami poglavja
ustave, ki govori o lokalni samoupravi.

Državni svet predlaga, da ustavno sodišče razveljavi
drugi stavek tretjega odstavka 103. člena ZU, ki se glasi: “Za
uporabo teh prostorov in sredstev zagotavlja Vlada RS po-
vračilo sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje in obra-
tovanje”. Podrejeno pa Državni svet predlaga razveljavitev
dela prvega stavka tretjega odstavka 103. člena ZU, ki se
glasi: “s tem, da so jih občine dolžne prepustiti v uporabo
upravnim enotam”.

2. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve (v nadaljevanju: sekretariat) je na podlagi mnenja
Odbora za notranjo politiko in pravosodje odgovoril na zah-
tevo. Sekretariat navaja, da so bili s sporno zakonsko določ-
bo olastninjeni prostori in sredstva, ki so se uporabljali za
opravljanje nalog državne uprave. Namen tega premoženja,
ki naj bi bilo prej v družbeni lasti, po navedbah sekretariata
ni bil spremenjen. Še naprej naj bi bilo namenjeno delovanju
upravnih organov, ki opravljajo državne upravne naloge.
Ustava naj ne bi vsebovala določb o načinu in načelih lastni-
njenja družbenega premoženja. Sekretariat navaja, da naj bi
ZU v javnem interesu ustrezno rešil vprašanje lastninjenja
prostorov in sredstev za poseben namen. Navaja tudi, da
zakon ni posegel v lastninska upravičenja občine, pridoblje-
na pred njegovo uveljavitvijo. Izpodbijana ureditev naj bi
bila tudi pravična, saj bi ob drugačni ureditvi bili obremenje-
ni vsi davčni zavezanci, koristi pa bi uživale le občine, v
katerih upravne enote delujejo.

Sekretariat v odgovoru navaja tudi, da ne glede na
enovit ustavni koncept lastnine obstajajo razlogi za različ-
nost lastninskih upravičenj v primerih javne lastnine, kjer
gre za drugačno naravo pravnega subjekta in s tem za razlike
v funkciji tega subjekta. Sekretariat se sklicuje tudi na določ-
bo 67. člena ustave, ki določa, da ima lastnina gospodarsko,
socialno in ekološko funkcijo. V okvir socialne funkcije po
mnenju sekretariata sodita tudi pravična davčna obremenitev
in redno, nemoteno, dostopno in učinkovito opravljanje na-
log državne uprave.

Sekretariat navaja tudi, da je lastninska pravica občine
glede spornih prostorov in sredstev omejena le, če in dokler
jih uporabljajo upravne enote.

B) – I

3. Izpodbijana določba je umeščena v prehodne določ-
be ZU, ki urejajo zlasti prevzem državnih funkcij ob ustano-
vitvi novih občin, v zvezi s tem pa tudi prevzem zaposlenih,
dokumentacije, prostorov in sredstev. Upravne enote po do-
ločbi drugega odstavka 103. člena ZU opravljajo delo v
prostorih in s sredstvi, ki so jih kot družbeno premoženje do
1. 1. 1995 uporabljali občinski upravni organi za opravljanje
upravnih nalog, ki so jih z navedenim dnem prevzele uprav-
ne enote. Tretji odstavek 103. člena ZU pa določa, da ti
prostori in sredstva ostanejo v lasti občin, le-te pa so jih
dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam. Za uporabo
teh prostorov in sredstev zagotavlja vlada povračilo soraz-
mernega dela stroškov za vzdrževanje in obratovanje.

4. Ustava določa v 33. členu, da je zagotovljena pravica
do zasebne lastnine, v 67. členu pa, da zakon ureja način
pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena
njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Navedeni
ustavni določbi kot neločljivo povezana celota predstavljata
ustavno jamstvo lastnine.

5. Zakonodajalec z ureditvijo, po kateri občinam pripa-
da lastninska pravica na premoženju, ki je bilo namenjeno
opravljanju tistih nalog državnega pomena, ki so jih do 1. 1.
1995 opravljale občine, upravne enote pa imajo proti plačilu
sorazmernega dela stroškov pravico uporabe na tem premo-
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ženju, ni posegel v ustavno varovan lastninski položaj drža-
ve in lokalnih skupnosti. Izpodbijane določbe urejajo last-
ninsko preoblikovanje družbene lastnine, ki so jo do 1. 1.
1995 uporabljali občinski upravni organi. Pred uveljavitvijo
zakona občina ni imela lastninske pravice na spornem pre-
moženju, ki je bilo v družbeni lasti. Šele z uveljavitvijo ZU
je bila vzpostavljena lastninska pravica občin na tem premo-
ženju; ker jo je zakonodajalec s tem zakonom šele vzposta-
vil, jo je lahko obremenil s pravico uporabe v korist države
(upravnih enot).

Občine so v prejšnjem sistemu opravljale pretežno na-
loge državnega pomena, ki jih sedaj opravljajo upravne eno-
te, medtem ko so občine pristojne opravljati predvsem zade-
ve lokalnega pomena. Kolikor bi zakonodajalec upošteval
samo izhodišče, da naj država postane lastnik tistih poslov-
nih prostorov, ki so že v preteklosti in bodo v prihodnje
služili opravljanju nalog državnega pomena, bi lahko priznal
državi na delu poslovnih prostorov, ki so po izpodbijanem
zakonu prešli v last občin, celo lastninsko pravico. Zakono-
dajalec pa se je odločil za vmesno stališče, pri čemer je
očitno upošteval, da še niso jasno razmejene pristojnosti
med državo in lokalnimi skupnostmi in da zlasti tudi niso
opredeljene naloge iz državne pristojnosti, ki jih bodo v
prihodnje po določbi drugega odstavka 140. člena ustave
opravljale lokalne skupnosti. Zakonodajalec je tako sicer dal
prostore in sredstva, ki so služili opravljanju upravnih nalog,
v last občin, vendar pa je državi priznal pravico uporabe na
teh prostorih proti povračilu sorazmernega dela stroškov za
vzdrževanje in obratovanje. Pri tem ustavno sodišče še ugo-
tavlja, da je zakonodajalec izrazil svojo odločitev z nena-
tančnim besedilom in opredelil, da “ostanejo prostori in sreds-
tva v lasti občine”, čeprav ne gre le za prostore, temveč gre
za celotne poslovne stavbe (pač pa posamezne prostore ozi-
roma dele stavb uporabljajo upravne enote) in čeprav gre za
prehod prejšnjih prostorov in sredstev iz družbene lastnine v
lastnino lokalnih skupnosti, ne pa za ohranitev lastninske
pravice občin.

6. Glede na to, da gre pri izpodbijanih določbah za
lastninsko preoblikovanje družbene lastnine in da zato ni
mogoče govoriti o posegu v ustavno varovano lastnino, se
ustavno sodišče ni spuščalo v vprašanje, ali (oziroma v ko-
likšni meri) ustavna jamstva lastnine veljajo tudi za lastnino
oseb javnega prava oziroma še posebej za lastnino občine.

B) – II

7. Glede na to, da izpodbijane določbe niso v neskladju
z ustavnimi določbami o lastnini, je bilo potrebno presoditi
še njihovo skladnost z ustavnimi določbami o lokalni samo-
upravi. Ustava določa v 9. členu, da je v Sloveniji zagotov-
ljena lokalna samouprava. Prebivalci Slovenije jo uresniču-
jejo v občinah in v drugih lokalnih skupnostih (138. člen). V
pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lah-
ko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine
(prvi odstavek 140. člena). Občina se financira iz lastnih
virov; občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne
morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v
skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi do-
datna sredstva (142. člen).

8. Ena izmed komponent lokalne samouprave je tudi
materialna ali finančna podlaga za njeno uresničevanje. V
skladu z navedenimi ustavnimi določbami je zakonodajalec
dolžan urediti sistem financiranja in premoženje občine ta-
ko, da lahko prebivalci v občini uresničujejo lokalno samou-
pravo. Materialna podlaga mora ustrezati nalogam, ki jih
občina opravlja v okviru svojega izvirnega in prenesenega
delokroga. Država s posegi v premoženje občine ne sme
onemogočiti izvajanja njenih pristojnosti. Ne le, da mora

zakonodajalec ob določanju izvirnih pristojnosti občine spo-
štovati določbo prvega odstavka 140. člena ustave – ustavno
nedopustno bi bilo tudi, če bi zakon posegel v materialno
podstat za uresničevanje teh pristojnosti.

V obravnavanem primeru je zakonodajalec uredil prav-
na razmerja glede dela premoženja, ki je namenjeno izvaja-
nju državnih upravnih nalog. Ta del premoženja ni nujno
potreben za uresničevanje ustavnih pristojnosti občine, zato
prevzem tega premoženja ne more pomeniti kršitve ustavnih
določb o lokalni samoupravi. Zakonodajalec bi bil lahko –
ne da bi pri tem prekršil ustavne določbe o lokalni samoupra-
vi – sporno premoženje (premoženje, potrebno za izvajanje
prevzetih državnih upravnih nalog) v celoti prenesel v last
države. Torej je po sklepanju a maiori ad minus z vidika
ustavnih določb o lokalni samoupravi dopustna tudi omeji-
tev lastninske pravice občine s pravico uporabe v korist
države oziroma upravnih enot. Občini je po tretjem odstavku
103. člena ZU ostala lastninska pravica na prostorih in sred-
stvih, namenjenih za opravljanje državnih upravnih nalog,
obremenjena s pravico uporabe.

9. Ustavno sodišče je presodilo tudi, ali je izpodbijana
ureditev v skladu z načeli pravne države – zlasti z načelom
pravne varnosti. Posebej je s tega vidika analiziralo določbo
o povračilu sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje in
obratovanje spornega premoženja. Ocenilo je, da je ta določ-
ba dovolj jasna in določna, da ustreza merilom pravne varno-
sti. Višina sorazmernega dela stroškov je v vsakem primeru
posebej ugotovljiva. Razlagati jo je potrebno tako, da je
država dolžna kriti stroške, ki se neposredno nanašajo na
prostore in opremo, ki jo uporabljajo upravne enote (popra-
vilo opreme, vzdrževanje prostorov). Skupne stroške, ki se
ne nanašajo neposredno na del spornega premoženja, ki ga
uporablja upravna enota, niti neposredno na del tega premo-
ženja, ki ga uporablja občina (npr. popravilo strehe, priklju-
čitev na plinovod, popravilo inštalacij ipd.), pa krije država v
sorazmernem deležu – npr. sorazmerno deležu površine pro-
storov, ki jih uporablja, v površini celotne zgradbe.

Naš pravni sistem pozna tako obračunavanje stroškov
na primer v zvezi s solastnino etažnih lastnikov na skupnih
delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in sploh v
zvezi z urejanjem razmerij med solastniki po zakonu o ne-
pravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 – v nadalje-
vanju: ZNP). Tudi po določbi 12. člena stanovanjskega za-
kona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) so pravice in
obveznosti solastnikov na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah (ti solastniki so etažni lastniki v večstanovanjski
hiši) sorazmerne vrednosti njihovih solastninskih deležev.
Po določbi 116. člena ZNP pa solastniki trpijo skupne stroš-
ke v sorazmerju z vrednostjo svojih deležev na solastni
stvari.

C)

10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 21., 30. in 43. člena ZUstS v sestavi: pred-
sednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek,
mag. Matevž Krivic, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta
glasovala sodnika Jerovšek in Krivic. Sodnika Jerovšek in
Krivic sta dala odklonilni ločeni mnenji.

Št. U-I-82/96
Ljubljana, dne 17. aprila 1997.

Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.
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1960.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Pod-
jetja HIT, Hoteli Igralnice Turizem, Nova Gorica, ki ga
zastopa direktor Silvan Križman, in v postopku za oceno
ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata igralniških delavcev
Slovenije, ki ga zastopa predsednik izvršilnega odbora Mi-
lan Štefanič, na seji dne 5. junija 1997

s k l e n i l o:

1. Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 128.
člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) se
sprejme.

2. Izvrševanje izpodbijane zakonske določbe se do
končne odločitve začasno zadrži.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Tako pobudnik kot predlagatelj v svojih vlogah opo-
zarjata, da se 3. junija 1997 izteče dveletni rok iz izpodbija-
ne določbe, v katerem bi si moral pobudnik (in enako druge
organizacije za prirejanje posebnih iger na srečo) pridobiti
koncesijo in do katerega je bilo podaljšano dovoljenje za
opravljanje te dejavnosti tistim, ki so to dovoljenje imeli ob
uveljavitvi zakona o igrah na srečo (v nadaljevanju: ZIS); te
koncesije ni bilo mogoče pridobiti: po 64. členu tega zakona
jo lahko Vlada Republike Slovenije dodeli le delniški druž-
bi, to pa pobudnik ni in v tem času tudi ni mogel postati, ker
mu tega ne dovoljuje zakon o začasni prepovedi lastninskega
preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na
srečo (Uradni list RS, št. 35/94, v nadaljevanju: ZZPLP), ki
sicer napoveduje poseben zakon o njihovem lastninskem
preoblikovanju, takega zakona pa doslej ni.

2. Udeleženca menita, da v takem pravnem položaju
oziroma v tej fazi zakonodajnega urejanja dejavnosti izpod-
bijana določba ni v skladu z ustavo, posebej ne z načeli
pravne države (2. člen ustave) in z določbo 66. člena ustave
o varstvu dela. Opozarjata na hude in težko popravljive
škodljive posledice, ki bi nastale, če bi zaradi prenehanja
dovoljenja za dejavnost le-ta po 3. juniju 1997 prenehala,
četudi le začasno, in to tako za dejavnost samo kot za 1200
delavcev, ki so v njej neposredno zaposleni, ter za druge, ki
so zaposleni v zvezi s to dejavnostjo.

3. Ustavnemu sodišču predlagata, naj izpodbijano do-
ločbo razveljavi, ker ni v skladu z ustavo; do končne odloči-
tve o stvari pa naj izvrševanje te določbe zadrži.

4. Ustavno sodišče je obe zadevi združilo za skupno
obravnavanje in odločanje.

5. Pobuda in zahteva sta bili nasprotni strani, to je
Državnemu zboru Republike Slovenije, šele poslani.

B)

6. Preizkus pobude in zahteve kaže, da je zaradi zamu-
de v zakonodajnem urejanju področja lastninjenja igralnic
prišlo do tega, da je ob poteku roka, uzakonjenega za prido-
bitev koncesije, doslejšnim igralnicam še zmeraj prepoveda-
no kakršnokoli spreminjanje statusa (2. člen ZZPLP), prav
tako pa hkrati (zaradi 64. člena ZIS) onemogočeno kandidi-
ranje za koncesijo, če ob uveljavitvi ZIS niso bile delniške
družbe, kakršen je primer s pobudnikom.

7. Potrebna bo presoja, ali ni izpodbijana določba v
času izpodbijanja, torej ob preteku v njej uzakonjenega dve-
letnega roka, v nasprotju zlasti z načeli pravne države (2.
člen ustave).

8. Posledice doslednega izvajanja izpodbijane določbe
bi lahko bile tudi po presoji ustavnega sodišča hude in težko
popravljive tako za dejavnost prirejanja posebnih iger na
srečo kot za delavce, zaposlene v njej; vse kaže, da bi do
takih posledic lahko prišlo samo zaradi pomankljivosti v
postopku zakonodajnega urejanja dejavnosti. Zato je bilo
treba uporabo roka iz izpodbijane določbe, ki se je medtem
iztekel, začasno zadržati; tako bodo obstoječe igralnice, med
njimi pobudnik, lahko začasno nadaljevale dejavnost v skla-
du s prvim odstavkom 128. člena ZIS.

C)

9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 26. in
39. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki
dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-140/97
Pridružen U-I-146/97
Ljubljana, dne 5. junija 1997.

Predsednik
dr. Lovro Štrum l. r.

BANKA SLOVENIJE

1961.

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o ban-
kah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) in
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke

v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)

1

Banka, ki opravlja posle s tujimi plačilnimi sredstvi, je
zaradi zavarovanja pred deviznim tveganjem dolžna dnevno
izračunavati odprto devizno pozicijo banke.

2

Banka je izpostavljena deviznemu tveganju iz naslova
spremembe deviznih tečajev, če je vsota pasivnih bilančnih
postavk v tujem denarju večja ali manjša od vsote aktivnih
bilančnih postavk v tujem denarju.

Banka ima kratko devizno pozicijo, če je vsota aktivnih
bilančnih postavk v tujem denarju manjša od vsote pasivnih
bilančnih postavk v tujem denarju.

Banka ima dolgo devizno pozicijo, če je vsota aktivnih
bilančnih postavk v tujem denarju večja od vsote pasivnih
bilančnih postavk v tujem denarju.
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3

Kratka ali dolga devizna pozicija dnevno ne sme prese-
gati 20% jamstvenega kapitala banke.

Pri izračunu se upoštevajo zadnji polletni podatki o
jamstvenem kapitalu banke.

4

Banka, katere odprta devizna pozicija na dan 15. 6.
1997 presega 20% jamstvenega kapitala banke, ima lahko v
obdobju do 31. 12. 1997 odprto devizno pozicijo največ v
višini nominalnega tolarskega zneska odprte devizne pozici-
je, doseženo na dan 15. 6. 1997, nakar mora znesek presega-
nja zmanjšati v polletnih korakih po najmanj 10% tako, da
do 1. 7. 2002 njena odprta pozicija doseže 20% jamstvenega
kapitala.

5

Banka poroča Banki Slovenije o dnevnem doseganju
odprte devizne pozicije do 10. dne v mesecu za pretekli
mesec.

V primeru, ko banka preseže najvišji dovoljeni odsto-
tek je dolžna najpozneje naslednji delovni dan do 11. ure
poročati Banki Slovenije o preseganju dovoljene odprte de-
vizne pozicije in poročilu priložiti pojasnilo uprave oziroma
vodstva banke o razlogih, zaradi katerih je do prekoračitve
prišlo ter kdaj bo prekoračitev odpravljena.

6

Banka, katere odprta devizna pozicija po 1. 1. 1998
presega s tem sklepom dovoljeno odprto devizno pozicijo, je
dolžna za preseženi znesek in za čas preseganja obračunati in
plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti.

7

Navodilo o načinu poročanja, obračunu in plačilu obre-
sti izda guverner Banke Slovenije.

8

Ta sklep začne veljati 15. 6. 1997.

Ljubljana, dne 5. junija 1997.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

1962.

Na podlagi 31., 32., 34. člena in drugega odstavka
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-I)
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic

1

Sklep o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list
RS, št. 80/94, 26/95, 33/95 in 10/97) se spremeni tako, da se
v prvem odstavku 4. točke besedilo “od prvega do zadnjega
dne v tekočem mesecu” in v tretjem odstavku 4. točke bese-

dilo “od prvega do zadnjega dne v mesecu” nadomesti z
besedilom “od 27. dne v prejšnjem mesecu do 26. dne v
tekočem mesecu”.

2

Prvi odstavek 8. točke se spremeni tako, da se nadome-
sti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

“Obvezne rezerve na posebnem računu lahko banke
uporabljajo za zagotavljanje svoje dnevne likvidnosti in za
poravnavanje svojih obveznosti do Banke Slovenije in dru-
gih bank v skladu s ponujenimi pogoji oziroma navodili
Banke Slovenije.”

3

10. točka se nadomesti z novo 10. točko, ki se glasi:
“Poročilo o izračunani obvezni rezervi in poročilo o

izpolnitvi obvezne rezerve sestavijo banke na obrazcu, ki ga
predpiše Banka Slovenije.

Poročila iz prvega odstavka te točke predložijo banke
na predpisanem obrazcu Banki Slovenije za tekoči mesec
najkasneje prvi delovni dan v naslednjem mesecu.”

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, 1. in 3. točka tega sklepa pa
se prvič uporabita pri izračunu obvezne rezerve za mesec
september 1997.

Št. 22-0161/97

Ljubljana, dne 6. junija 1997.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET

1963.

Na podlagi sklepa o drugih prejemkih in povračilih
sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93) je sodni svet na 89. seji
dne 29. 5. 1997 na predlog Ministrstva za pravosodje sprejel

S K L E P
o višini zneskov drugih osebnih prejemkov in povračil

sodnikov, ki od meseca maja 1997 dalje znašajo

1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 40.787 SIT
– za 20 let delovne dobe 61.180 SIT
– za 30 let delovne dobe 81.573 SIT
2. regres za prehrano med delom 12.775 SIT
3. dnevnice za službeno potovanje v RS, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.223 SIT
– 8 do 12 ur 3.194 SIT
– nad 12 ur 6.387 SIT



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3076 Št. 35 – 13. VI. 1997

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1964.

Na podlagi 55. člena zakona o državnem pravobranils-
tvu (Uradni list RS, št. 20/97 in na podlagi predloga Mini-
strstva za pravosodje je z dne 6. 5. 1997 generalni državni
pravobranilec sprejel

S K L E P
o drugih osebnih prejemkih in povračilih državnih

pravobranilcev

I

Državni pravobranilec ima pravico do:
1. regresa za letni dopust v enaki višini kot poslanci

Državnega zbora Republike Slovenije;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe v višini 50%,
– za 20 let delovne dobe v višini 75%,
– za 30 let delovne dobe v višini 100%
povprečne mesečne čiste plače v gospodarstvu Repub-

like Slovenije za pretekle tri mesece;
3. regresa med prehrano med delom v višini 10% pov-

prečne mesečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije
za pretekle tri mesece;

4. dnevnice za službeno potovanje, ki traja:
– 6 do 8 ur v višini 1,74%,
– 8 do 12 ur v višini 2,5%,
– nad 12 ur v višini 5%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike

Slovenije za pretekle tri mesece;
5. povračila stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelu nižje od

de luxe kategorije v višini zneska računa,
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe

kategorije v višini do 87,4%,
– brez računa v višini 30% dnevnice za službeno poto-

vanje, ki traja nad 12 ur;
6. kilometrina v višini 30% cene super bencina;

1965.

Na podlagi 55. člena zakona o Državnem pravobranils-
tvu (Uradni list RS, št. 20/97) je generalni državni pravobra-
nilec dne 20. 5. 1997 na predlog ministra, pristojnega za
pravosodje z dne 6. 5. 1997 določil

Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil državnih

pravobranilcev
Od 25. 4. 1997 dalje znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih: SIT
– za 10 let delovne dobe 40.786

4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje

v hotelih de luxe kategorije do 5.582 SIT
– brez računa 1.916 SIT
5. kilometrina 27,93 SIT
6. povračilo stroškov za prevoz na delo

 in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi
 prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 13,96 SIT

7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 22.994 SIT
– povračilo stroškov prehrane 28.104 SIT
8. solidarnostna pomoč 81.573 SIT

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

7. povračila stroškov za službeno potovanje v tujino v
višini, ki jo s svojim aktom določi Vlada Republike Sloveni-
je;

8. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela meseč-
no v višini stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi;
če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za
kilometrino v višini 15% cene super bencina;

9. nadomestila za ločeno življenje, ki obsega:
– povračilo stroškov stanovanja v višini 18%,
– povračilo stroškov prehrane v višini 22%
povprečne mesečne plače v gospodarstvu Republike

Slovenije za pretekle tri mesece;
10. solidarnostne pomoči v primeru smrti državnega

pravobranilca ali ožjega družinskega člana, težje invalidno-
sti, daljše bolezni ter elementarne nesreče ali požara v višini
povprečne mesečne čiste plače v gospodarstvu Republike
Slovenije za pretekle tri mesece;

11. odpravnine ob upokojitvi, ki znaša trikratno zadnjo
plačo državnega pravobranilca.

II

Generalni državni pravobranilec na predlog ministra,
pristojnega za pravosodje, vsak mesec s sklepom določi
višino zneskov iz 1. točke tega sklepa.

Pri ugotavljanju zneskov za tekoči mesec se upošteva-
jo statistični podatki in cene, znani do 25. dne preteklega
meseca.

III

Dnevnice za službeno potovanje in stroški za prevoz na
delo in z dela se izključujejo. Nadomestilo za ločeno življe-
nje izključuje stroške za prevoz na delo in z dela.

IV

Ta sklep začne veljati naslednji dan po tem, ko ga
sprejme generalni državni pravobranilec. Sklep se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 81/97-2
Ljubljana, dne 21. maja 1997.

Generalni državni
pravobranilec

mag. Jože Gregorič l. r.
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1966.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni

statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republi-

ke Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno

na območju Slovenije za maj 1997

Cene življenjskih potrebščin so se maja 1997 v primer-

javi z aprilom 1997 povišale za 1,6%, cene na drobno pa

za 1,3%.

1967.

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

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 1997

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih maja 1997 v primerjavi z aprilom 1997 je
bil 0,004.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proi-
zvajalcih od začetka leta do maja 1997 je bil 0,013.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do maja 1997 je bil
0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proi-
zvajalcih maja 1997 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega
leta je bil 0,062.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno maja 1997 v
primerjavi z aprilom 1997 je bil 0,013.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
maja 1997 je bil 0,052.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do maja 1997 je bil 0,010.

8. Koeficient rasti cen na drobno maja 1997 v primerja-
vi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,089.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebš-
čin od začetka leta do maja 1997 v primerjavi s povprečjem
leta 1996 je bil 0,059.

Št. 052-07-28/97
Ljubljana, dne 4. junija 1997.

Direktor
Statističnega urada

Republike Slovenije
Tomaž Banovec l.r.

– za 20 let delovne dobe 61.180

– za 30 let delovne dobe 81.573

2. regres za prehrano med delom 12.775

3. dnevnice za službeno potovanje, ki traja:

– 6 do 8 ur 2.223

– 8 do 12 ur 3.194

– nad 12 ur 6.387

4. povračilo stroškov prenočevanja:

– na podlagi računa za prenočevanje

 v hotelih de luxe kategorije do 5.582

– brez računa 1.916

5. kilometrina 27,93

6. povračilo stroškov za prevoz na delo

in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi

prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 13,96

7. nadomestilo za ločeno življenje:

– povračilo stroškov stanovanja 22.994

– povračilo stroškov prehrane 28.104

8. solidarnostna pomoč 81.573

Št. 82/97-3

Ljubljana, dne 21. maja 1997.

Generalni državni

pravobranilec

mag. Jože Gregorič l. r.

Št. 052-07-2/97
Ljubljana, dne 2. junija 1997.

Direktor
Statističnega urada

Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE

BREZOVICA

1968.

V skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter
11. člena statuta Občine Brezovica, je Občinski svet občine
Brezovica na redni seji dne 1997 na predlog župana sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 1997

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Brezovica za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: pro-
račun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter ob-
činskim premoženjem in dolgovi.

2. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov ter račun financiranja in sta sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani
prihodki za financiranje zagotovljene porabe, prihodki za
financiranje drugih nalog in prenos presežka prihodkov, ter
načrtovani odhodki na ravni občine. V računu financiranja
se izkazujejo obveznosti občine in zadolževanje občine, ki je
povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhod-
kov.

3. člen

Proračun Občine Brezovica za leto 1997 je določen v
skupni višini 539,071.350 SIT, od tega:

SIT

Bilanca prihodkov Račun financiranja

in odhodkov

Prihodki 521,871.350
Odhodki 539,071.350
Primanjkljaj 17,200.000
Najem domačih posojil 17,200.000

4. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za splošno pora-
bo, družbene dejavnosti, gospodarsko infrastrukturo, gospo-
darski razvoj in drugo, ter za sredstva rezerv.

5. člen

Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon ali
odlok občinskega sveta, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti
odhodkovno postavko za ta namen v tekočem proračunskem
letu v okviru pričakovanih prihodkov.

6. člen

Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v
višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov iz bilance pri-
hodkov in odhodkov občinskega proračuna.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, naj-
kasneje pa do konca leta in preneha, ko sredstva rezerve
dosežejo 2% doseženih prihodkov proračuna za zadnje leto.

Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.

O uporabi sredstev iz naslova odhodkov, nastalih kot
posledica izrednih razmer, do višine 600.000 SIT za posa-
mezni namen odloča župan.

7. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporab-
nikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni
kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo prevzeti obveznosti v breme prora-
čuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki
uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.

8. člen

Uporabniki, ki se financirajo iz občinskega proračuna,
obračunavajo amortizacijo v višini zagotovljenih sredstev v
proračunu. Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo le za
amortizacijo premičnin.

9. člen

Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega
proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občin-
skega proračuna.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.

Prihodki iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom
upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.

10. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-
čunsko rezervo.

Sredstva tekoče proračunske rezerve se uporabljajo:

– za nepredvidene naloge, ki so neodložljive in za kate-
re v proračunu niso zagotovljena sredstva,

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana-
šajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občin-
skega proračuna do višine 100.000 SIT za posamezen namen
odloča župan.

11. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z
njihovim pritekanjem enakomerno, vendar prioritetno naj-
prej za zagotovljeno porabo in preostalo enakomerno vsem
porabnikom.
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Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega
pooblaščena oseba.

12. člen

Župan občine odloča:

– o prerazporeditvi sredstev znotraj področja oziroma

postavke občinske uprave proračuna občine, določenim v
bilanci odhodkov in o tem obvesti svet,

– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presež-
kih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve
tekoče likvidnosti proračuna,

– o kratkoročnem zadolževanju nalog javne porabe,

vendar največ do višine 5% proračuna, ki mora biti odplača-
no do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev je župan dolžan poročati občinske-
mu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.

13. člen

Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja

nadzorni odbor in občinski svet v skladu s statutom Občine
Brezovica. Nadzorni odbor in občinski svet opravljajo nad-
zor nad:

– finančnim, materialnim in računovodskim poslova-
njem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,

– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.

O pomanjkljivostih, ki so bile ugotovljene pri vodenju

finančnega in materialnega knjigovodskega stanja, obvestita
župana občine.

14. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
predložiti pristojnemu občinskemu organu program dela in
finančni načrt za leto 1997 v 30 dneh po sprejetju proračuna.

Organi in uporabniki so dolžni dodatno predložiti po-
datke o realizaciji programov, ki jih zahteva pristojni občin-

ski organ za proračun.

15. člen

Sredstva proračuna za investicije se razporejajo v skla-
du s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna, ali jih pa v

skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme
občinski svet.

16. člen

Na predlog župana ali predsednikov odborov lahko
občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje obča-
nov pri posameznih delih širšega pomena.

17. člen

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-
sticijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogod-

bo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun,
dokler ne bo sprejet ustrezen zakon. Uporabniki smejo odda-
jati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vred-

nost ne presega 1,000.000 SIT.

18. člen

Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so upo-

rabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik
organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporab-
nika sredstev.

II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.

Št. 9/97
Brezovica, dne 26. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

1969.

Občinski svet občine Brezovica je na podlagi 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bre-
zovica (Uradni list RS, št. 24/96), 25. člena zakona o prekr-
ških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter 11. členom statuta Obči-
ne Brezovica (Naš časopis, maj 1995) na 25. redni seji dne
24. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo

I. SPLOŠNO

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvajanja lokalne gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo, in sicer se določa
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja, vrsto in
obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporejenost,
pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in
obveznosti uporabnikov, vire financiranja gospodarske jav-
ne službe ter način njihovega oblikovanja, vrsto in obseg
objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske jav-
ne službe, ki so lastnina občine ter javne lastnine, ki je javno
dobro in varstvo, ki ga uživa ter druge elemente, pomembne
za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.

2. člen

Določbe tega odloka se nanašajo na vodovodni sistem,
ki ga upravlja Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. in
sistem, ki ga upravlja KS Brezovica.

3. člen

Uporabnik vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki
uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Uporabniki vode na območju Občine Brezovica imajo
pravico do oskrbe s kvalitetno pitno vodo pod enakimi teh-
ničnimi pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom, z
drugimi občinskimi predpisi in s pravilniki za delovanje
vsakega od sistemov oskrbe.

Občina v svojih planih sprejme zasnovo vodnega go-
spodarstva, v kateri so določeni viri pitne vode ter njihova
vplivna območja.

4. člen

Za naprave, s katerimi upravlja in razpolaga uporabnik
in so njegova last, štejejo vse notranje vodovodne inštalacije
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od vodomera, oziroma za pavšalne porabnike od priključka
dalje.

II. NAČIN IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

5. člen

Za opravljanje oskrbe s pitno vodo je v občini ustanov-
ljeno Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., ki oprav-
lja to službo za vodovodni sistem Podpeč-Preserje, Notranje
in Vnanje Gorice.

III. VIRI FINANCIRANJA

6. člen

Viri financiranja oskrbe s pitno vodo so:
– cena pitne vode,
– sredstva občinskega proračuna,
– lastna sredstva občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne dotacije in subvencije,
– povračila za priključitev na vodovodno omrežje,
– povračila stroškov izgradnje vodovodnega sistema,
– takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje

vodovodnih sistemov.

7. člen

Z namenom normalne oskrbe s pitno vodo, ki obsega
črpanje in dovajanje pitne vode uporabnikom se v skladu z
veljavnimi predpisi oblikuje cena pitne vode, ki jo na pred-
log upravljalca potrjuje občinski svet.

Cena mora vsebovati stroške enostavne in razširjene
reprodukcije ter stroške upravljanja sistema vodo oskrbe.

Zavezanci za plačilo proizvodnje in distribucije vode v
Občini Brezovica so vse fizične in pravne osebe, ki so upo-
rabniki javnega vodovodnega sistema.

8. člen

Uporabnik je pred priključitvijo na javno vodovodno
omrežje dolžan plačati prispevek – priključnino za priključi-
tev na vodovodno omrežje.

Priključnina predstavlja povračilo dela stroškov za ob-
novo in za širitev vodovodnega omrežja.

Višino prispevka na predlog upravljavca potrdi občin-
ski svet.

9. člen

Občinski svet lahko z odloki določi obveznost plačeva-
nja taks, ki se uporabljajo namensko za oskrbo s pitno vodo.
V odloku, s katerim se taksa uvede, mora biti določen način
pobiranja in višina takse.

IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA OSKRBO S PITNO
VODO

10. člen

Infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežja ter
mobilna in druga sredstva, ki so namenjeni za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo so:

a) primarno omrežje in naprave:
– zajetja, vodnjaki, črpališča, prečrpališča,
– naprave za prečiščevanje vode,
– vodohrani,

– transportni cevovodi od črpališč ali zajetij do sekun-
darnega vodovodnega omrežja in vodohrana,

– tranzitni cevovodi med več naselji
b) sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje za oskrbovanje naselij, delov sosesk in manj-

ših naselij za neposredno priključevanje uporabnikov,
– hidrantna omrežja,
– črpališča in hidroforske naprave.
Naprave in objekti iz prejšnjega odstavka se delijo na

naprave in objekte skupne rabe in na naprave in objekte
individualne rabe. Naprave in objekti skupne rabe so napra-
ve in objekti za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
vsi ostali objekti in naprave so objekti individualne rabe.

11. člen

Nepremičnine v javni lasti, ki služijo za oskrbo s pitno
vodo, so javno dobro. O ustanovitvi, oziroma prenehanju
javnega dobra odloča občinski svet.

12. člen

Objekte in naprave za oskrbo s pitno vodo lahko pod
enakimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi
predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo.

Uporaba objektov in naprav iz 10. člena tega odloka je
obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni siste-
mi oskrbe s pitno vodo.

13. člen

Upravljavec vodi kataster vodovodnega omrežja, ki mo-
ra vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 10. člena
tega odloka.

Upravljavec vodi register vodovodnih priključkov in
hidrantov.

14. člen

Vsa vzdrževalna dela na objektih in napravah iz 10.
člena tega odloka, vključno z izvedbo vodomera vodi uprav-
ljavec.

Uporabnik oziroma lastnik nepremičnine, na kateri po-
tekajo dela, mora upravljalcu dopustiti prost dostop na ne-
premičnino ob izvajanju del iz prejšnjega odstavka tega člena.

Upravljavec mora po opravljenem delu vzpostaviti pr-
votno stanje in povrniti lastniku dejansko nastalo škodo.

V. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE

15. člen

Vsak uporabnik ima pravico in dolžnost pridobiti na
območju oskrbovalnega sistema priključek na javno vodo-
vodno omrežje na podlagi prijave in predpisane dokumenta-
cije.

16. člen

Vodovodni priključek pomeni spojno cev od sekundar-
nega omrežja do vključno vodomera z vsemi vgrajenimi
elementi in je praviloma krajši od 50 m. Priključek je del
omrežja, ki ga plača uporabnik in ga tudi prenese upravljav-
cu vodovoda v nadzor, stroški vzdrževanja pa bremenijo
uporabnika.

17. člen

Uporabnik pridobi priključek na javno vodovodno
omrežje na podlagi vloge za izdajo soglasja ter predložene
naslednje dokumentacije:

– lokacijsko dovoljenje za novogradnjo,
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– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom,

– opis specifičnosti novogradnje.
Če je prijava popolna, je upravljavec dolžan izdati so-

glasje za vodovodni priključek ob upoštevanju razpoložlji-
vih kapacitet pitne vode in propustnosti omrežja. Rok za
izdajo soglasja je 30 dni.

18. člen

Pri izdaji soglasja iz prejšnjega člena tega odloka mora
upravljavec določiti:

– minimalni odmik novogradnje od vodovodnega
omrežja,

– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja
proti vplivom novogradenj,

– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno
mesto na javno omrežje,

– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,

– profil vodomera,
– pogoje za križanje podzemnih komunalnih in drugih

vodov z vodovodnimi,

– pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je
predvidena trasa priključnega vodovoda,

– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na
vplivnem območju podtalnice.

19. člen

V primeru, da na območju, na katerem želi uporabnik
pridobiti vodovodni priključek, obstaja kanalizacijsko omrež-
je, sme upravljavec izdati soglasje le, če lokacijska doku-
mentacija oziroma zazidalni načrt obravnavata priključek
tudi na kanalizacijsko omrežje.

V primeru, da omrežja iz prejšnjega odstavka ni, sme
upravljavec izdati soglasje le, če se v lokacijski dokumenta-
ciji obravnava lastni objekt za čiščenje odplak (greznica,
čistilna naprava).

20. člen

Upravljavec opravi priključitev, ko uporabnik izpolni
pogoje, ki so določeni v soglasju za priključek ter ima urejen
sistem odvajanja odplak.

21. člen

Soglasje za priključek na vodovodno omrežje je lahko
tudi začasno. Začasni odjemalec je lahko vsaka fizična in
pravna oseba, ki potrebuje vodo le začasno.

Vsak nov vodovodni priključek ima značaj začasnega
priključka, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena.

Ob izdaji začasnega soglasja se določi čas veljavnosti
priključka, upravljavec pa lahko določi za priključitev še
dodatne pogoje. Začasni priključek se lahko uporablja za
dobo dveh let oziroma mora uporabnik priključka zaprositi
za podaljšanje tega roka.

22. člen

Vsa dela na javnih vodovodnih ali hišnih priključkih
vključno na vodomerih izvaja in nadzira upravljavec oziro-
ma od upravljavca pooblaščena oseba.

VI. JAVNI HIDRANTI

23. člen

Hidranti na javnem omrežju so namenjeni izključno
požarni varnosti in morajo biti vsak čas dostopni in v brez-
hibnem stanju. Podatke o hidrantih in o vseh spremembah na

njih upravljavec vodovoda sproti posreduje pristojni gasilski
zvezi.

Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in za
druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez po-
prejšnjega soglasja upravljavca.

V tem primeru mora uporabnik naknadno obvestiti
upravljalca vodovoda o uporabi ter trajanju odvzema vode in
sporočiti morebitne pomanjkljivosti, ki jih je opazil pri od-
vzemu vode.

Upravljavec po prejemu obvestila pregleda stanje hi-
dranta.

Uporabnik odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu
po njegovi krivdi.

Hidranti se smejo uporabljati v primeru suše le s soglas-
jem upravljalca.

Za uporabo vode iz hidrantov mora imeti uporabnik
svoj tehnično brezhiben hidrantni nastavek, ki je registriran
pri upravljalcu.

24. člen

Hidrante, ki so vgrajeni v notranji napeljavi in pri kate-
rih se pretok vode ne registrira z vodomeri, plombira uprav-
ljavec. Ti hidranti morajo biti dostopni ob vsakem času,
uporabnik pa sme plombo odstraniti v primeru požara ali
druge višje sile. O odstranitvi plombe mora uporabnik obve-
stiti upravljavca.

VII. VODOMERI

25. člen

Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka, na-
menjen pa je za obračun porabe vode. Vsak vodovodni pri-
ključek mora biti opremljen z vodomerom, ki ga namesti in
vzdržuje le upravljavec.

Uporabnik je dolžan zgraditi prostor za vodomer v skla-
du z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi ter tehničnimi
navodili.

Tip, velikost ter mesto namestitve vodomera določi
upravljavec s soglasjem uporabnika.

26. člen

Uporabnik mora vzdrževati prostor, v katerem je vgra-
jen vodomer, tako da je dostopen upravljavcu zaradi kontro-
le pitne vode in za odčitavanje porabe.

27. člen

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali
vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda.

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva kontrolo toč-
nosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah točnosti, plača
stroške preizkusa uporabnik, sicer plača stroške preizkusa,
popravila ter namestitve upravljavec.

28. člen

Stroški prve nabave in namestitve vodomera bremenijo
uporabnika.

Stroški kontrole, popravil, vodenja registra ter zame-
njave vodomera so vključeni v ceno vode.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV
IN UPORABNIKOV

29. člen

Za vsak gradbeni poseg na območju objektov in naprav
za oskrbo s pitno vodo si mora investitor pridobiti soglasje
upravljavca.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3082 Št. 35 – 13. VI. 1997

30. člen

Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda
se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru vodovodne-
ga priključka.

Stanje na vodomeru odčitava pooblaščeni delavec
upravljavca, ki se mora ob vstopu v objekt izkazati s pisnim
pooblastilom.

31. člen

V primeru, da upravljavec vodovoda oziroma uporab-
nik ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati
dejanske porabe, se obračuna pavšalna poraba vode na osno-
vi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem ob-
dobju.

Pavšalna poraba vode se sme zaračunavati v naslednjih
primerih:

– če priključek ni opremljen z vodomerom, se upošteva
poraba vode v višini 4,5 m3 na mesec na osebo,

– za vzdrževanje in čiščenje javnih površin. V tem pri-
meru skleneta upravljavec in izvajalec vzdrževanja predhod-
ni dogovor o stroških.

32. člen

Uporabniki plačujejo tekočo porabo vode na podlagi
izstavljene položnice – računa upravljavca. Uporabnik mora
plačati znesek na položnici do navedenega roka plačila. V
nasprotnem primeru ga mora upravljavec z opominom po-
zvati k plačilu. V opominu mora določiti dodaten rok in
opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka,
določenega v opominu, lahko upravljavec brez posebnega
opozorila prekine dobavo vode.

33. člen

Če je v objektu več uporabnikov, se račun za porablje-
no vodo izstavi upravniku objekta. Če ta ni določen, se račun
izstavi hišnemu svetu ali drugemu ustreznemu skupnemu
organu lastnikov stanovanj, ki sam opravi razdelitev na po-
samezne uporabnike.

Na zahtevo posameznih uporabnikov se lahko v prime-
ru iz prejšnjega odstavka vgradi odštevalne števce. Odšte-
valne števce vgradi upravljavec na stroške uporabnika.

34. člen

V primeru nezadostnih količin pitne vode (večjega po-
manjkanja) v omrežju lahko izda upravljavec odredbo o
varčevanju s pitno vodo, v kateri določi stopnjo varčevanja
in posamezne prepovedi za uporabo vode. Uporabnik je
dolžan upoštevati določila odredbe.

35. člen

Upravljavec vodovoda lahko uporabnikom prekine do-
bavo pitne vode v naslednjih primerih:

– če interna inštalacija uporabnika ni brezhibna in je
zaradi te inštalacije ogrožena kvaliteta pitne vode v omrežju
javnega vodovoda,

– če je bil priključek na omrežje izveden brez soglasja
upravljavca ali če uporabnik brez soglasja upravljavca spre-
meni način izvedbe priključka,

– če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem
upravljavca odčitavanje in pregled vodomera in notranje
inštalacije,

– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode v skla-
du z določili 30. in 31. člena tega odloka,

– če notranje inštalacije in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom,

– če uporabnik krši odredbo o varčevanju z vodo,

– če uporabnik ne dopusti na svojih nepremičninah
upravljavcu opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem
vodovodu.

36. člen

Upravljavec vodovoda ima pravico prekiniti dobavo
vode zaradi vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju ali
zaradi višje sile.

V primeru iz prejšnjega odstavka je upravljavec dolžan
obvestiti uporabnike o prekinitvi dobave v sredstvih javnega
obveščanja ali na krajevno običajen način.

V izrednih razmerah in na podlagi strokovnega mnenja
Zavoda za zdravstveno varstvo je upravljavec dolžan obve-
ščati uporabnike o obveznosti prekuhavanja vode kot pre-
ventivnem zdravstvenem ukrepu.

37. člen

Del omrežja, ki dlje časa ni v uporabi, se odklopi od
ostalega omrežja. Pred ponovno vključitvijo mora upravlja-
vec ta del omrežja dezinficirati in izprati. V primeru, da
omrežje ni bilo v uporabi po krivdi uporabnika, nosi stroške
ponovne vključitve uporabnik.

38. člen

Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo zlasti naslednje
obveznosti:

– v okviru svojih pristojnosti skrbeti za zadostne količi-
ne zdrave vode,

– zagotavljati higiensko neoporečnost pitne vode in o
rezultatih kontrole obveščati pristojno občinsko službo,

– kontrolirati delovanje vodovodnih naprav in objektov,
– vzdrževati in obnavljati vodovodne naprave in

objekte,
– vzdrževati okolico vodovodnih objektov,
– obveščati pristojne organe o nizkem vodostaju,
– izdajati soglasja za priključitev na vodovod,
– vgrajevati hidrante na dostopnih mestih, jih primerno

označevati in redno vzdrževati,
– skrbeti za redni obračun porabe pitne vode,
– obveščati uporabnike o redukcijah vode.

39. člen

Uporabnik ima pri izvajanju oskrbe s pitno vodo zlasti
naslednje obveznosti:

– redno vzdrževati naprave v njegovi lasti,
– omogočiti dostop do vodovodnih objektov in naprav,
– za posege na vodovodnih objektih in napravah ter za

priključitev na omrežje pridobiti soglasje upravljalca,
– javljati upravljavcu morebitne poškodbe na lastnem

in tudi na javnem omrežju,
– varčno uporabljati vodo iz vodovodnega omrežja, v

primeru nezadostnih količin pitne vode.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

40. člen

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 150.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali fizična oseba:

– ki v skladu s 15. členom tega odloka ne uporablja
objektov in naprav javnih sistemov oskrbe s pitno vodo,

– če ne dopusti upravljavcu prostega dostopa pri izvaja-
nju del iz 14. člena tega odloka,

– če se kot uporabnik priključi na vodovodno omrežje
pred ali mimo vodomera,

– če kot uporabnik ne prijavi okvare na vodovodnem
priključku,
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– če v skladu z določbo 20. in 21. člena tega odloka ne
izvede priključka,

– če uporablja hidrante na javnem omrežju v nasprotju
z določili 23. in 24. člena tega odloka,

– če z nepravilno uporabo povzroči škodo na hidrantih
(23. in 24. člen),

– če samovoljno in nepooblaščeno uporablja vodo iz
hidrantov,

– če svojega vodovodnega priključka nima opremljene-
ga z vodomerom,

– če ne vzdržuje prostora za vodomer in če ne dopusti
upravljavcu dostopa do vodomera (26. člen),

– če izvaja gradbena dela v nasprotju z določilom 29.
člena,

– če redno ne plačuje porabe vode,

– če krši odredbo o varčevanju s pitno vodo (34. člen),

– če prekine dobavo vode pitne vode v nasprotju z
določili 35. in 36. člena tega odloka,

– če pred ponovno priključitvijo ne dezinficira in izpere
omrežja, ki je bilo odklopljeno,

– če krši obveznosti 38. člena tega odloka,

– če krši obveznosti iz 39. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 SIT se
kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prve, druge, tretje,
četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete, desete, enajste, dva-
najste, in trinajste alinee prejšnjega člena.

X. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

41. člen

Za natančnejše določbe o izvajanju oskrbe s pitno vodo
sprejme upravljavec vodovodov pravilnik o tehnični izvedbi
in uporabi javnih vodovodov. Pravilnik začne veljati, ko
nanj da soglasje občinski svet.

42. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe, občinska uprava ter upravljavec vodo-
vodnih objektov in naprav.

43. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 12/97
Brezovica, dne 8. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

1970.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Urad-
ni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 26. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 44/95),
32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93), odloka o gospodarskih javnih službah v Obči-
ni Brezovica (Uradni list RS, št. 24/96) in statuta Občine
Brezovica (Naš časopis, maj 1995), je Občinski svet občine
Brezovica na 25. redni seji dne 24. 4. 1997 sprejel

O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Brezovica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Brezo-
vica, kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za
podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja
koncesije, način financiranja, način plačila koncesije, nadzor
nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje kon-
cesijskega razmerja način izvajanja gospodarske javne služ-
be in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne
službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

2. člen

Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne služ-
be pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov z namenom varstva zraka (v
nadaljevanju: dimnikarska služba).

3. člen

Uporabniki storitev dimnikarske službe, so fizične in
pravne osebe na območju Občine Brezovica, ki so lastniki
oziroma neposredni uporabniki naprav.

4. člen

Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se na
podlagi koncesije opravlja na celotnem območju Občine Bre-
zovica.

5. člen

Dimnikarska služba se izvaja na naslednjih napravah:

– male kurilne naprave na vsa goriva;

– srednje kurilne naprave na vsa goriva;

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav;

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so ku-
rilne naprave;

– druge naprave povezane z delovanjem kurilnih na-
prav (v nadaljevanju: naprave).

6. člen

(1) Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in
prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in oprav-
ljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in
pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih
naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni
list SRS, št. 1/76), v nadaljevanju: pravilnik.

(2) Neglede na določbo prvega odstavka tega člena se
vse naprave čistijo najmanj enkrat letno.

7. člen

(1) V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesio-
nar opraviti strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vo-
dov, dimnikov prezračevalnih naprav in drugih naprav v
objektih.

(2) Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega
odstavka tega člena pisno seznaniti uporabnika naprav.

(3) Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka tega
člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimovod-
nih naprav in drugih naprav.
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8. člen

Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimni-
karske dejavnosti opravljal:

– preglede naprav;
– vodenje evidenc o napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak

iz naprav;
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji ob-

stoječih naprav.
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napra-

vah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih
plinov in veznih elementih;

– preventivna vzgoja uporabnikov kurilnih naprav v
smislu zmanjševanja požarne in druge nevarnosti, zmanjše-
vanja onesnaževanja okolja in podobno

II. POGOJI ZA IZBOR KONCESIONARJA

9. člen

(1) Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpol-
njevati predvsem naslednje pogoje:

– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki
Sloveniji, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije;

– da predloži registracijski izpisek registrskega sodišča
oziroma obrtno dovoljenje;

– da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije;
– da ni v kazenskem postopku;

– da pripravi in predloži program izvajanja dimnikar-
ske službe za čas trajanja koncesije;

– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet
koncesije ter s tem v zvezi predloži ustrezna priporočila;

– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in nor-
mativov;

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugi-
mi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesi-
je;

– da predloži ceno za svoje storitve, v nominalnem
znesku;

– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki bi jo lahko z opravljanjem dimnikarske službe povzročil
tretji osebi, državi ali občini oziroma položiti ustrezno varš-
čino.

(2) Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge
pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.

III. POOBLASTILA KONCESIONARJA IN POGOJI
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

10. člen

Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane jav-
ne službe naslednja pooblastila:

– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je pred-
met koncesije na območju Občine Brezovica,

– določa ceno svojih storitev, v soglasju z svetom Ob-
čine Brezovica;

– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.

11. člen

Koncesionar, kot edini izvajalec koncesionirane dejav-
nosti, na območju Občine Brezovica izvaja svojo dejavnost
pod naslednjimi pogoji:

– da spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in raz-
vojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega pro-
grama Republike Slovenije in usmeritev Občine Brezovica;

– da opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj
račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske po-
godbe;

– da prodaja svoje storitve v skladu s ceno;
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekci-

je omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela;

– da občinski upravi Občine Brezovica predloži kopijo
letne bilance;

– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroš-
kovne, organizacijske in druge standarde ter normative za
izvajanje koncesionirane javne službe;

– da zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za
izvajanje storitev dimnikarske službe;

– da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za iz-
vajanje storitev dimnikarske službe.

12. člen

(1) Koncesionar mora izvajati koncesionirano javno
službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve nepre-
kinjeno in kvalitetno, da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
vseh kurilnih naprav, dimnih vodov, zračnikov in drugih
naprav povezanih z delovanjem kurilnih naprav, v skladu s
pogoji, ki jih predpiše koncedent in zakonom.

(2) Koncesionar je dolžan o pomanjkljivostih na napra-
vah, ki jih ugotovi pri opravljanju dimnikarske službe in
zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, zdravstve-
na varnost oziroma obstaja druga nevarnost, obvestiti upo-
rabnika in mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti. Po
preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, je koncesionar dol-
žan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene ter kolikor
le-te niso odpravljene o tem obvestiti koncedenta in pristoj-
no inšpekcijsko službo.

IV. TRAJANJE KONCESIJE

13. člen

(1) Koncesija se podeli za dobo petih let.
(2) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske

pogodbe.
(3) Koncesijska pogodba se po poteku časa, za katerega

je bila sklenjena, lahko podaljša za eno oziroma največ dve
leti, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi.

14. člen

Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti,
ki je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske po-
godbe.

V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

15. člen

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne služ-

be v režijo.
(2) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-

neha na načine določene v prvem odstavku tega člena, sklad-
no z določbami zakona o gospodarskih javnih službah.
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VI. FINANCIRANJE

16. člen

(1) Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva konce-
sionar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih
zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske
službe.

(2) Cena iz prejšnjega odstavka tega člena se določa
ločeno za storitve čiščenja in pregleda naprav.

17. člen

(1) Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja konce-
sije plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3% od
fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dim-
nikarske službe v preteklem letu.

(2) Podrobnejše pogoje plačila iz prejšnjega odstavka
tega člena se določi v koncesijski pogodbi.

(3) Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek
občine in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb
varstva okolja.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

18. člen

Nadzorstvo nad opravljanjem dimnikarske službe vrši-
jo v okviru svojih pristojnosti pristojni inšpektorati, referat
občinske uprave za infrastrukturo ter svet za varstvo upo-
rabnikov javnih dobrin Občine Brezovica.

19. člen

(1) Koncesionar mora Nadzornemu odboru občine Bre-
zovica, na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled
v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije
od opravljenih storitev koncesirane gospodarske javne
službe.

(2) Člani Nadzornega odbora občine Brezovica morajo
podatke o poslovanju koncesionarja za katere so izvedeli
med opravljanjem nadzora iz prejšnjega odstavka tega člena,
varovati kot poslovno skrivnost.

VIII. IZBOR KONCESIONARJA

20. člen

Javni razpis za pridobitev koncesionarja in izbira kon-
cesionarja se izvede v skladu z določbami pravilnika o nači-
nu javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire
koncesionarja.

IX. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE

21. člen

(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:

– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske
službe;

– redno plačevati dimnikarske storitve;

– pritožbe na kakovost storitev;

– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev,
ki je predmet javne službe;

– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kuril-
nih, dimovodnih, prezračevalnih naprav (v nadaljevanju: ka-
taster) in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj;

– dovoliti prost dostop do naprav, ki se čistijo;

– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski služ-
bi in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje kata-
stra in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske
službe;

– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spre-
membi na napravah in vrsti goriva, ki ima za posledico
spremembo emisij v zrak;

– za nove in rekonstruirane naprave naročiti pri konce-
sionarju izdelavo strokovnega mnenja, t.i. prvega pregleda
in prve meritve o primernosti le-teh.

(2) Če uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega od-
stavka tega člena, je koncesionar dolžan o tem takoj obvesti-
ti koncedenta in pristojni inšpektorat.

22. člen

Uporabniki morajo uporabljati storitve, ki so predmet
koncesije na način in pod pogoji, določenimi z zakonom,
pravilnikom in tem odlokom.

23. člen

(1) Koncesionar mora najmanj petnajst dni pred posa-
meznim čiščenjem oziroma pregledom naprav, o tem obve-
stiti uporabnika.

(2) Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje
oziroma pregled naprav najkasneje ob tretjem prijetem obve-
stilu.

24. člen

(1) Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenje
oziroma pregled naprav, napravi koncesionar o tem zapisnik
(v nadaljevanju: zapisnik), ki ga podpiše tudi uporabnik in
ga posreduje upravi Občine Brezovica.

(2) Če uporabnik odkloni podpis zapisnika se razlogi
odklonitve vnesejo v zapisnik.

25. člen

Koncesionar je dolžan na vsakokratno zahtevo uporab-
nika opraviti storitev koncesirane gospodarske javne službe,
v najkrajšem možnem času.

X. DRUGE DOLOČBE

26. člen

Koncesionar mora pred pričetkom izvajanja koncesio-
narske javne službe obvestiti uporabnike o pogojih uporabe
storitev, rokih in načinih čiščenja oziroma pregledovanja,
določenimi z zakonom, pravilnikom in tem odlokom.

27. člen

(1) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možno-
sti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima konce-
sionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske
javne službe, v nepredvidljivih okoliščinah.

28. člen

(1) Koncesionar je uporabnikom storitev dimnikarske
službe ali drugim osebam odgovoren za škodo, ki jo je
zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te gospo-
darske javne službe.

(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovorno-
sti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali
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Občini Brezovica, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarskih
storitev.

(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega od-
stavka tega člena mora imeti klavzulo, da je zavarovanje
sklenjeno v korist Občine Brezovica, kolikor pride do prene-
hanja koncesije po krivdi koncesionarja. Zavarovanje lahko
koristi tudi Republika Slovenija, v primeru, da mora sama
zagotoviti izvajanje dimnikarske službe, namesto Občine
Brezovica.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena,
lahko koncesionar namesto zavarovanja iz drugega odstavka
tega člena, plača koncedentu varščino v gotovini. Višina
varščine se določi z razpisnimi pogoji.

29. člen

(1) Koncesionar vodi kataster v skladu s pravilnikom.

(2) Obseg in način vodenja katastra ter način zbiranja
podatkov predpiše referat Občinske uprave občine Brezovi-
ca, ki je pristojen za področje dejavnosti javne službe, ki je
predmet tega odloka, če z zakonom oziroma pravilnikom ni
drugače določeno.

(3) Kataster je last koncedenta.

(4) Koncesionar mora koncedentu sproti pošiljati ažuri-
rane podatke, ki so predmet katastra.

30. člen

Vprašanja v zvezi z izvajanjem koncesionirane javne
službe ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje
sile, odgovornostjo koncesionarja za škodo, prenosom kon-
cesije in druga vprašanja, pomembna za ureditev medseboj-
nih razmerij, se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

31. člen

(1) Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega
koncesionarja le s soglasjem koncedenta.

(2) Koncesionar mora v primeru delnega opravljanja
dimnikarske službe na osnovi pogodbe s podizvajalcem, v
razmerju do koncedenta in uporabnikov nastopati v svojem
imenu.

32. člen

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-
narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v
imenu in za račun koncedenta podpiše župan Občine Brezo-
vica.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

33. člen

Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem prejetem
obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav
ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaz-
nuje z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 SIT (29. člen).

34. člen

(1) Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem preje-
tem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu
naprav ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se kaznuje za
prekršek v skladu z četrto alineo druge točke 14. člena zako-
na o dimnikarski službi (29. člen).

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se v
skladu z četrto alineo druge točke 14. člena zakona o dimni-
karski službi, kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki
je storila prekršek (29. člen)

XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

35. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Brezovica
preneha uporabljati odlok (bivše) Občine Ljubljana Vič-Rud-
nik.

36. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 11/97
Brezovica, dne 5. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

BREŽICE

1971.

Občinski svet občine Brežice je na podlagi prvega od-
stavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 17. člena
statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) na 31. seji
dne 12. 5. 1997 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje

od leta 1986 do leta 1990 v nadaljevanju sestavine
prostorskega plana Občine Brežice

(v nadaljevanju: PP OB)

1. člen

Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:

S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je
potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja spre-
memb in dopolnitev PP OB, subjekti, ki sodelujejo pri pri-
pravi sprememb in dopolnitev PP OB, način njihovega sode-
lovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PP OB
ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo.

Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti
priprave PP OB ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo
oziroma dopolnjujejo.

2. člen

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev:

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tek-
stualnega in kartografskega dela izvleček:

5., 31., 32., 33. in 38. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr)
ter 23. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov
občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA),
kadar se vsebina nanaša na organizacijo dejavnosti v prosto-
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ru oziroma se nova poselitev usmerja predvsem v ureditvena
območja naselij,

– 34. in 35. člena ZUPr ter 11., 12. in 24. člena NPA,
kadar se vsebina nanaša na urbanistične ali krajinske zasno-
ve oziroma na podrobnejšo razdelavo prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov,

– 43. člena ZUPr ter 38. člena NPA, kadar se vsebina
nanaša na podrobnejšo določitev prostorske organizacije de-
javnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je
predvidena kompleksna gradnja, prenova ali drugi zahtev-
nejši posegi.

Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.

3. člen

Organizacija priprave sprememb in dopolnitev:
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih

podlag in drugih strokovnih gradiv se določi Zavod za pro-
storsko načrtovanje in razvoj občine Brežice iz 66. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urad-
ni list SRS, št. 18/84),

b) kot koordinator postopka priprave se določi:
– župan Občine Brežice Jože Avšič oziroma njegov

pooblaščen predstavnik,
– odbor za urbanizem in okolje.

4. člen

Viri:

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev planskih aktov so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS, za prostor-
sko planiranje,

– Ministrstvo za okolje in prostor, uprava za varstvo
narave,

– Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (za 1. kmetij-
sko območje),

– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Brežice,

– Ministrstvo za promet in zveze,
– Elektro Celje, PE Krško,
– Telekom Slovenije, p.o. PE Telekom Brežice,

– odbori občinskega sveta (za kmetijstvo, infrastruktu-
ro, urbanizem in okolje),

– krajevne skupnosti v Občini Brežice,
– upravljavci vodovodov, kanalizacij in ostalih javnih

infrastrukturnih omrežij.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka posredu-

jejo na podlagi tega programa in poziva koordinatorja, pred
začetkom izdelave občinskih prostorskh planskih aktov, svoje
strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec plan-
skih aktov upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za uskla-
jevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.

Če v roku 30 dni po prejemu programa priprave novela-
cije prostorskega plana organ ali organizacija ne posreduje
svojega odgovora, se smatra, da ni potrebna zaščita oziroma
usklajevanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo
sodelovanje v postopku ni potrebno.

5. člen

Terminski plan:
– izbira izvajalca na podlagi programa priprave (izdela

se dispozicija) in sklenitev pogodbe (na osnovi finančnih
zmožnosti – proračun 1997),

– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve se prične v maju 1997,

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinskemu svetu do maja 1998 oziroma
dva meseca po pridobitvi potrebnih strokovnih podlag,

– Občinski svet občine Brežice sprejme sklep o
30-dnevni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva,

– sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,

– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Brežice
in v krajevnih skupnostih, na katerih območju se izvede
sprememba prostorskih planov,

– javna razprava se izvede v času trajanja javne razgrni-
tve na sedežu Občine Brežice,

– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov,

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi
pripravljenih odgovorov izdelovalca in poročila Zavoda za
prostorsko načrtovanje in razvoj občine Brežice,

– v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in
predlogov izdelovalec na predlog župana in zavoda za pro-
storsko načrtovanje in razvoj dopolni osnutek sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in
popravke tistih njihovih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe in predlogi,

– zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj posreduje
tako pripravljen osnutek na Ministrstvo za okolje in prostor
– Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v na-
daljevanju: MOP RS) s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,

– župan Občine Brežice posreduje po sprejetju obvesti-
la Vlade RS, o usklajenosti predloga sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republi-
škega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po
posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na
MOP RS, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občin-
skih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o
predmetih sprememb in dopolnitvah občinskih planskih ak-
tov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skraj-
šanem) postopku.

6. člen

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke
št. I – planski dokumenti prostorsko planiranje (za leto 1997
in 1998) in sofinanciranje pristojnih ministrstev ter za posa-
mezne strokovne podlage sofinanciranje posameznih inve-
stitorjev.

7. člen

Program priprave Občine Brežice se objavi v Uradnem
listu RS, in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Brežice.

Št. 352-32/97-2/7
Brežice, dne 12. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
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1972.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91 in 21/94), zakona o socialnem varstvu (Uradni
lisr RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter
postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja
v najem (Uradni list RS, št. 18/92), pravilnika o merilih za
dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št.
18/92) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) je Občinski svet občine Brežice na 31. seji dne 12. 5.
1997 sprejel

P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj

v najem v Občini Brežice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določijo:
– pogoji o merilih za dodelitev socialnih stanovanj v

najem,
– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer,
– normativi in standardi za socialna stanovanja,
– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve so-

cialnega stanovanja v najem.

II. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM

2. člen

Do dodelitve socialnega stanovanja v najem je upravi-
čen državljan Republike Slovenije, katerega skupni priho-
dek na člana družine ne presega višine, določene z zakonom
o socialnem varstvu.

Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanova-
nja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana
družine ne presega višine:

– za otroke do dopolnjenega 7. leta starosti 29% zadnje
znane bruto povprečne plače v državi,

– za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta
34% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,

– za otroke od 14. let starosti do zaključka rednega
šolanja 42% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,

– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne
plače v državi.

3. člen

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je
upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem so:

– da je državljan Republike Slovenije,

– da ima stalno prebivališče v Občini Brežice,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebiva ni najemnik oziroma lastnik
stanovanja oziroma je najemnik ali lastnik neprimernega
stanovanja,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik počitniške hiše ali
počitniškega stanovanja, oziroma druge nepremičnine, ki
presega 25% vrednosti primernega stanovanja,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim prebiva, ni lastnik premičnine, ki presega
25% vrednosti primernega stanovanja,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebiva ni nezaposlen po lastni
krivdi in volji.

4. člen

Do dodelitve socialnega stanovanja v najem niso upra-
vičeni nasednji prosilci:

– prosilec, ki je sam ali kdo izmed njegovih ožjih dru-
žinskih članov za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje bil
imetnik stanovanjske pravice oziroma najemnik stanovanja,
je odkupil stanovanje po pogojih stanovanjskega zakona in
le-tega odtujil,

– prosilec, ki je sam ali kdo izmed njegovih ožjih dru-
žinskih članov, ki z njim stalno prebiva, bil lastnik stanova-
nja, pa je le-tega odtujil,

– prosilec, ki je sam ali kdo izmed njegovih ožjih dru-
žinskih članov, ki z njim stalno prebiva lastnik ali solastnik
podjetja oziroma nosilec obrti, razen v primeru samozapo-
slitve.

5. člen

Merila, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri
pridobitvi socialnega stanovanja v najem, se točkujejo in se
nanašajo na:

1. stanovanjske razmere,
2. število ožjih družinskih članov, ki z upravičencem

stalno prebivajo,
3. socialne razmere,
4. zdravstveno stanje.

III. TOČKOVANJE

6. člen

Stanovanjske razmere v katerih živi prosilec in njegovi
ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:

1. stanovanjski status:
– prosilec je brez stanovanja 150
– prosilec živi z družino pri starših ali sorodnikih 150
– prosilec stanuje v samskem domu ali
je podnajemnik 150.
Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja mo-

ra ob vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravno-
močno sodno odpoved stanovanja, ki ga navaja kot
naslov bivanja.

Šteje se, da je prosilec brez stanovanja tudi v
primeru nezakonitega bivanja v objektu, ki je v ta-
kem stanju, da je ogrožena varnost uporabnikov ob-
jekta. V teh dveh primerih ni potrebna predložitev
odpovedi stanovanja.

2. kvaliteta bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije,
provizoriju ali baraki 120 
– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju 80 
– bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju 40.
Podstrešno stanovanje se točkuje samo v prime-

ru manj kvalitetnih pogojev bivanja, kot so nestan-
dardno nizki stropovi, dotrajana streha, stanovanje
brez toplotne in hidro izolacije ipd.

3. stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana 120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana 80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana 60
– od 13 m2 do 16 m2 na družinskega člana 20.
4. neprimernost stanovanja – stanovanje brez

posameznih delov oziroma souporabo posameznih
delov stanovanja:
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– stanovanje brez kuhinje 40

– stanovanje brez sanitarnih prostorov 40
– stanovanje s souporabo kuhinje 20

– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali
s sanitarnimi prostori izven stanovanja 20.

5. funkcionalnost stanovanja:

– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran) 50

– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 20
– stanovanje z nestandardno visokimi stropovi

(nad 3 m) ali nizkimi stropovi (pod 2,10 m) –

ne točkuje se v primeru podstrešnih stanovanj 10.

7. člen

Število ožjih družinskih članov, ki živijo s pro-

silcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stano-
vanja v najem upošteva tako, da se vrednoti.

– družina z dvema ali več mladoletnimi otroci 50

– družina z enim mladoletnim otrokom 30
– družina z ožjim družinskim članom

starim nad 65 let 10.
Med ožje družinske člane se štejejo zakonec prosilca ali

oseba s katero živi prosilec v dalj časa trajajoči življenjski

skupnosti (izvenzakonski zvezi), njuni otroci oziroma pos-
vojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki sta jih po zakonu

dolžna preživljati.

8. člen

Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za do-
delitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:

– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer

(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu) 60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim

otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
(samohranilec) 40

– ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih

stanovanjskih razmer 40
– status prosilca z družinskim članom,

za katerega je po predpisih o zaposlovanju
ocenjeno, da je nezaposljiv (potrdilo zavoda
za zaposlovanje) 30.

9. člen

Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca
oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:

– trajno obolenje mladoletnih otrok, pogojeno
s slabimi stanovanjskimi razmerami 80

– trajno obolenje drugih družinskih članov,
pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami 60.

Trajno obolenje iz prešnjega odstavka se dokazuje z

izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije.

10. člen

Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena sta-
novanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še
naslednja merila:

– družina v kateri roditelja nista starejša od
30 let (mlada družina) 60

– družina, ki živi z otrokom, ki ima težjo ali
težko duševno bolezen ali težko telesno motnjo,
ugotovljeno pri pristojni komisiji 60

– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli
družinski član nesposoben za samostojno življenje
in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem
pristojne komisije 50

– skupna delovna doba prosilca, za vsako leto
delovne dobe 5.

11. člen

Pri ocenjevanju vloge se upošteva tudi čas stal-
nega bivanja prosilca v Občini Brežice do dneva
razpisa:

– do 15 let 0
– od 15 do 20 let 15
– od 20 do 40 let 30
– nad 40 let 60.
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim števi-

lom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima
prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v
Občini Brežice.

IV. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA
STANOVANJA

12. člen

Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi
v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih povr-
šinskih standardov:

Število druž. Stanovanjska Struktura

članov površina do stanovanja

1 22 m2 garsonjera

2 35 m2 garsonjera ali enosobno stanova-
nje

3 48 m2 enainpolsobno ali dvosobno
stanovanje

4 56 m2 dvosobno stanovanje

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se
stanovanjska površina lahko poveča največ do 10 m2.

13. člen

Če se upravičencu dodeli starejše stanovanje, zgrajeno
pred letom 1950, je možen tudi odstop navzgor od površin-
skih normativov in sicer največ za 10 m2.

14. člen

Od površinskih normativov se pri dodelitvi socialnih
stanovanj v najem lahko odstopi navzgor in sicer z upošteva-
njem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih,
če to zahtevajo družinske in socialno zdravstvene razmere
kot na primer, če gre za tri generacije v družini, težjo invalid-
nost, težjo bolezen, ki terja trajno nego in podobno.

O odstopanju od površinskih normativov odloča odde-
lek občinske uprave pristojen za stanovanjske zadeve (v
nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek občinske uprave), upo-
števaje predhodno mnenje centra za socialno delo v občini.

15. člen

Če je stanovanje namenjeno invalidu oziroma družini z
invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno
normalno gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stano-
vanja v najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po
odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dosto-
pu ali izhodu iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za
gibanje z invalidskim vozičkom.
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V. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH
STANOVANJ V NAJEM

16. člen

Javni razpis za oblikovanje prednostne liste za dodeli-
tev socialnih stanovanj v najem, glede na število prostih
stanovanj na podlagi sklepa občinskega sveta, objavi župan
Občine Brežice v sredstvih javnega obveščanja praviloma
enkrat letno.

17. člen

Razpis, ki ga oblikuje pristojni oddelek občinske upra-
ve, mora določati:

– pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do dode-
litve socialnega stanovanja v najem,

– podatke, ki jih mora udeleženec navesti v vlogi,

– dokumentacijo, ki jo mora udeleženec razpisa priloži-
ti vlogi,

– število socialnih stanovanj v občini in okvirni datum
razpoložljivih stanovanj,

– razpisni rok.

18. člen

Vlogi za pridobitev socialnih stanovanj v najem morajo
udeleženci razpisa priložiti naslednje listine:

– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije
– potrdilo o stalnem bivališču in številu družinskih čla-

nov,
– podatke o drugih denarnih prejemkih, kakor tudi izja-

vo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja
socialnega varstva,

– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugo, z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero

se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.

19. člen

Po poteku razpisnega roka pristojni oddelek občinske
uprave, pristojen za stanovanjske zadeve preuči utemelje-
nost vlog in razvrsti vloge po kategorijah udeležencev. Pri
tem sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo, invalid-
skimi organizacijami in društvi, zavodom za zaposlovanje in
drugimi ter po lastni presoji opravi vse druge poizvedbe pri
pristojnih organih in organizacijah.

Pristojni oddelek občinske uprave udeležence razpisa
obvesti tudi o morebitni potrebi za dopolnitev nepopolnih
vlog in jim določi rok za dopolnitev.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpi-
sanem roku in prepozno prispele vloge, se zavržejo.

20. člen

Župan občine imenuje tričlansko komisijo za ogled sta-
novanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomem-
bnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev
socialnih stanovanj v najem.

Komisijo sestavljajo:
– predsednik, ki je zaposlen v pristojnem oddelku ob-

činske uprave,
– dva člana, ki ju v komisijo predlaga Center za socialo

delo v Občini Brežice.

21. člen

Komisija po ogledu stanovanjskih razmer in drugih
okoliščin izpolni točkovalni zapisnik na podlagi tega pravil-
nika.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisni-
ka pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.

22. člen

Vodja pristojnega oddelka občinske uprave na podlagi
točkovalnih zapisnikov v roku 60 dni po objavi razpisa
določi listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo
objavi na oglasni deski Občine Brežice.

23. člen

Udeleženec ima zoper svojo uvrstitev na prednostno
listo pravico ugovora pri županu Občine Brežice najkasneje
v 15 dneh po objavi liste za dodelitev socialnih stanovanj v
najem na oglasni deski Občine Brežice.

Župan odloči o pritožbi najkasneje v 30 dneh po preje-
mu pritožbe.

24. člen

Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene
veljavnosti se lista ne more spreminjati.

Na vsak nov razpis, ko bodo na razpolago nova stano-
vanja, morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili
stanovanja, vložiti novo vlogo z novimi dokazili.

VI. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA
V NAJEM

25. člen

Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem na
predlog komisije za ogled stanovanjskih razmer izda vodja
pristojnega oddelka občinske uprave. Pred izdajo sklepa o
dodelitvi socialnega stanovanja v najem se preveri, če udele-
ženec razpisa še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitev
socialnega stanovanja v najem.

26. člen

Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom
stanovanjskega zakona.

V najemni pogodbi se posebej opredeli pravica do upo-
rabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno vezana na
izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega
stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravi-
čenca. Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne
sme biti krajši od 90 dni.

27. člen

Pristojni oddelek občinske uprave preverja upraviče-
nost do najema socialnega stanovanja enkrat letno.

Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik
socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca
in če mu občina na svojem območju zagotovi najem primer-
nega stanovanja.

Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status social-
nega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje
najemnino kot za neprofitno stanovanje.

VII. IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA

28. člen

V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega
problema lahko župan Občine Brežice na predlog pristojne-
ga oddelka občinske uprave dodeli socialno stanovanje v
najem mimo prednostne liste.

Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se
šteje:

– požar, povodenj ali druga elementarna nesreča, ki
ima za posledico neuporabnost dosedanjega stanovanja za
bivanje,
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– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki

je v javnem interesu,

– hujša socialna stiska (na predlog Centra za socialno
delo Občine Brežice).

Stanovanje se za izredno nujne primere dodeljuje za

določen čas, katerega določi pristojni oddelek občinske upra-
ve.

29. člen

Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanova-
nja dokazuje prosilec s potrdili in mnenji pristojnih organov
občine in centra za socialno delo.

30. člen

V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na

veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socialnega
stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno socialno

stanovanje, izda vodja pristojnega oddelka občinske uprave
sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne
dodelitve stanovanja.

31. člen

Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dode-
liti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stano-

vanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po
socialnih stanovanjih.

VIII. KONČNI DOLOČBI

32. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih sta-
novanj v najem in pravilnik o spremembah in dopolnitvah

pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 38/92 in 69/93).

33. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 361-3/97-2/7

Brežice, dne 12. maja 1997.

Predsednik

Občinskega sveta
občine Brežice

Alojzij Slavko Sušin l. r.

CELJE

1973.

Na podlagi 3. člena sklepa o določitvi prispevka inve-
stitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo,
odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na
območju Celja (Uradni list RS, št. 23/91) in prvega odstavka
76. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95 in 77/96), se določi

N O V A  V I Š I N A
prispevka investitorjev

1. Prispevek za oskrbo s pitno vodo: SIT

– za stanovanje v usmerjeni stanovanjski
izgradnji (blokovni) 33.798

– za enostanovanjsko hišo 67.825

– za sekundarni liter vode
 (za ostale porabnike) 2,250.824

2. Prispevek za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda:

a) za objekte, ki se priključujejo na
kanalizacijo preko greznice:

– za stanovanje v usmerjeni stanovanjski
izgradnji (blokovni) 23.416

– za enostanovanjsko hišo 32.990

– za priključitev drugih porabnikov na
osnovi vrednosti za populacijski ekvivalent (E) 20.532

b) za objekte, ki se priključujejo na
kanalizacijo brez greznice:

– za stanovanje v usmerjeni stanovanjski
izgradnji (blokovni) 64.942

– za enostanovanjsko hišo 116.157

– za priključitev ostalih porabnikov
na osnovi vrednosti za populacijski ekvivalent (E) 41.065

3. Prispevek za plinooskrbo:
– za stanovanje v usmerjeni stanovanjski

izgradnji (blokovni)

a) za kuhanje 41.526

b) za kompletno oskrbo 83.398
– za enostanovanjsko hišo

a) za kuhanje 41.526

b) za kompletno oskrbo 102.661

– za priključitev drugih porabnikov za
1 MW priključne moči 3,579.310

Nove višine prispevkov začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Mestne občine Celje

Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.

ČRENŠOVCI

1974.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni
list RS, 30/95, 17/96 in 16/97) je Občinski svet občine
Črenšovci na 22. seji dne 23. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnih

vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci

1. člen

V odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 64/96) se v
14. členu beseda “stvarmi” nadomesti z besedo “stvarnimi”.

2. člen

V drugem odstavku 15. člena se namesto “12. členom”
vnese “13. členom” .
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3. člen

Te spremembe začnejo veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 130/97
Črenšovci, dne 23. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci

Daniel Kolenko l. r.

ČRNOMELJ

1975.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86

ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) in 19. člena

statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95)

je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 5. 1997

sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za območje KS Stari trg ob Kolpi

1. člen

Prvi odstavek 11. člena odloka o prostorskih ureditve-

nih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg (Uradni

list RS, št. 39/94) se dopolni z novo alineo, ki glasi:

“– dopolnilne gradnje objektov družbenih dejavnosti”.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradni

list RS.

Št. 352-9/90

Črnomelj, dne 30. maja 1997.

Predsednik

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC

1976.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet
občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec na 23. redni seji dne
3. 6. 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

I

Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na ob-
močju občine znašajo mesečno na otroka (zneski v SIT):

SIT

1. oddelki starostne skupine 1–3 let 46.598
2. oddelki starostne skupine 1–3 let do 4 ure

z malico 20.969
3. oddelki starostne skupine 1–3 let do 4 ure

z malico in kosilom 27.959

4. oddelek starostne skupine nad 3–7 let 34.723
5. oddelek starostne skupine nad 3–7 let

do 4 ure z malico in kosilom 20.834
6. oddelek starostne skupine nad 3–7 let

do 4 ure z malico 15.625

II

Stroški živil znašajo 237 SIT na dan oziroma 5.208 SIT
mesečno.

III

V primeru predhodno napovedane odsotnosti otroka, se
za vsak dan odsotnosti plačilo staršev zniža za stroške živil.

IV

Višino plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o

plačilih staršev za programe v vrtich (Uradni list RS, št.
44/96).

Starši pravico do znižanega plačila uveljavljajo z vlogo
pri pristojnem občinskem organu.

V

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem
meseca, ki sledi mesecu objave.

Št. 2008-1272/97

Dobrova, dne 4. junija 1997.

Predsednik

Občinskega sveta
občine Dobrova-Horjul-Polhov

Gradec
Anton Gerjolj l. r.

GROSUPLJE

1977.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in
26/97) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 27. seji dne
21. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 1997

1. člen

S proračunom Občine Grosuplje za leto 1997 (v nadalj-
njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini
Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1997.
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2. člen

Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-
ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.

3. člen

Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov in račun financiranje.

V računu financiranje se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

Občinski proračun za leto 1997 se določa v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranje

Prihodki 1.240,136.000 SIT 30,700.000 SIT

Odhodki 1.264,406.000 SIT  6,430.000 SIT

Primanjkljaj 24.270 SIT

Presežek 24,270.000 SIT

Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova raz-
poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in
računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega prora-
čuna.

4. člen

Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega
proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občin-
skega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se
ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.

Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabni-
kom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.

5. člen

Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,5% v
proračunsko rezervo.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) do višine 1,500.000 tolarjev za
posamezen namen odloča župan.

6. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadalj-
njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega
odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

7. člen

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so po-
trebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju prora-
čuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki porav-
najo v breme drugih postavk posameznega področja prora-
čuna.

O prenosu sredstev med nameni posameznega področ-
ja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za kate-
ra so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom,
odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.

8. člen

Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
ob rebalansu razporedijo pri uporabnikih na postavko, na
katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre
nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občin-
skega proračuna do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen
namen odloča župan.

9. člen

Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim
organizacijam zagotavljajo:

– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotav-

ljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funkcio-
narjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje plač
za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osno-
vo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodat-
ke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.

Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občin-
ske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru
potreb in možnosti občinskega proračuna.

Sredstva za druge osebne prejemke se dodeljujejo na
podlagi pisnih zahtevkov v skladu z zakonom in kolektivno
pogodbo.

Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo le za amortiza-
cijo premičnin izvajalskim organizacijam.

10. člen

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje dejavnosti.

Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvr-
šeno nalogo oziroma računa.

Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem
proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1997.

11. člen

Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo naba-
va opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve odda-
jati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni
proračun.

12. člen

Premoženjsko bilanco občine sestavi urad občine, pri-
stojen za finance na podlagi premoženjskih bilanc vseh upo-
rabnikov občinskega proračuna.

O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na pred-
log urada, pristojnega za finance.
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Likvidnostna sredstva se vežejo pri poslovnih bankah
in hranilnicah.

13. člen

Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov.

O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih pod-
jetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
odloča občinski svet.

14. člen

Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infra-
strukturi se bo Občina Grosuplje v letu 1997 dolgoročno zadol-
žila z najetjem posojila do višine, določene s proračunom.

O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča občinski
svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstav-
kom sklene župan.

Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s
soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim
podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je ob-
čina, odloča občinski svet.

15. člen

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

Št. 402-7/96
Grosuplje, dne 21. maja 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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1978.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
in Uradni list RS, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 18 in 84.
člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Grosuplje na 28. seji dne 28. maja
1997 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Nova šola Brinje

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Nova šola
Brinje v Grosupljem, ki ga je izdelal Kars d.o.o., projektira-
nje inženiring Sežana, januarja 1997 pod št. 021-615-96.

2. člen

Zazidalni načrt opredeljuje funkcije območja s pogoji
za izrabo in kvaliteto gradbenih posegov in drugih posegov
v prostor, ureditev prostih, parkovnih in rekreacijskih povr-
šin, dozidav in prezidav obstoječih objektov in potrebnih
komunalnih ureditev ter etapnost gradnje.

3. člen

Sestavni deli odloka:

A) Tekstualni del

I. Tehnično poročilo arhitektura

1. Meja območja

2. Opis funkcije območja in koncept urejanja

3. Osnovna šola in večnamenska športna dvorana

4. Poslovno stanovanjski objekt

5. Atletski stadion s tribunami

6. Prostor obstoječega objekta strelišča

7. Zunanja in krajinska ureditev

8. Etapnost izvajanja

9. Prometna ureditev

10. Odvoz smeti

11. Zaklonišča

12. Predlog parcelacije

II. Tehnično poročilo za instalacije in zunanjo ureditev

III. Mnenja in soglasja

B) Grafične priloge

1. Situacija širšega območja M 1:2500

2. Katastrski načrt M 1:1000

3. Geodetski načrt sedanjega stanja terena M 1:500

4. Programska situacija M 1:500

5. Geodetska situacija M 1:500

6. Arhitektonska situacija M 1:500

7. Prometna ureditev M 1:500

8. Zelene površine M 1:500

9. Tloris pritličja M 1:500

10. Tloris nadstropja M 1:500

11. Prerezi in fasade M 1:500

12. Predlog parcelacije M 1:1000

13. Zbirna karta komunalnih vodov M 1:500

Karte posameznih komunalnih naprav in vodov M 1:500

14. Elementi zakoličbe in idejna višinska regulacija
M 1:500

II. OPIS LEGE IN MEJE OBMOČJA OBDELAVE

4. člen

Območje zazidalnega načrta za Novo šolo Brinje v
Grosupljem omejujejo: na zahodu Ljubljanska cesta (parcela
2210), na severu Prešernova cesta (parcela 2257) in podalj-
šana Prešernova – nova cesta do križišča z Ljubljansko, na
vzhodu Cesta ob Grosupeljščici (parcela 2209/12). Meja
območja poteka po sredini omenjenih ulic. Jugozahodni rob
meje območja poteka po desnem bregu potoka Grosupeljšči-
ca do obstoječega mostu in ob severnem robu parcele 886/1
in 886/8 do nove dostavne poti Pod ježo ob Ljubljanski cesti.

Spisek parcel zajetih v območju obdelave:
589/1, 589/2, 590/2, 627/1, 627/2, 627/3, 627/5, 627/6,

627/8, 627/10, 628/1, 628/3, 628/4, 629/1, 630/1, 630/2,
631, 632, 687, 848/2, 848/1, 849/1, 849/4, 850, 851/1, 851/5,
852, 853, 871/1, 871/2, 879/2, 884/2, 884/3, 885/2, 885/4,
886/7, 886/9, 589/1, 589/2, 590/2, 627/1, 627/2, 627/3, 627/5,
627/6, 627/8, 627/10, 628/1, 628/3, 628/4, 629/1, 630/1,
630/2, 631, 632, 687, 848/2, 848/1, 849/1, 849/4, 850, 851/1,
851/5, 852, 853, 871/1, 871/2, 879/2, 884/2, 884/3, 885/2,
885/4, 886/7, 886/9, 886/2, 589/1, 589/2, 590/2, 627/1, 627/2,
627/3, 627/5, 627/6, 627/8, 627/10, 628/1, 628/3, 628/4,
629/1, 630/1, 630/2, 631, 632, 687, 848/2, 848/1, 849/1,
849/4, 850, 851/1, 851/5, 852, 853, 871/1, 871/2, 879/2,
884/2, 884/3, 885/2, 885/4, 886/7, 886/9, 886/2, 589/1, 589/2,
590/2, 627/1, 627/2, 627/3, 627/5, 627/6, 627/8, 627/10,
628/1, 628/3, 628/4, 629/1, 630/1, 630/2, 631, 632, 687,
848/2, 848/1, 849/1, 849/4, 850, 851/1, 851/5, 852, 853,
871/1, 871/2, 879/2, 884/2, 884/3, 885/2, 885/4, 886/7, 886/9,
886/2, del parcele 888/1, 889/2, 889/3, 892, 891, 893, 902/1,
2134/4, 2134/11, 2134/16, 2134/21, 2134/22, 2135/1,
2135/4, 2135/20, 2135/21, 2209/12, 2210, 2257

III. OPIS FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

5. člen

Območje ureditve znotraj začrtanih meja meri 7,6 ha in
se deli na šolski program s šolo in večnamensko športno
dvorano ter šolskimi igrišči na zahodnem delu in na športno
rekreativni park s tribunskim objektom na jugovzhodnem
delu. Meja med obema programoma je potok Grosupeljščica.
V severno-vzhodnem delu se zgradi poslovno stanovanjska
zazidava v nizu.

Območje je dostopno iz obodnih ulic, notranje poti so
namenjene pešcem in kolesarjem.

Parkirna mesta so ob Ljubljanski cesti pred šolo, ob
podaljšani Prešernovi cesti pred večnamensko športno dvo-
rano in pred poslovno stanovanjsko zazidavo ter med Cesto
ob Grosupeljščici in tribunami atletskega stadiona.

6. člen

Objekt devetletne osnovne šole sestavljajo trije nad-
stropni trakti povezani v enoten objekt z večnamenskim
prostorom. Vstop v šolo je z Ljubljanske ceste v nadstropje
in z vzhodne strani iz smeri potoka v pritličje. Servisni
dovoz je po dostavni poti mimo graščine Brinje.

V objektu šole je predvideno ca. 3500 m2 b.e.p. nad
terenom (neto 3150 m2).

Šola je neposredno povezana v pritličju in nadstropju z
večnamensko športno dvorano za 1000 gledalcev. Dostop za
gledalce in igralce je z Ljubljanske ceste, servisni dovoz je
po podaljšani Prešernovi cesti.

V objektu dvorane je predvideno ca. 2900 m2 b.e.p. nad
terenom (neto 2550 m2).
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Pod ploščadjo pred dvorano je vkopano večnamensko
zaklonišče za potrebe osnovne šole s ca. 400 m2 b.e.p.

V prostoru med Ljubljansko cesto in šolo z dvorano je
avtobusno postajališče, vmesna cesta s parkiriščem, ploščad
pred dvorano, vhodni amfiteater – stopnišče in servisno dvo-
rišče šole.

7. člen

Poslovno stanovanjski objekt ob Prešernovi ulici je v
zasnovi povezan pritličen objekt z nadstropnimi pravokotno
postavljenimi volumni. Program v pritličju proti Prešernovi
cesti je trgovsko, poslovni, gostinski, v pritličju proti vrto-
vom na južni strani in v nadstropjih pa poslovno stanovanj-
ski.

V objektu je predvideno sedem stanovanjskih enot v
skupni izmeri 840 m2 b.e.p. in 800 m2 b.e.p. poslovnih pro-
storov v pritličju.

Med objektom in Prešernovo cesto je parkirišče (21
PM) in tlakovana ureditev.

Omogočen je peš prehod skozi objekt iz Prešernove
ceste do atletskega stadiona.

Dopustne so tolerance ±10%.

8. člen

Lokacija stadiona z nogometnim igriščem je med poto-
kom in Cesto ob Grosupeljščici. Na vzhodni strani so fiksne
tribune za 700 gledalcev; pod tribunami so v pritličju garde-
robe in lokali, v nadstropju pa klubski prostori in strelišče.
Severno in južno ob tribunah je možno postaviti montažne
tribune za 500 gledalcev.

V tribunskem objektu je predvideno ca. 1000 m2 b.e.p.
nad terenom.

Med tribunskim objektom in Cesto ob Grosupeljščici je
tlakovana ureditev s parkirnimi mesti (60 PM).

Dopustne so tolerance ±10%.

9. člen

Obstoječi objekt strelišča se odstrani (v skupni izmeri
280 m2), program novega strelišča je zagotovljen pod tribu-
nami stadiona. Na mestu odstranjenega objekta se uredi park
s sprehajalnimi potmi.

10. člen

(zunanja ureditev)

V prostoru med šolo s športno dvorano in potokom
Grosupeljščica je asfaltirano parkirišče za dvorano, šolski
sadovnjak, šolski vrtovi in šolska športna igrišča: tekališče,
rokometno igrišče, odbojkarsko igrišče in košarkarsko igriš-
če ter šolsko igrišče s postavljenimi igrali in zvirali.

Med šolo in potokom se uredijo poti in razsvetljava.
Peš poti v obravnavanem območju so urejene, deloma

tlakovane. Novi mostiček med šolo in stadionom je lesena
brv, kakršen je tudi mostiček v jugozahodnem delu obravna-
vanega območja.

Obstoječa Prešernova cesta je razširjena na profil 6 m z
enostranskim pločnikom in podaljšana do križišča z Ljub-
ljansko cesto. Most čez potok Grosupeljščica je betonski z
enostranskim pločnikom.

11. člen

(funkcionalne površine objektov)

Območje zahodno od potoka do Ljubljanske ceste in od
Prešernove ceste na severu do parcelne meje na jugu je
predvideno kot enotna parcela skupaj z osnovno šolo in
večnamensko športno dvorano.

Funkcionalno zemljišče šole in dvorane obsega površi-
no celotnega objekta skupaj s pločnikom in tlakovano uredi-

tvijo ob Ljubljanski cesti ter povezovalnim mostičem, zuna-
njim vhodnim amfiteatrom in gospodarskim dvoriščem. Na
vzhodni strani obsega notranji atrij med šolo in dvorano in
10-metrski pas pred šolo z vrtovi. Na severni strani ob dvo-
rani se funkcionalno zemljišče zaključi s pločnikom ob po-
daljšani Prešernovi cesti.

Iz funkcionalnega zemljišča šole so izvzeta šolska šport-
na igrišča: atletska steza, rokometno, odbojkarsko in košar-
karsko igrišče ter sadovnjak in parkirišče pred dvorano.

Funkcionalen pas ob potoku s potjo na zahodnem bregu
je ločena parcela. V to parcelo spada tudi prostor trikotnika
med potokom in Cesto ob Grosupeljščici.

Poslovno stanovanjski objekt ob Prešernovi cesti je v
celoti na eni parceli, ki se kasneje, ko je objekt zgrajen,
razdeli na posamezne lastniške parcele. Na tlakovani plošča-
di pred objektom je zunanja uporabna površina pred lokali
5 m od linije fasade.

Stadion z nogometnim igriščem in tribunami ter tlako-
vano ureditvijo pred stadionom je enotna parcela. Funkcio-
nalno zemljišče tribunskega objekta pa obsega vsaj 2m pas
okoli objekta. Na tlakovani ploščadi pred objektom je zuna-
nja uporabna površina pred lokali 5 m od linije fasade.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR S
TOLERANCAMI

12. člen

Urbanistična zasnova ureditve tega območja je zasno-
vana po prvonagrajenem projektu za novo šolo Brinje avtor-
ja Vojteha Ravnikarja s sodelavci. Zato je obvezno zagotovi-
ti sodelovanje avtorja tudi v nadaljnjih fazah urbanističnega
ali arhitekturnega oblikovanja objektov.

13. člen

Ob Ljubljanski cesti se uredi avtobusno postajališče
mestnega prometa. Med postajališčem in šolo je predvidena
“parkirna” enosmerna cesta (širine 3 m) z vzdolžnim parki-
ranjem. Vzdolž Ljubljanske ceste se zasadi drevored v eni
vrsti dreves.

Službeni vhod v šolo je preko mostička z nivoja Ljub-
ljanske ceste. Vhod za učence je preko amfietralnega stop-
nišča na spodnji nivo, kjer je vhod tudi s strani parka. Servi-
sni dovoz za šolo je s spodnje strani po novi dovozni cesti
širine 3,50m.

Vhod v večnamensko športno dvorano je na nivoju
Ljubljanske ceste preko tlakovane ploščadi. Servisni dovoz
je s podaljšane Prešernove ceste ob severni fasadi dvorane.

14. člen

Objekt osnovne šole je vzporeden z Ljubljansko cesto
in je dvoetažen (P+1N). Kota nadstropja je enaka koti nivoja
Ljubljanske ceste 340 Abs, kota pritličja je 336 Abs in je
enaka koti nasutja nad okoliškim terenom. Etažna višina
pritličja je 4 m, etažna višina nadstropja je od 3,50 do 4,50 m
zaključeno z AB ploščo, ki omogoča nadzidavo.

Objekt je zasnovan na pravokotnem gradbenem rastru.
Osnova so tri različne vzdolžno zamaknjene lamele tlorisnih
dimenzij: 64/9 m, 52/11 m, 68/9 m povezane z dvovišinskim
večnamenskim prostorom tlorisnih dimenzij: 15/15 m.

Strehe so enokapnice, naklona 6°–18°, prekrite s ploče-
vino in z višjim delom obrnjene proti vzhodu – potoku.

Vzhodne fasade šolskih traktov in večnamenskega pro-
stora so steklene, izvedene v kombinaciji stekla, aluminija in
fasadnih polnil. Stranske fasade so v vidnem betonu.
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V prostoru pritličja med šolo in dvorano je urejeno
tlakovano dvorišče in zazelenjen atrij.

Možne so tolerance ±1 m.

15. člen

Objekt večnamenske športne dvorane je dvoetažen
(P+1N) in povezan s šolo v enoten celovit objekt v pritličju
in nadstropju. Kota nadstropja – vhodnega dela je 340 Abs,
kota pritličja je 336 Abs. Etažna višina servisnega dela prit-
ličja je 4 m, višina dvorane je od 8 do14 m.

Objekt je pravokotne tlorisne oblike izmer: 45/40 m, ob
zahodni stranici je dodano vkopano zaklonišče dimenzij
45/10 m, etažne višine 3,50m.

Oblikovanje fasad je enako kot na šolskem delu objek-
ta: vzhodna fasada dvorane je steklena, stranski fasadi pa v
vidnem betonu.

Streha je enako kot na šoli enokapnica, naklona 6°–8°,
prekrita s pločevino in z višjim delom obrnjena proti vzho-
du.

Možne so tolerance ±1 m.

16. člen

Zunanje šolske površine so urejene v prostoru med šolo
in potokom. Večnamensko asfaltirano igrišče dimenzij
26/42 m (nulta kota je 335 Abs), odbojka na peščeni podlagi
dim 12/22 m, peščeno tekališče 75 /4 m, skakališče v dalji-
no, šolsko igrišče z igrali in zvirali ter šolski vrt. Vmesne
površine so zelene in povezane s peščenimi potmi ob katerih
so postavljene klopi.

Možne so tolerance v merah in oblikovanju, obvezno je
lociranje v pasu južno od učilniškega trakta. Tolerance dolo-
či Urad za prostor občine Grosuplje.

17. člen

Poslovno stanovanjski objekt ob Prešernovi cesti je
pritličen in deloma dvoetažen (P + 1N).

Kota pritličja je 335,50 Abs in je za 10 cm nad nulto
koto nad nivojem terena. Etažna višina pritličja je 4 m, nad-
stropja 3 m.

Vzporeden trakt s cesto je pritličen (trgovsko-poslovni
program). Pokriva ga enotna ravna streha – terasa. Dimenzi-
je objekta: 140/8 m z vmesnimi prehodi. Pravokotno nanj so
postavljene dvoetažne stanovanjske enote prekrite z enokap-
no streho, naklona 6°–8°, prekrite s pločevino in višjim
delom obrnjene proti jugu, na vrtove v pritličju. Dimenzije
posamezne enote: 18/6 m.

Fasade so ometane.
Možne so večje tolerance kot ±1 m v tlorisnih gabaritih

in oblikovanju objekta.

18. člen

Stadion ima v 2. fazi predviden prostor za ureditev
štirih atletskih prog dolžine 400m, ki obkrožajo travnato
nogometno igrišče izmer 64 x 102m. V 1. fazi se poleg
tekmovalnega igrišča uredi še pomožno travnato nogometno
igrišče izmer 64 x 40m.

Na vzhodni strani stadiona so nepokrite fiksne tribune
za 700 gledalcev. Tribunski objekt je dvoetažen (P+1N),
kota pritličja je 335,50 Abs, etažna višina pritličja je 3,50 m,
nadstropje je s spremenljivo etažno višino pod tribunami.
Objekt je tlorisnih dimenzij: 10/62 m. Fasada tribunskega
objekta je oblikovana kot vidni beton.

Severno in južno od fiksnih tribun je predviden prostor
za postavitev montažnih tribun za 500 gledalcev. Dimenzije
montažnih tribun so 2 x 8/20 m.

Možne so večje tolerance kot ±1 m v tlorisnih gabaritih
in oblikovanju objekta.

V. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA

19. člen

(ceste)

Obodne ceste so Ljubljanska cesta, nova podaljšana
Prešernova cesta do priključka na Ljubljansko in cesta ob
Grosupeljščici.

Ljubljanska cesta in Cesta ob Grosupeljščici sta glavni
napajalni cesti obravnavanega območja. Za povezavo med
njima se izvede nova dvosmerna cesta prečnega profila 6 m z
enostranskim pločnikom. Nova cesta se odcepi od Ljubljan-
ske ceste, prečka potok Grosupeljščico in se priključi na
delno rekonstruirano obstoječo Prešernovo cesto pred TPC
Marles.

V območju šole ob Ljubljanski cesti se uredi avtobusno
postajališče. Med avtobusnim postajališčem in pločnikom
ob šoli se uredi parkirišče z bočnim parkiranjem in parkirno
enosmerno cesto z obveznim desnim izvozom na novo po-
daljšano Prešernovo cesto.

20. člen

(mirujoči promet)

Po normativu je zahtevano 1 PM na 30 učencev v
osnovni šoli. Skupno število učencev 564. Predpisano števi-
lo parkirnih mest je 19. (564/30)

Po normativu je zahtevano 1 PM na 50 m2 športne
dvorane + 1 PM na 10 do 15 gledalcev.

Predpisano število parkirnih mest je 50 (2500 m2/50
m2) + 67 (1000 gledalcev/15) = 117.

Dvorana ima zagotovljenih 58 PM na parkirišču pred
dvorano, 19 PM ob Ljubljanski cesti, ter parkirne prostore
ob Prešernovi cesti 21 PM in 24 PM pred TPC Marles ter
pred stadionom.

Po normativu je zahtevano 1 PM na 250 m2 športnega
stadiona + 1 PM na 10-15 gledalcev.

Predpisano število parkirnih mest je 36
(9000 m2/250 m2) + 67 (1000 gledalcev/15) = 103

Za tribunski objekt – poslovne prostore je zahtevano
1 PM na 30 m2 poslovne površine.

Predpisano število parkirnih mest je 7 (200 m2/ 30 m2).
Za poslovno stanovanjski objekt ob Prešernovi cesti je

zahtevano 1 PM na stanovanjsko enoto in 1 PM na 30 m2

poslovne površine.
Predpisano število parkirnih mest je 7 (stanovanjske

enote) + 26 (800 m2/30) = 33.
Skupno število predpisanih parkirnih mest v obravna-

vanem območju je torej:
19 + 117 + 103 +7 + 33 = 279

Zagotovljeno število parkirnih mest je: 17 PM pred
osnovno šolo ob Ljubljanski cesti, 58 PM na parkirišču pred
dvorano, 21 PM pred poslovno stanovanjskim objektom, 24
PM pred TPC Marles, 60 PM pred stadionom. Skupaj 180
PM.

Verjetnost istočasne športne prireditve v dvorani in
stadionu ter pouka v šoli je relativno majhna, zato je smisel-
no uporabiti tako ena kot druga parkirna mesta in dodatno ne
obremeniti območje s parkirnimi prostori.

21. člen

(dostava)

Dovozna pot za šolo je mimo graščine Brinje do servi-
snega dvorišča. Dovozna pot za dvorano je s podaljšane
Prešernove ceste do stranskega vhoda. Dovozna pot za po-
slovno stanovanjski objekt je s Prešernove ceste. Dostop na
tlakovano ploščad pred stadionom in tribunski objekt je s
Ceste ob Grosupeljščici.
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22. člen

(kolesarski in peš promet)

Kolesarski promet poteka po obodnih cestah po cesti-
šču. Ko bodo v širši okolici urejene kolesarske poti, se v
območju uredijo kolesarke poti ob Ljubljanski cesti, Prešer-
novi in Cesti ob Grosupeljščici. Pred vhodi v objekte je
potrebno predvideti stojala za kolesa.

Peš promet se odvija po obodnih ulicah po pločnikih.
Ob novi podaljšani Prešernovi cesti se uredi enostranski
pločnik na južni strani. V notranjosti območja je glavna peš
pot vzdolž potoka Grosupeljščica na desnem bregu z vme-
snimi prečnimi povezavami preko mostičev. Glavna prečna
peš pot povezuje športno dvorano in šolo s stadionom na
levem bregu potoka. V špici med potokom in Cesto ob
Grosupeljščici je predvidena cikcak peš pot v parku.

Peš poti pred šolo so namenjene prvenstveno uporabni-
kom šole in dvorane.

Ob Ljubljanski cesti se pločnik za pešce razširi v tlako-
vano ploščad pred vhodom v dvorano in vhodni amfiteater
pred šolo.

23. člen

(mestni potniški promet)

Mestni potniški promet poteka po Ljubljanski cesti,
kjer se pred šolo uredi avtobusno postajališče. Dolžina po-
stajališča je 45 m, minimalne širine 3 m, označeno mora biti
po predpisanem pravilniku. Pred gradnjo je potrebno prido-
biti ustrezna soglasja.

VI. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA

24. člen

Na območju je načrtovana izgradnja ali delna rekon-
strukcija za javno vodovodno, kanalizacijsko, električno in
telefonsko omrežje, javno razsvetljavo, toplovod.

Pogoji komunalnega napajanja so razvidni iz idejnih
rešitev, ki so predmet te tehnične dokumentacije.

25. člen

(fekalna kanalizacija)

Mestna kanalizacija Grosuplja je na tem območju za-
snovana kot mešan sistem, ki odvaja vode do centralne čistil-
ne naprave Grosuplje. Obstoječi kanal C premera ∅ 90, ki
poteka na lokaciji nove šole pod Ljubljansko cesto, bo po-
trebno prestaviti vzporedno s šolo in objektom dvorane.
Dimenzija kanala SBC premera ∅ 100 je usklajena s priklju-
čitvijo na obstoječi kanal na jugu lokacije. Na kanal C se
priključijo fekalne odpadne vode novozgrajenega objekta
šole in športne dvorane. Odpadna voda iz kuhinje se odvod-
njava preko lovilca maščob.

Kanal B premera ∅ 70 poteka ob Prešernovi cesti in
poševno do Ceste ob Grosupeljščici in zaradi majhnega pad-
ca predstavlja fiksen nepozidan koridor. Nanj se priključijo
fekalne vode novozgrajenega poslovno stanovanjskega ob-
jekta ob Prešernovi ulici ter odpadne vode tribunskega ob-
jekta.

Meteorna kanalizacija
Odvod meteorne vode novih strešnih površin, ki niso

onesnažene z oljem in bencinom, je preko peskolovov di-
rektno v meteorno kanalizacijo in v potok Grosupeljščico.

Odvod meteorne vode tlakovanih povoznih površin je
preko vtočnih jaškov z lovilcem olj ali preko centralnega
lovilca olj za posamezni sektor v meteorno kanalizacijo in v
potok Grosupeljščico.

Kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi
SBC ali tesal.

Vrsta in profili cevi, objekti in revizijski jaški ter odmi-
ki od ostalih komunalnih objektov so razvidni iz tehničnega
poročila in projekta kanalizacije ZN Brinje.

26. člen

(vodovod)

Obravnavano območje se napaja preko obstoječega vo-
dovodnega omrežja z delovnim pritiskom 4,5 bar. Pred pri-
četkom gradnje je potrebno prestaviti obstoječi salonitni vod
premera (200, ki oskrbuje predel TPC Marles in ga nadome-
stiti z duktilnim cevovodom DN 200 TRM in ga locirati v
telo nove povezovalne ceste na rob vozišča. Prečkanje poto-
ka je izvesti nivojno po mostni konstrukciji z obešenim in
izoliranim cevovodom. Na mestu odcepa PVC cevi premera
∅ 125 (obstoječi sekundarni vodovod, ki poteka ob desnem
bregu reguliranega potoka proti naselju Dvori) je izvesti
vodomerni jašek za sekcijske meritve na obe smeri: premera
∅ 200 in PVC premera ∅ 125.

Prav tako je potrebno prestaviti obstoječo PE cev pre-
mera 5/4” ki se odcepi iz PVC premera ∅ 125 v predelu
bodoče asfaltne ploščadi ob šoli in jo locirati izven ploščadi.

Objekt šole in požarno omrežje je priključiti na PVC
cevovod premera ∅ 125 preko vodomernega mesta.

Poslovno stanovanjski objekt ob Prešernovi je priklju-
čen na cevovod DN 200 preko dveh vodomerov za ločen
stanovanjski in poslovni del.

Tribunski objekt pri stadionu je priključen na vodovod
od odcepa za Dom starejših občanov.

Iz podatkov za obstoječe vire napajanja je razvidno, da
zadoščajo za potrebe sanitarne in požarne vode območja ZN
Brinje.

27. člen

(toplovod)

Vse objekte iz ZN Brinje je priključiti na javno toplo-
vodno omrežje, ki se oskrbuje iz centralne kotlovnice ob
Grosupeljščici. Obstoječi sistem v centralni kotlovnici bo
potrebno povečati v skladu z zazidavo v smislu vgraditve
novih kotlov, novih črpalk in spremembe režima v zaprti
sistem s prestrujnim ventilom na sistem 110/70°C.

Obstoječo kontejnersko kotlarno pred TPC Marles se
ukine. TPC Marles in Dom starejših občanov se priključi na
novo toplovodno omrežje. Od obstoječega toplovoda DN
200 se zgradi novo toplovodno omrežje, ki napaja novo
osnovno šolo Brinje, športno dvorano, poslovno stanovanj-
ski objekt, tribunski objekt, objekt TPC Marles, Dom starej-
ših občanov in območje ZN Dvori II in TOC. Vsi novopri-
ključeni objekti morajo imeti toplotno postajo, interno
avtomatiko, obtočne črpalke ter merilno garnituro.

Novi toplovod poteka mimo osnovne šole in telovadni-
ce ter naprej ob novi Prešernovi cesti. Za del ZN Dvori II in
TOC se predvidijo odcepi.

28. člen

(elektro omrežje)

Območje ZN Brinje se bo napajalo z električno energijo
iz obstoječe transformatorske postaje Brinje (240 KVA), kar
velja za objekt osnovne šole in športne dvorane na desnem
bregu Grosupeljščice in obstoječe transformatorske postaje
Jerova vas (630 KVA) za pozidavo na levem bregu Grosu-
peljščice.

Elektro omrežje v območju je predvideno v kabelski
izvedbi, in sicer VN 20 kV kablovodi med TP Brinje – TP
Jerova vas – TP Dvori II in ustrezni nizkonapetostni (NN)
razvodi.

Obstoječe tri NN kablovode in NN prostozvočni vod,
ki potekajo preko lokacije predvidene šole in dvorane, je
potrebno prestaviti s skupno traso kabelskih kanalizacij.
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29. člen

(javna razsvetljava)

Vse javne površine v območju bodo opremljene z javno
razsvetljavo, ki bo napajana z električno energijo iz obstoje-
čih transformatorskih postaj.

Prometna infrastruktura zajema cestni promet, parking
prostore, peš poti in vhodni del. Zaradi stalne in visoke
frekvence prometa, je potrebno razsvetljavo tem pogojem
tudi primerno kvalitetno dimenzionirati. Krmiljenje javne
razsvetljave bo urejeno za celotno območje cone centralno,
napajanje določenih vej pa iz posameznih transformatorskih
postaj.

30. člen

(ptt omrežje)

Na območju ZN Brinje je TK omrežje izvedeno s kabel-
sko kanalizacijo in zemeljskimi kabli in je bilo dograjeno v
letu 1996. Celotno TK omrežje je vključeno na ATC Gro-
suplje. Novi objekti se bodo priključili na TK omrežje in
kabelsko kanalizacijo, ki poteka po Ljubljanski cesti.

31. člen

(odvoz smeti)

Kontejnersko mesto za osnovno šolo je ob dovozni poti
– servisni poti mimo graščine Brinje. Prostor – velikost
gospodarskega dvorišča pred šolo zagotavlja obračanje sme-
tarskemu vozilu.

Isto kontejnersko mesto služi za potrebe večnamenske
športne dvorane.

Poslovno stanovanjski objekt ob Prešernovi cesti ima
predvideno kontejnersko mesto ob parkirnih prostorih ob
cesti.

Za potrebe atletskega stadiona s tribunami je predvide-
no kontejnersko mesto na tlakovani ureditvi ob Cesti ob
Grosupeljščici.

Odvoz smeti iz vseh kontejnerskih mest je na centralno
komunalno deponijo.

Vsa kontejnerska mesta morajo biti prometno dostopna.

VII. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM
OKOLJA

32. člen

(usmeritve in ukrepi za zaščito)

V obravnavanem območju je predvidena gradnja več-
namenskega zaklonišča za potrebe osnovne šole v prostoru
pod tlakovano ploščadjo pred dvorano. Pred izdajo dovolje-
nja je potrebno pridobiti soglasje upravnega organa za
obrambo.

33. člen

Dostopi za intervencijska vozila so zagotovljeni v
obravnavanem območju z obodnih cest: Ljubljanske, Prešer-
nove, Ceste ob Grosupeljščici.

Intervencijski dostop do objekta šole je predviden po
servisni cesti mimo graščine Brinje in preko parkirišča pred
dvorano.

Za požarno varstvo objektov služi zunanji vodovod, ki
je hkrati tudi hidrantna mreža. Protipožarni hidranti so krož-
no povezani in locirani ob zunanji strani intervencijskih poti.
Novi zunanji hidranti se locirajo ob osnovni šoli in telovad-
nici, ob stanovanjsko poslovnem objektu ob Prešernovi ulici
ter ob tribunskem objektu. V objektu šole so predvideni

notranji protipožarni hidranti. Za celoten sistem protipožar-
nega hidrantnega omrežja je potrebno zagotoviti zadostne
količine vode za gašenje požarov, kar mora biti v skladu s
pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov.

34. člen

(varstvo pred hrupom)

Na vseh objektih, ki so načrtovani ob cestnem obodu
območja je potrebno izvesti pasivno zaščito pred hrupom s
fasadnimi stenami in okni, ki imajo dovolj veliko zvočno
izoliranost. v pritličju poslovno stanovanjskega objekta ob
Prešernovi cesti so dovoljene dejavnosti, ki ne generirajo
prekomernega hrupa. Območje je skladno s 4. členom –
uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni
list RS, št. 45/95) opredeljeno kot drugo območje občutljivo-
sti na hrup.

35. člen

(zaščita ozračja)

Prezračevanje objektov je potrebno speljati nad strehe.

36. člen

(zaščita vodnih virov)

Odvod meteorne vode novih strešnih površin, ki niso
onesnažene z oljem in bencinom, je preko peskolovov di-
rektno v meteorno kanalizacijo in v potok Grosupeljščico.

Odvod meteorne vode tlakovanih povoznih površin je
preko vtočnih jaškov z lovilcem olj ali preko centralnega
lovilca olj za posamezni sektor v meteorno kanalizacijo in v
potok Grosupeljščico.

Vsi kanalizacijski sistemi morajo biti izvedeni v vodo-
tesni izvedbi.

37. člen

(zelene površine)

Potok Grosupeljščica z zeleno zaveso deli prostor obrav-
navanega območja na dva dela: zahodni – šolski zunanji
prostor in vzhodni – športno rekreativni park.

V šolskem zunanjem prostoru so predvidene naslednje
zelene površine: odprti vmesni zazelenjen atrij med šolo in
dvorano, sadovnjak v nadaljevanju atrija pred šolo, ki pove-
že šolo z zeleno zaveso potoka. Zelena površina med šolski-
mi vrtovi pred šolo in potokom je oblikovana kot zelenica in
deloma kot peščene površine z zvirali in igrali. V južnem
delu so šolska igrišča v zeleni ureditvi.

V vzhodnem delu območja je predvideno glavno in
pomožno travnato nogometno igrišče v okviru stadiona. Igriš-
če je ograjeno z živico. Med stadionom in potokom se dodat-
no zgosti zelenje, tako nastane gaj ob potoku. Med stadio-
nom in Cesto ob Grosupeljščici je predvidena tlakovana
ureditev s posamičnimi drevesi.

V celotnem prostoru trikotnika med potokom in Cesto
ob Grosupeljščici se uredi park s sprehajalno potjo in dodat-
no zgostitvijo zelenja.

V zeleni pas na vzhodni strani potoka spadajo tudi
stanovanjski vrtovi na južni strani poslovno stanovanjskega
objekta.

Zelenje ob potoku na zahodni strani se dodatno ne
zgošča, razen v primeru, kjer so odstranjena posamezna dre-
vesa. Ohranja se naravni biotop potoka.

Dodatno se zgosti zelenje med novo predvideno stano-
vanjsko zazidavo ob graščini Brinje in šolskimi igrišči.

Drevored je predviden na eni strani ob Prešernovi cesti
(ob poslovno stanovanjskem objektu) do Ljubljanske ceste
in ob Ljubljanski cesti v dolžini šole.
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VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA
NAČRTA

38. člen

Najprej je predvidena izgradnja objekta osnovne šole
skupaj z večnamensko dvorano. Za funkcionalno dokonča-
nje kompleksa šole je potrebno urediti dostop z Ljubljanske
ceste s parkirno cesto, novo podaljšano Prešernovo cesto s
priključkom na Ljubljansko cesto. Uredi se tudi dovozna pot
mimo graščine Brinje. Naslednja faza je ureditev zunanjih
površin med šolo in potokom.

V drugi fazi je predvidena izgradnja nogometnega igriš-
ča, kasneje atletske steze z tribunami. Istočasno je potrebno
urediti zunanje površine okoli stadiona.

Poslovno stanovanjski objekt ob Prešernovi ulici je
možno graditi šele po izgradnji podaljšane Prešernove ceste
do Ljubljanske ceste.

Ureditev zunanjih površin mora biti sestavni del pro-
jektov za gradnjo objektov.

XI. TOLERANCE GABARITOV OBJEKTOV, NAPRAV
IN UREDITEV

39. člen

Odstopanja od predvidenih gabaritov pri novogradnjah
so lahko ± 1 m.

Enako velja za trase in koridorje komunalnih naprav, ki
potekajo znotraj pozidanega območja.

Za odstopanja, ki nastanejo iz objektivnih razlogov, je
potrebno soglasje Urada za prostor Občine Grosuplje in pred-
hodno pridobljeno mnenje izdelovalca zazidalnega načrta.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, IZVAJALCEV IN
KONČNE DOLOČBE

40. člen

Zazidalni načrt je obvezen za investitorja, projektante
in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalni-
mi in ostalimi posegi na ureditvenem območju. Določila
zazidalnega načrta morajo biti smiselno uporabljena v loka-
cijskih dovoljenjih. Pri izvajanju zazidalnega načrta morajo
biti glede na njihova določila upoštevani vsi veljavni grad-
beni, tehnični, prometni, sanitarno higienski, varnostni in
drugi predpisi.

41. člen

Zazidalni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in
drugim organizacijam na Občini Grosuplje, Uradu za prostor
in na Upravni enoti Grosuplje, obe na Kolodvorski 2, Gro-
suplje.

42. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem zazidalnega načrta opravlja
Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje
in prostor.

43. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 352-59/96
Grosuplje, dne 20. maja 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

1979.

Na podlagi 53. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in odločb US RS),
22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 18/90, 4/91, 12/92, 8/93, 16/94 in 19/95), ter 18. in
82. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95)
je Občinski svet občine Grosuplje na 28. seji dne 28. 5. 1997
sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o občinskih upravnih taksah

1. člen

Odlok o občinskih upravnih taksah (Uradni list Občine
Grosuplje, št. 1/96), se v poglavju “taksna tarifa” – podpo-
glavje “odločbe” – tarifna številka 7, dopolni:

– za izdajo odločbe o odmeri komunalne takse,

– za izdajo odločbe o zapori ceste,

– za izdajo odločbe o prekopu trupla,

– za izdajo odločbe o postavitvi oglasnih reklamnih
tabel oziroma znakov in

– za izdajo soglasja za opravljanje prodaje blaga na
drobno na premičnih stojnicah in potujočih prodajalnah.

2. člen

Ta dopolnitev odloka prične veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 417-2/96
Grosuplje, dne 28. maja 1997.

Predsednica
Občinskega sveta občine

Grosuplje
Angela Likovič, dipl. org. l. r.

1980.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95), je Občinski svet občine Grosuplje na
28. redni seji dne 28. 5. 1997 sprejel

S K L E P

I

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
naslednji parceli: k.o. Slivnica, zemljišče parc. št. 2255/4,
pot v izmeri 155 m2, preneha biti družbena lastnina v splošni
rabi.

II

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

Št. 466-28/97
Grosuplje, dne 28. maja 1997.

Predsednica
Občinskega sveta občine

Grosuplje
Angela Likovič, dipl. org. l. r.
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1981.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94) in 18. člena statuta Občine Gro-
suplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine
Grosuplje na svoji 26. redni seji dne 21. 5. 1997 sprejel

S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A
o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem

1. člen

V pravilniku o oddajanju poslovnih in upravnih prosto-
rov v najem (Uradni list Občine Grosuplje, št. 2/95) se tabela
v 19. členu spremeni tako, da se glasi:

Višina najemnine je odvisna od vrste dejavnosti (A, B)
in lokacije poslovnega prostora (območja I., II., III.) in se
določi po naslednji tabeli:

cene v DEM / m2

I. II. III.

A) Dejavnost profitnega značaja
1. Prostori za dejavnost
– trgovine, lokali, biroji 17 13 11
– proizvodna dejavnost 13 10 8
2. Pomožni prostori, garaže, skladišča 8 6 4
B) Dejavnost neprofitnega značaja
1. Prostori upravnih organov 12 10 8
2. Pomožni prostori, garaže, skladišča 7 5 3
3. Družbene dejavnosti, društva, ostalo* 3 2 1

* Za redne dejavnosti krajevnih skupnosti, humanitarnih organiza-

cij, političnih strank in občinskih javnih zavodov se poslovni prostori

dodelijo brezplačno.

2. člen

Ostala določila pravilnika o oddajanju poslovnih in
upravnih prostorov v najem ostanejo nespremenjena.

3. člen

Ta sprememba pravilnika se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 363-6/95
Grosuplje, dne 21. maja 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

IDRIJA

1982.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Idrija (Urad-
ni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne
3. 6. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Idrija za leto 1997

1. člen

S proračunom Občine Idrija za leto 1997 (v nadaljnjem
besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za fi-

nanciranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini
Idrija (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1997.

2. člen

Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-
ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
obveznostmi.

3. člen

Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov in račun financiranja.

V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda
bilance prihodkov in odhodkov.

Bilanca prihodkov in odhodkov:

– prihodki 759.044 tisoč tolarjev

– odhodki 759.044 tisoč tolarjev

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega
proračuna.

4. člen

Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega
proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek prora-
čuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo
prihodki izvajalskih organizacij, katerim se prihodki iz de-
javnosti upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.

5. člen

Od vseh prihodkov občinskega proračuna se v prora-
čunsko rezervo občine izloča 0,5% sredstev.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do
višine 500.000 SIT odloča župan.

6. člen

Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati
dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci
prihodkov in odhodkov.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem
porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa do-
končno) ustaviti financiranje posamezne proračunske po-
stavke.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem
se daje poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet.

7. člen

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so po-
trebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko ob-
činski svet na predlog župana odloči, da se dodatna sredstva
namenijo iz druge postavke proračuna.

Kolikor zaradi prenosa sredstev med postavkami ni
ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem
so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki začasni preraz-
poreditvi župan.
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8. člen

Sredstva tekoče rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva,
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da sredstva

v proračunu niso planirana v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče rezerve do višine 500.000

SIT za posamezni namen, odloča župan.

9. člen

Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enako-
merno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne
stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob
hkratnem upoštevanju likvidnostnega pložaja proračuna in
zapadlosti posameznih obveznosti.

Sredstva za amortizacijo se praviloma nakazujejo tri-
mesečno.

Ob slabi likvidnostni situaciji proračuna, lahko župan
začasno zmanjša ali ustavi izvajanje posameznih postavk
proračuna, ki direktno ne ogrožajo izvajanja nalog na posa-
meznem področju.

10. člen

O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zago-
tovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan ali od
njega pooblaščena oseba v občinski upravi.

11. člen

Predvideno je zadolževanje občinskega proračuna za
namene in v višini, ki jo dopušča zakon o financiranju občin.

O zadolževanju proračuna odloča občinski svet.

12. člen

Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljena s
tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s
področja javnih financ.

13. člen

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

Št. 40311-69/96
Idrija, dne 3. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

Bilanca
prihodkov in odhodkov in račun financiranja

(v 1.000 SIT)

Vrsta Višina
Prihodki za zagotovljeno porabo 572.835
Prihodki za druge naloge 166.281
Prenos prihodkov iz preteklih let  19.928

Skupaj prihodki 759.044

Tekoči odhodki 518.065
Investicijski odhodki 235.416
Rezerve  5.563

Skupaj odhodki 759.044

Neto zadolževanje proračuna  –

1983.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odločba US št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba
US št. 57/94 in 14/95) in 19. in 26. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine
Idrija na seji dne 10. aprila sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana za obdobje

1986–1990 bivše Občine Idrija

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskega dela dolgoročnega družbenega plana za obdob-
je 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89) in srednjeročnega
družbenega plana za obdobje 1986–1990 bivše Občine Idrija
(Uradni list SRS, št. 3/89).

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na izjemne in
druge posege:

1. k.o. Črni vrh, parc. št. 3/1 in 3/2, Milka Černigoj,
Črni vrh 49 – zap. št. posega 2,

2. k.o. Vrsnik, parc. št. 460/8, Metka in Valter Šuligoj,
Žiri – zap. št. posega 3,

3. k.o. Čekovnik, parc. št. 125/1, Alenka Gartnar-Šin-
kovec, Idrijska Bela 17 – zap. št. posega 4,

4. k.o. Gor. Kanomlja, parc. št. 1050/3, Jurko Petrič,
Mrakova 7, Idrija – zap. št. posega 5,

5. k.o. Zadlog, parc. št. 869/1, 869/3 in 902, Ljubo
Krivec, Sp. Kanomlja 65 – zap. št. posega 6,

6. k.o. Črni vrh, parc. št. 809/1, Stane Skvarča, Predgri-
že 43 – zap. št. posega 7,

7. k.o. Vrsnik 1, parc. št. 152, 154 in 159, Ivan Mlakar,
Vrsnik 11 – zap. št. posega 8,

8. k.o. Čekovnik, parc. št. 355/4, krajani Čekovnika –
zap. št. posega 9,

9. k.o. Vojsko, parc. št. 584, Marta in Robert Sternen,
Beblerjeva 8, Idrija – zap. št. posega 10,

10. k.o. Vrsnik, parc. št. 460/1, Janez Uršič, G. Vrsnik
19, Sp. Idrija – zap. št. posega 11.

Skladno z navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi
prikazi namenske rabe in načini urejanja s prostorskimi iz-
vedbenimi akti v besednem in kartografskem delu ter karto-
grafski dokumentaciji prostorskega dela planskih aktov ob-
čine iz 1. člena odloka.

3. člen

Srednjeročni družbeni plan Občine Idrija za obdobje
1986–1990 se dopolni:

Za stavkom: “Izjemoma se dovoli poseg na 1. kmetij-
skem zemljišču velikosti 800 m2 na delu parcel 756/4 in
763/1 k.o. Zadlog za gradnjo stanovanjske hiše in hleva.” se
doda naslednji tekst:

Dovolijo se izjemni posegi na 1. kmetijskem zemljišču:
1. k.o. Črni vrh, parc. št. 3/1 in 3/2, v velikosti 8824 m2

– pod zap. št. posega 2,
2. k.o. Vrsnik, parc. št. 460/8, v velikosti 740 m2 – pod

zap. št. posega 3,
3. k.o. Čekovnik, parc. št. 125/1, v velikosti 2655 m2 –

pod zap. št. posega 4,
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4. k.o. Gor. Kanomlja, parc. št. 1050/3, v velikosti 1185
m2 – pod zap. št. posega 5,

5. k.o. Zadlog, parc. št. 869/1, 869/3 in 902, v velikosti
9590 m2 – pod zap. št. posega 6,

6. k.o. Črni vrh, parc. št. 809/1, v velikosti 2900 m2 –
pod zap. št. posega 7,

7. k.o. Vrsnik 1, parc. št. 152, 154 in 159, v velikosti
12855 m2, razen dela parcele 152 – njiva 5r. v velikosti 4000
m2 – pod zap. št. posega 8,

8. k.o. Čekovnik, parc. št. 355/4, v velikosti 505 m2 –
pod zap. št. posega 9,

9. k.o. Vojsko, parc. št. 584, v velikosti 5140 m2 – pod
zap. št. posega 10,

10. k.o. Vrsnik, parc. št. 460/1, v velikosti 11693 m2 –
pod zap. št. posega 11,

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 35211-1/96
Idrija, dne 10. aprila 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija
Franci Jereb, dr. med.  l. r.

1984.

Na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) Občinska volilna komisi-
ja občine Idrija

r a z p i s u j e
drugi krog naknadnih (nadomestnih) volitev župana

Občine Idrija

1. Drugi krog naknadnih volitev župana Občine Idrija
bo v nedeljo, 15. junija 1997.

2. Drugi krog naknadnih (nadomestnih) volitev župana
se opravi med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila
največ glasov, in sicer:

– Cvetko Koder, roj. 3. 5. 1949, dipl. inž. arhitekture, iz
Idrije, Mestni trg 16, projektant.

Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka, Podružnica
Idrija.

– Viktorija Gorjup, roj. 14. 1. 1949, mag. menagemen-
ta, iz Idrije, Grilčeva 32, direktorica PB Idrija.

Predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije, Občin-
ski odbor Idrija.

3. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, šteje 3. 6. 1997.

Št. 00811-1/97
Idrija, dne 3. junija 1997.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Idrija
Andrej Rozman l. r.

KOBILJE

1985.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Kobilje dne
4. 6. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kobilje za leto 1997

1. člen

Proračun Občine Kobilje za leto 1997 sestavljata bilan-
ca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov
in odhodkov proračuna Občine Kobilje, ki sta sestavni del
tega odloka.

2. člen

Skupni prihodki proračuna znašajo 206,820.500 SIT in
se razdelijo za:

– delo občinskih organov 12,000.000
– socialne transferje 939.763
– plačila na področju družbenih

dejavnosti 14,180.000
– plačila storitev ter subvencij in

intervencij v gospodarstvu 11,155.000
– druge odhodke 1,180.000
– odhodke investicijskega značaja 163,300.944
– finančne tokove, oblik. rezerv
in druge odhodke 4,064.793

3. člen

V stalne rezerve Občine Kobilje se izloči 0,5% od
doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za
namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o
financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska, določe-
nega v proračunu za leto 1997.

4. člen

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogo-
če predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1997.

Župan
Občine Kobilje

Pavel Nemet l. r.

1986.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi,
22. člena zakona o financiranju občin in 20. člena statuta
Občine Kobilje, je Občinski svet občine Kobilje na 25. redni
seji dne 4. 6. 1997 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Kobilje

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Kobilje znaša
0,027 SIT.
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2. člen

Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997.

Št. 427/97
Kobilje, dne 5. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

KOMEN

1987.

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 1. in 4. člena zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 19/91, 20/91 in 23/96), 29.
in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94 in 14/95) ter 16. člena statuta Občine Komen
(Uradne objave PN, št. 10/95 in Uradni list RS, št. 14/96) je
Občinski svet občine Komen na seji dne 29. maja 1997
sprejel

O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Komen

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se v Občini Komen določi obveznosti
plačevanja občinskih upravnih taks, taksne zavezance, viši-
no in način plačila taks. Višina občinskih upravnih taks (v
nadaljevanju: taksa) je določena v taksni tarifi, ki je sestavni
del tega odloka.

2. člen

Plačilo taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe,
pritožbe ter druge spise in dejanja pri organih občinske up-
rave. Takse se smejo predpisovati in zaračunavati samo za
spise in dejanja v višini kot je določeno v taksni tarifi tega
odloka.

3. člen

V odločbi ali listini, za katero je bila plačana taksa je
potrebno navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku
in po kateri tarifni številki.

II. TAKSNI ZAVEZANCI

4. člen

Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe, ki
s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo
katerih se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.

Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in ola-
jšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah.

III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS

5. člen

Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke
z dnem uveljavitve tega odloka znaša 13,50 SIT in se tekoče

usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške
upravne takse po zakonu o upravnih taksah, ki jo objavlja
Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu RS.

Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vred-
nost točke, ki velja na dan nastanka obveznosti.

IV. NAČIN PLAČILA TAKS

6. člen

Takse se plačujejo v gotovini.

Takse se plačujejo takrat, ko nastane taksna obveznost.

Taksna obveznost nastane:

– za vse vloge takrat, ko se izročijo, če so dane na
zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;

– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se
vloži zahteva naj se izdajo;

– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva naj se
opravijo.

7. člen

Vloge ali zahtevki, za katere ni bila plačana taksa, ne
smejo biti sprejeti naravnost od stranke.

Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana taksa, prispe
po pošti, pošlje pristojni delavec občinske uprave takšnemu
zavezancu opomin, da naj v desetih dneh od prejema opomi-
na poravna taksno obveznost.

Pristojni občinski organ vzame v postopek tudi vlogo,
za katero ni bila plačana taksa ali je bila plačana v premajh-
nem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ne vroči
stranki, preden ta ne plača takse na opomin.

Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse,
se mu odločba ali drugi akt ne izda oziroma se ne začne z
uvedbo postopka.

8. člen

Kdor je takso plačal in je ni bil dolžan plačati ali je
plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico
do povračila takse oziroma dela preveč plačane takse.

9. člen

Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake
pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen

Za nadzor nad izvajanjem odloka o občinskih upravnih
taksah je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu
tajnik občinske uprave.

11. člen

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

Št. 24-02-085/09
Komen, dne 29. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.
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Taksna tarifa

I. VLOGE
Taksa v točkah

Tar. št. 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve
in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna
druga taksa  5

Tar. št. 2

Za vlogo s katero stranka zaprosi za koncesijo 120

Tar. št. 3

Za vloge o dokupu, zamenjavi, prenosu ali
najemu družbene lastnine v splošni rabi in za vloge
o odkupu, zamenjavi, prenosu ali najemu
nepremičnin družbene lastnine z imetnikom pravice
uporabe oziroma lastninske pravice 100

Tar. št. 4

Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti  20

Tar. št. 5

Za vloge o izdaji soglasja za prireditve  20

Tar. št. 6

Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij  20

Tar. št. 7

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep izdan
v upravni stvari  20

II. POTRDILA, OGLEDI

Tar. št. 8

Za izdajo potrdila na podlagi uradnih evidenc,
če ni drugače določeno  10

Tar. št. 9

Za izdajo potrdila na podlagi opravljenega
ugotovitvenega postopka  20

Tar. št. 10

Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišča po
veljavnem družbenem planu in prostorskih izvedbenih
aktih občine  20

Tar. št. 11

Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih
v prostor 100

Tar. št. 12

Za vsa ostala potrdila, za katera ni predpisana
posebna taksa  20

III. ODLOČBE

Tar. št. 13

Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin
in dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov  20

Tar. št. 9

Za vse ostale odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa  20

1988.

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) in 16. ter 93. člena statuta Občine Komen
(Uradne objave Primorskih novic št. 10/95 in Uradni list RS,
št. 14/96) je Občinski svet občine Komen na seji dne 29.
maja 1997 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo

v cestnem prometu Občine Komen

1. člen

S tem odlokom se v Občini Komen ustanovi Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju:
svet), kot posvetovalno telo na področju preventive in vzgo-
je v cestnem prometu.

2. člen

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi:
– za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo var-

nost na cesti,
– za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela,
– za humanizacijo odnosov v cestnem prometu,
– za vzpostavljanje tesnih stikov s pristojnimi državni-

mi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi fizič-
nimi in pravnimi subjekti, ki imajo podobne interese.

3. člen

Pristojnosti in naloge sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu so:

– obravnava in proučuje prometno varnostno proble-
matiko na področju cestnega prometa v povezavi s preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu,

– pospešuje in spodbuja prometno vzgojo in izobraže-
vanje udeležencev v cestnem prometu,

– predlaga pristojnim organom in organizacijam, ki ure-
jajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega
prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu,

– organizira razne vzgojne in preventivne akcije v so-
delovanju z državnimi organi, šolami in društvi,

– razvija medobčinsko sodelovanje na področju pro-
metne varnosti na cestah in ostalih prometnih površinah,

– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega pro-
meta,

– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu,

– obravnava in opravlja druge naloge v skladu s potre-
bami preventive in vzgoje v cestnem prometu.

4. člen

Svet sestavljajo predstavniki zainteresiranih organov,
organizacij, društev in strokovnjakov s področja prometa.

Pri sestavi se upošteva, da so v njem zastopani zlasti:
– predstavniki lokalne samouprave (predsednik oziro-

ma člani občinskega odbora za prostorsko načrtovanje, ko-
munalo in infrastrukturo),

– predstavniki policije,
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– predstavniki podjetij s področja vzdrževanja lokalnih
cest,

– predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in izo-
braževanja.

5. člen

V okviru sveta se za izvajanje nalog na posameznih
področjih imenuje komisija za tehnično urejanje prometa in
komisija za prometno vzgojo.

Komisiji štejeta po tri člane, po potrebi se lahko razširi-
ta še za dva člana.

Mandat članov sveta traja štiri leta, po preteku mandata
so vsi lahko ponovno imenovani.

6. člen

Delovanje sveta je javno in se po potrebi ureja s poslov-
nikom, ki ga sprejme svet.

7. člen

Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se zagotovi-
jo v vsakoletnem občinskem proračunu na podlagi progama
dela in poročila o opravljenem delu.

Del sredstev za dejavnost sveta se lahko zagotovi tudi
iz drugih virov.

8. člen

Strokovne in administrativno tehnične naloge za svet
opravlja pristojna služba občinske uprave.

9. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep občin-
skega sveta o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Komen, št. 264-17/96 z dne 28.
oktobra 1996.

10. člen

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

Št. 24-02-085/08
Komen, dne 29. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

LENART

1989.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na 24. seji dne
22. maja 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

1

S tem sklepom prenehajo imeti značaj dobrin v splošni
rabi naslednje nepremičnine:

1. k.o. Malna, parc. št. 657/6 travnik 4 b.r. v izmeri
79 m2 in parc. št. 657/10 travnik 4 b.r. v izmeri 10 m2 , vse
pripisano pri vl. št. 276;

2. k.o. Benedikt, parc. št. 1151/13 v izmeri 240 m2

pripisano pri vl. št. S III.;
3. k.o. Lenart, parc. št. 1142/1 v izmeri 1583 m2 pripi-

sano pri vl. št. 606.

2

Nepremičnine iz 1. tč. tega sklepa postanejo z dnem
uveljavitve tega sklepa družbena lastnina in predstavljajo del
skupnega premoženja Občine Lenart, katera z njimi tudi
upravlja.

3

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

Št. 462-2/97, 461-20/95
Lenart, dne 22. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

LENDAVA

1990.

Na podlagi 6. in 24. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97), je Občinski svet
občine Lendava na seji dne 22. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj in nagrad
Občine Lendava in določa pogoje ter postopek za podelitev
teh priznanj in nagrad.

2. člen

Priznanja in nagrade Občine Lendava so:
– naziv častnega občana Občine Lendava,
– nagrada Občine Lendava,
– plaketa Občine Lendava,
– priznanje Občine Lendava,
– priznanje župana Občine Lendava.
Priznanja in nagrade so enkratne.

3. člen

Sredstva za priznanja in nagrade Občine Lendava se
zagotovijo v občinskem proračunu.

4. člen

Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v
zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad opravlja občinska
uprava.

5. člen

Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko podajo
fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva,
delovna telesa občinskega sveta in politične stranke.
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6. člen

Priznanja in nagrade Občine Lendava vročata župan
občine in predsednik občinskega sveta.

II. KOMISIJA ZA NAGRADE IN PRIZNANJA

7. člen

Predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Len-
dava obravnava komisija, ki jo imenuje občinski svet. Komi-
sija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade, razen
za priznanje župana Občine Lendava.

Komisija posreduje končni predlog v odločanje občin-
skemu svetu.

8. člen

Komisija za priznanja in nagrade:
– podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj

in nagrad iz 2. člena tega odloka,
– objavlja razpise za vložitev predlogov za podelitev

nagrad in priznanj v sredstvih javnega obveščanja, pred vsa-
koletnim praznovanjem občinskega praznika,

– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.

9. člen

Glede sestave in delovanje komisije veljajo določila
statuta in poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa občin-
skega sveta.

III. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH
IN PRIZNANJIH

Naziv častnega občana Občine Lendava

10. člen

Naziv častnega občana Občine Lendava pridobi kdor
doseže pomembne trajne uspehe na gospodarskem, kultur-
nem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem
področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.

Naziv častnega občana lahko dobi tudi tuji državljan.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina
na slavnostni seji občinskega sveta.

Nagrada Občine Lendava

11. člen

Nagrada Občine Lendava se podeljuje občanom Občine
Lendava, za življenjsko delo na vseh področjih delovanja.

Nagrada Občine Lendava obsega diplomo in denarno
nagrado. Višino denarne nagrade za vsako leto določi občin-
ski svet ob sprejemanju proračuna.

Nagrada se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.

Plaketa Občine Lendava

12. člen

Plaketa Občine Lendava se podeljuje zaslužnim posa-
meznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in dru-
štvom, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k
ugledu in razvoju občine. Plaketa se lahko dodeli tudi tujim
državljanom.

Plaketa Občine Lendava je patinirani kovinski odlitek
grba Občine Lendava.

Plaketa se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.

Priznanje Občine Lendava

13. člen

Priznanje Občine Lendava se podeli posameznikom,
KS, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za
enkratne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljne strokovno
delo in aktivnosti na posameznih področjih dela.

Priznanje občine je listina, ki vsebuje besedilo sklepa o
podelitvi priznanja. Priznanje se podeli na slavnostni seji
občinskega sveta.

Priznanje župana

14. člen

Župan lahko za posamezne enkratne dosežke in uspehe
posameznikov, podjetij, zavodov, KS in društev podeli pi-
sno priznanje.

Priznanje podeljuje župan na slavnostni seji občinske-
ga sveta ali ob posebnih slavnostih, svečanem sprejemu in
ob dogodkih pomembnih za prejemnika priznanj.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Mandat komisije za priznanja in nagrade se pokriva z
mandatom članov občinskega sveta.

16. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o priznanjih Občine Lendava (Uradne objave, št. 16/78, 4/86).

17. člen

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

Št. 01200-0002/97
Lendava, dne 22. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

1991.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 24. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in
21/97) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 22. 5.
1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila

članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za
volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine

Lendava

1. člen

5. člen odloka o določitvi števila članov sveta KS ter
volilnih enot za volitve članov v svete KS Občine Lendava
(v nadaljnjem besedilu: odlok) (Uradni list RS, št. 12/96 in
26/96) se v celoti črta ter nadomesti z naslednjim besedilom:
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»Za volitve članov sveta KS Dolina se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Dolina.

Voli se 5 članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Pince se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Pince.

Voli se 5 članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Pince Marof–Benica se
določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselij Pince
Marof in Benica.

Voli se 5 članov sveta.«

2. člen

9. in 9.a člen odloka se v celoti črtata. Besedilo 9. člena
se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:

»Za volitve članov sveta KS Genterovci se določita 2
volilni enoti, v katerih se skupno voli 5 članov sveta.

1. volilna enota obsega območje naselja Genterovci.

Voli se 3 člane sveta.

2. volilna enota obsega območje naselja Kamovci.

Voli se 2 člana sveta.

Za volitve članov sveta KS Radmožanci se določi 1
volilna enota, ki obsega območje naselja Radmožanci.

Voli se 5 članov sveta.«

3. člen

10. člen odloka se v celoti črta ter nadomesti z nasled-
njim besedilom:

»Za volitve članov sveta KS Hotiza se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Hotiza in del naselja Bre-
zovec (h. št. 1, 2, 3, 3/a, 4 in 4/a)

Voli se 7 članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Kapca se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Kapca.

Voli se 5 članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Kot se določi 1 volilna
enota, ki obsega območje naselja Kot.

Voli se 3 člane sveta.«

4. člen

11. člen  odloka se v celoti črta ter nadomesti z nasled-
njim besedilom:

»Za volitve članov sveta KS Gornji Lakoš se določi 1
volilna enota, ki obsega območje naselja Gornji Lakoš.

Voli se 5 članov sveta.

Za volitve članov sveta KS Dolnji Lakoš se določi 1
volilna enota, ki obsega območje naselja Dolnji Lakoš.

Voli se 5 članov sveta.«

5. člen

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

Št. 003/96
Lendava, dne 22. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

MISLINJA

1992.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun vrednosti stanovanjskih hiš (Uradni list
SRS, št. 8/87), 43.a in 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 21. ter
127. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 227/95)
je Občinski svet občine Mislinja na seji dne 27. 5. 1997
sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč,
vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za

pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča
v Občini Mislinja

1. člen

Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske po-
vršine, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega ureja-
nja, je v Občini Mislinja dne 31. 12. 1996 znašala 92.850 SIT.

2. člen

Osnovna cena za m2 pozidanega in nepozidanega stavb-
nega zemljišča se določi v odstotkih od povprečne gradbene
cene stanovanjskih površin. Cene zemljišč za posamezna
območja so:

– I. območje, ki zajema strnjeni del naselja Mislinja in
Šentilj pod Turjakom – 3% od povprečne gradbene cene
stanovanjske površine;

– II. območje, ki zajema strnjeni del naselij Dovže in
Dolič – 2% od povprečne gradbene cene stanovanjske povr-
šine;

– III. območje, ki zajema ostali del Občine Mislinja
izven I. in II. območja – 1% od povprečne gradbene cene.

Območja so določena z odlokom o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni list RS,
št. 77/96) in označena na pregledni karti, ki je sestavni del
odloka.

3. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-
ljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote
poselitve znašajo:

– za individualno komunalno rabo (IKR) 4000 SIT/m2

koristne stanovanjske površine,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 5.700 SIT/m2

koristne stanovanjske površine.
V primeru, da je višina stroškov za komunalno urejanje

stavbnega zemljišča znana ali pa je možno stroške realno
oceniti, lahko znaša prispevek največ v višini stroškov.

Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upo-
števata kriterija lokacija stavbnega zemljišča glede na razvr-
stitev v posamezna območja iz 2. člena tega odloka in na-
membnost objekta, tako da se upošteva ustrezen korekcijski
faktor:

a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 1,00 za I. območje,
– KL = 0,75 za II. območje,
– KL = 0,50 za III. območje,
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,80 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,50 za stanovanjske,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte,
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– KN = 0,20 za garaže in zaprte športne objekte.

4. člen

Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zave-
zanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju pred-
videne gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na čas
vlaganja, vendar največ do višine, po tem odloku ovrednote-
nih stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v
katero je zavezanec vlagal.

Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infra-
strukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za pri-
ključitev objekta na komunalno infrastrukturo.

5. člen

Cene za m2 stanovanjske površine in komunalno oprem-
ljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja
Gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija za grad-
beništvo in IGM Slovenije. Cena zemljišča se valorizira z
indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objav-
lja Zavod za statistiko Republike Slovenije.

6. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o določitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mislinja
(Uradni list RS, št. 71/96, in sklep o ugotovitvi povprečne
gradbene cene stanovanj, povprečnih stroškov komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Mislinja za leto 1997 (Uradni list RS, št. 11/97).

7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 462-1/96
Mislinja, dne 27. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

MORAVSKE TOPLICE

1993.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 33/95), je Občinski svet občine Moravske
Toplice na seji dne 29. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o priznanjih in nagradi Občine Moravske Toplice

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa vrste priznanj in nagrado Občine Mo-
ravske Toplice, pogoje, postopek in način podeljevanja, nji-
hovo obliko ter način vodenja evidence podeljenih priznanj
in nagrad.

2. člen

Priznanja in nagrade Občine Moravske Toplice so:

1. naziv častni občan,

2. priznanje Občine Moravske Toplice,

3. velika zahvalna listina,

4. nagrada Občine Moravske Toplice.

3. člen

O podelitvi priznanj in nagrade Občine Moravske To-
plice odloča občinski svet s sklepom, na predlog petčlanske
komisije za priznanja in nagrade (v nadaljevanju: komisija),
ki jo imenuje župan.

V primeru, da je priznanje oziroma velika zahvalna
listina podeljena za isti dosežek več posameznikom, prejme
vsak izmed njih priznanje oziroma veliko zahvalno listino.

V primeru, da je nagrada podeljena za isti dosežek več
posameznikom, prejme vsak izmed njih listino in pripadajo-
či del denarne nagrade.

4. člen

Občinska priznanja in nagrade vročita prejemnikom
župan in predsednik občinskega sveta na slovesni seji ob
občinskem prazniku Občine Moravske Toplice.

5. člen

Priznanja in nagrade se lahko podelijo posameznikom
za pomembna dejanja, življenjska dela in dosežke. Podjet-
jem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, stran-
kam, krajevnim skupnostim in drugim organizacijam se lah-
ko podelijo za pomembne dosežke na področju
gospodarskega razvoja ali splošnega razvoja (kmetijstva, tu-
rizma in gostinstva, obrti, industrijske proizvodnje itd.), druž-
benih dejavnosti (kulturna, športna, izobraževalna itd.), in-
formiranja, gasilstva in reševanja, za dosežke pri delu drugih
društev, reševanju manjšinske problematike ter razvoju po-
sameznih dejavnosti oziroma krajev v občini.

6. člen

Sredstva za priznanja in nagrade se vsako leto zagoto-
vijo v občinskem proračunu.

II. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MORAVSKE
TOPLICE

7. člen

Naziv častni občan Občine Moravske Toplice se pode-
ljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in
zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in
uveljavljanju Občine Moravske Toplice v državi ali na med-
narodnem področju.

O proglasitvi za častnega občana se izda posebna umet-
niško izdelana listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim
je priznanje podeljeno.

III. PRIZNANJE OBČINE MORAVSKE TOPLICE

8. člen

Priznanje Občine Moravske Toplice se podeljuje za
pomembna dejanja in dosežke na področjih iz 5. člena tega
odloka, dosežene v zadnjem obdobju.

Priznanje je umetniško izdelana listina, na kateri je
besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ
tri priznanja občine.
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IV. VELIKA ZAHVALNA LISTINA

9. člen

Velika zahvalna listina Občine Moravske Toplice se
podeljuje za dosežke na področjih iz 5. člena tega odloka, ki
so prispevali k uveljavitvi občine in njeni specifični prepoz-
navnosti v širšem slovenskem prostoru.

Dobitnik prejme umetniško izdelano listino, na kateri je
besedilo sklepa, s katerim je velika zahvalna listina pode-
ljena.

V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ
eno veliko zahvalno listino.

V. NAGRADA OBČINE MORAVSKE TOPLICE

10. člen

Nagrada Občine Moravske Toplice se podeljuje za iz-
jemno pomembne dosežke na kateremkoli področju delova-
nja, za sistematično in dosledno delo pri razvijanju gospo-
darskih dejavnosti, negovanju in razvijanju kulturnih vrednot,
za izjemne športne in druge dosežke, ki nosilca uvrščajo v
vrh državnih in mednarodnih tekmovanj, ustvarjalnih dosež-
kov na področju raziskovanja, umetniškega delovanja ali na
drugih področjih.

Nagrajenec prejme posebno listino, ki vsebuje besedilo
sklepa o podelitvi nagrade in denarno nagrado v višini, ki jo
določi občinski svet.

V enem letu lahko občinski svet podeli največ eno
nagrado Občine Moravske Toplice.

VI. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJA IN
NAGRADE

11. člen

Komisija enkrat letno objavi javni razpis, s katerim
pozove predlagatelje, da podajo predloge za podelitev priz-
nanj in nagrad Občine Moravske Toplice. Javni razpis se
objavi najmanj dva meseca pred podelitvijo.

12. člen

Javni razpis mora vsebovati:
– pogoje za podelitev priznanj in nagrad,
– vsebino predloga,
– upravičence, ki lahko predlagajo kandidate za prizna-

nje in nagrado,
– rok za vložitev predlogov in naslov organa, kateremu

se predlogi posredujejo.

13. člen

Predlagatelji kandidatov za podelitev priznanj in nagra-
de so lahko posamezniki, skupine občanov, politične stran-
ke, župan, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi in društva ter
druge organizacije in skupnosti.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev
priznanja ali nagrade.

14. člen

Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pra-
vočasno. Predloge, ki so prispeli prepozno oziroma so bili
podani že pred objavljenim javnim razpisom, komisija s
sklepom zavrže in predlagatelja napoti na naslednji razpis.

15. člen

Komisija obravnava prispele predloge in oceni, ali do-
sežki kandidata ustrezajo zahtevam iz tega odloka.

Komisija po obravnavi sprejme sklep o predlogu za
podelitev priznanj in nagrad, ki ga posreduje občinskemu
svetu. Predlog mora vsebovati podatke o kandidatu ter ute-
meljitev predloga.

16. člen

Komisija obvesti predlagatelje, katerih predlogi niso
bili uvrščeni v predlog občinskemu svetu o odločitvi komisi-
je, z navedbo, da prijavo lahko ponovijo na naslednjem
razpisu.

17. člen

Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo pri obrav-
navi predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad, v
času do odločitve občinskega sveta ne smejo dajati javnosti
informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.

VII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH
PRIZNANJ IN NAGRAD

18. člen

Občina Moravske Toplice vodi kronološko evidenco o
podeljenih občinskih priznanjih in nagradah.

Evidenco vodi sekretar občinskega sveta.

Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o
podeljenih priznanjih in nagradah za posamezno koledarsko
leto.

V evidenco podeljenih priznanj in nagrad se vpišejo
podatki o predlagateljih, o dobitnikih priznanja oziroma na-
grade, razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje oziroma na-
grada podeljena, številka sklepa in datum seje občinskega
sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja
oziroma nagrade.

VIII. KONČNA DOLOČBA

19. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 143/97
Moravske Toplice, dne 29. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

1994.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena in 37. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 20.
člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
33/95), je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji
dne 29. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o davku od premoženja v Občini Moravske Toplice

1. člen

Davek od premoženja iz 2. točke 156. člena zakona o
davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Urad-
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ni list RS, št. 48/90, 8/91 in 7/93) se za območje Občine
Moravske Toplice poveča za 100%.

2. člen

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

Št. 142/97
Moravske Toplice, dne 29. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

NOVO MESTO

1995.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96), 43. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 in
15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji
dne 29. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega

jedra) in predmestna središča

1. člen

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra)
in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95,
37/95 in 41/95), nastale zaradi uskladitve z odlokom o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne
občine Novo mesto, dopolnjene 1996 (Uradni list RS, št.
21/97).

Kartografski del k odloku predstavlja čistoris vseh spre-
memb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna
središča, ki so navedene v prvem odstavku tega člena.

Skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 21/97) so
v tekstualnem delu spremenjeni opisi nekaterih morfoloških
enot. V kartografskem delu so na preglednih katastrskih
načrtih v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka, prika-
zane ustrezne spremembe obsega in oblike morfoloških enot.

2. člen

(1) V točki 5.10 Splošna merila in pogoji se za 36.
členom doda nov 36.a člen z naslednjo vsebino:

Funkcionalno zemljišče je stavbno zemljišče, ki je po-
trebno za redno rabo objekta in se določi glede na velikost
objekta, naravne danosti in smiselno zaključevanje parcela-
cije ob upoštevanju bodočega razvoja sosednjih objektov.

Za stanovanjske objekte se funkcionalno zemljišče do-
loči tako, da se upošteva najmanj 2,5 m zemljišča okrog
objekta s širino dovozne poti minimalno 3 m. Največja do-

voljena velikost funkcionalnega zemljišča je 700 m2, razen v
primeru, ko je smiselno zaključiti parcelo.

Za poslovne in poslovno-stanovanjske objekte se funk-
cionalno zemljišče določi tako, da se upošteva ob tlorisu
objekta najmanj 2,5 m zemljišča s širino dovozne poti 4 m,
potrebna parkirišča ter ostale skladiščne in manipulativne
površine.

Za kmetije se velikost funkcionalnega zemljišča določi
glede na velikost gospodarskih objektov, velikosti kmetijske
proizvodnje ter njihove možnosti širjenja, velikost manipu-
lativnega prostora in prostora za shranjevanje kmetijske me-
hanizacije. Širina funkcionalnega zemljišča je okrog gospo-
darskih objektov 5 m, velikost manipulativnega prostora
mehanizacije najmanj v radiju 15 m, širina dovoza najmanj
3 m.

(2) V 43. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij za ureditveno ob-
močje II/J5-Ul. Majde Šilc/Ragovska ulica spremenijo po-
goji in se glasijo:

J51 – Ragovska ulica (zelene površine in parkirišča ob
blokih)

Omejitev posegov: Dovoljena sprememba namembno-
sti zemljišča v javne prometne površine, ostale spremembe
namembnosti niso dovoljene razen minimalne širine trgovi-
ne za lastne potrebe.

V US J52 do sprejetja URN niso dovoljene gradnje in
spremembe namembnosti.

(3) V 44. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova uredi-
tvena območja s pogoji:

III/A4 – Težka voda – Kandija
1. Namen UO: terciarne dejavnosti, bivanje.

2. Predpisan tip GE: mestna GE.

3. Predpisan tip glavne stavbe: poslovno-stanovanjska
mestna stavba II ali poslovna mestna stavba II, visoka največ
P+1.

4. Pomožnih stavb ni dovoljeno graditi.

III/B4 – Cesarjeva ulica
1. Namen UO: bivanje.

2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE II.
3. Predpisan tip glavne stavbe: poslovno stanovanjska

mestna stavba I z višinskim gabaritom P.

4. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.

III/B5 – Cesarjeva ulica (kotlovnica)

1. Namen UO: terciarne dejavnosti.
2. Predpisan tip GE: gospodarska GE.

3. Predpisan tip glavne stavbe: gospodarska stavba vi-
soka največ P+1.

III/B5 – Cesarjeva ulica (parkirišča)

Dodatna omejitev: dovoljena sprememba namembnosti
zemljišča v javne prometne površine (cesta, parkirišča), os-
tale spremembe namembnosti niso dovoljene.

III/C1 – Drska

1. Namen UO: bivanje, terciarne dejavnosti združljive z
bivalnim okoljem.

2. Predpisan tip GE: GE ISH z možnostjo rasti.

3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične
in spremene posebna merila in pogoji za urejanje uredi-

tvenega območja III/H3 – Drska v 2. alinei tako, da se glase:

2. Predpisan tip GE: GE ISH z možnostjo rasti.
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(4) V 45. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova uredi-
tvena območja s pogoji:

IV/B7 – Sveti Rok
1. Namen UO: terciarne dejavnosti.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE I.
3. Predpisan tip glavne stavbe: mestna stavba I, visoka

največ P+1.
4. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.

IV/C8 – Romsko naselje – Šmihel
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.
3. Predpisan tip glavne stavbe: stanovanjska stavba,

visoka največ P+1.
4. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.

IV/H8 – Regrča vas
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: GE ISH – osnovni tip.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.

IV/I5 – Sveti Rok
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.

(5) V 46. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova uredi-
tvena območja s pogoji:

V/C9 – Ljubljanska cesta
1. Namen UO: terciarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE II.
3. Predpisan tip glavne stavbe: mestna stavba I, visoka

največ P+2.
4. Pomožne stavbe ni dovoljeno graditi.

V/C10-Bršljin
1. Namen UO: terciarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: mestna GE.
3. Predpisan tip glavne stavbe: poslovno stanovanjska

mestna stavba II ali poslovna mestna stavba II, visoka največ
P+1.

4. Pomožne stavbe ni dovoljeno graditi.
5. Omejitve: upoštevati možnost izgradnje izvennivoj-

skega križanja železniške proge NM-Ljubljana z Bršljinsko
cesto.

V/H9 – Bršljin/Cegelnica
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: GE ISH z možnostjo rasti.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.

V/H10 – V. Bučna vas
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: GE ISH – osnovni tip.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.

(6) V 48. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova uredi-
tvena območja s pogoji:

VII/C4 – Seidlova cesta
1. Namen UO: bivanje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE II.
3. Predpisan tip glavne stavbe: stanovanjska mestna

stavba I, visoka največ P+1.
4. Pomožne stavbe ni dovoljeno graditi.

VII/I6 – Graben
1. Namen UO: bivanje, kmetijska proizvodnja.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.

(7) V 49. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova uredi-
tvena območja s pogoji:

VIII/B4 – Ljubljanska cesta
1. Namen UO: terciarne dejavnosti, bivanje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE I.
3. Omejitev posegov: pri vseh posegih je potrebno upo-

števati rekonstrukcijo Ljubljanske ceste in uvoz v GE iz
sekundarne ceste.

(8) V 50. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij doda novo ureditve-
no območje s pogoji:

“IX/C12” – Dobrava
1. Namen UO: terciarne in kvartarne dejavnosti, biva-

nje.
2. Predpisan tip GE: vzdolžna GE II
in spremene posebna merila in pogoje za urejanje uredi-

tvenega območja IX/I14 – V. Bučna vas, tako da se glasijo:
1. Namen UO: terciarne in sekundarne dejavnosti, biva-

nje.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.

(9) V 51. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in
pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova uredi-
tvena območja s pogoji:

X/G1 – Cikava
1. Namen UO: terciarne in sekundarne dejavnosti.
2. Predpisan tip GE: industrijska GE.

X/I12 – Smolenja vas
1. Namen UO: sekundarne dejavnosti v bivalnem oko-

lju.
2. Predpisan tip GE: gospodarska GE.
3. Pomožne stavbe ni dovoljeno graditi.

(10) V 52. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila
in pogoji za urejanje ureditvenih območij dodajo nova uredi-
tvena območja s pogoji:

XI/G1 – Čistilna naprava Prečna
1. Namen UO: industrija prečiščevalnih sistemov.
2. Predpisan tip GE: industrijska GE.

XI/G2 – Čistilna naprava Češča vas
1. Namen UO: industrija prečiščevalnih sistemov.
2. Predpisan tip GE: industrijska GE.

XI/I9 – Kuzarjev kal
1. Namen UO: bivanje, kmečki turizem.
2. Predpisan tip GE: suburbana GE.
3. Pomožne stavbe so lahko le pritlične.

XI/M1 – Kuzarjev kal
1. Namen UO: gostinska, turistična ponudba in kvartar-

ne dejavnosti.
2. Načela oblikovanja: GE javne zgradbe v naravnem

prostoru, maksimalni gabarit P+1, homogena stavbna masa.
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XI/M2 – Češča vas

1. Namen UO: terciarna in kmetijska dejavnost za turi-

zem in rekreacijo.

3. člen

Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:

(1) poveča obseg ureditvenih območij:

– II/B3, II/B5, II/H3, II/H8, II/H9,

– III/C4, III/C5, III/H3, III/H5, III/I3, III/J2

– IV/A2, “IV/C2”, “IV/C7”, IV/E2, IV/H4, IV/H5,

IV/H6, IV/H7, “IV/I1”,

– V/C1, V/C2, “V/C8”, “V/F1”, “V/F3”,

“V/F7”,“V/F8”, V/H8, “V/L4”,

– VI/A1, VI/B3, VI/C2, “VI/C4”, VI/C7, VI/H4, VI/I1,

– VIII/H1,

– “IX/C1”, IX/C2, “IX/C3”, “IX/C8”, IX/C11, “IX/H2”,

“IX/H3”, “IX/I7”, “IX/I8”, IX/I16, IX/I18,

– “X/C2”, X/H1, X/H4, X/H5, X/H7, “X/I1”,

– XI/I1, “XI/I5”.

(2) zmanjša obseg ureditvenih območij:

– “II/P2”, II/P4, “II/R1”, II/S1, II/S3,

– “III/N4”, “III/N5”, “III/O3”, “III/O4”, “III/O5”, III/S1,

“III/S2”, “III/R1”, “III/Z1”,

– IV/D4, “IV/I5”, IV/N2, IV/O7, IV/O8, “IV/P1”,

“IV/P3”, “IV/P5”, IV/R1, IV/S1, “IV/S2”, IV/S3, IV/S4,

– “V/F2”, “V/N17”, “V/O6”, “V/O10”, “V/O13”,

“V/N13”, “V/P1”, V/S2, “V/Z1”,

– “VI/N1”, “VI/N2”, “VI/N3”, “VI/N4”, “VI/R1”,

“VI/R2”, “VI/S1”,

– “VII/N2”, VII/S1,

– “VIII/1”, “VIII/O3”,

– “IX/I7”, IX/N3, “IX/O4”, “IX/P1”, “IX/P2”, “IX/P3”,

IX/S1, IX/S3, “IX/Z1”,

– “X/I11”, “X/O2”, X/S1, X/Z1,

– “XI/O1”, “XI/S12”, XI/Z2.

(3) uvedejo nova ureditvena območja:

– II/J51,

– III/A4, III/B4, III/B5, III/C1,

– IV/B7, IV/C8, IV/H8, IV/I5,

– V/C9, V/C10, V/H9, V/H10,

– VII/C4, VII/I6,

– VIII/B4,

– IX/C12,

– X/G1, X/I12,

– XI/G1, XI/G2, XI/I9, XI/M1, XI/M2.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 012-10/96-12

Novo mesto, dne 29. maja 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto

Janez Mežan l. r.

1996.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 6/96 in 68/96), 43. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 18/84 in
15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji
dne 29. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča
Občine Novo mesto

1. člen

Naziv odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za po-
membnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščin-
ski Dolenjski list, št. 9/91) se spremeni, tako da se glasi:
odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša
lokalna središča Mestne občine Novo mesto.

2. člen

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Obči-
ne Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) – v
nadaljevanju: odlok, nastale zaradi uskladitve z odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1996 (Uradni list
RS, št. 21/97).

Skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin planskih aktov občine (Uradni list RS, št. 21/97) so
v tekstualnem delu spremenjeni opisi nekaterih morfoloških
enot. V kartografskem delu so na preglednih katastrskih
načrtih v merilu 1:2880, 1:1000 in PKN 1:5000, ki je sestav-
ni del tega odloka, prikazane ustrezne spremembe obsega in
oblike morfoloških enot.

3. člen

Zaradi spremembe občinske meje Mestne občine Novo
mesto se korigira 2. člen odloka in sicer črta se naselje
Šentjernej s šifro 284. Prav tako se iz odloka črtajo členi od
94. člena do vključno 104. člena. V 105. členu odloka se v
zadnji alinei črta Krajevna skupnost Šentjernej.

4. člen

(1) V 12. členu odloka se prvi odstavek dopolni z
besedilom, ki se glasi:

Funkcionalno zemljišče, je stavbno zemljišče, ki je po-
trebno za redno rabo objekta.

Drugi odstavek 12. člena odloka se nadomesti z nasled-
njim besedilom:

Za stanovanjske objekte se funkcionalno zemljišče do-
loči tako, da se upošteva najmanj 2,5 m zemljišča okrog
objekta s širino dovozne poti minimalno 3 m. Največja do-
voljena velikost funkcionalnega zemljišča je 700 m2, razen v
primeru, ko je smiselno zaključiti parcelo.

Za zadnjim odstavkom 12. člena odloka se doda nasled-
nje besedilo:

Za poslovne in poslovno-stanovanjske objekte se funk-
cionalno zemljišče določi tako, da se upošteva ob tlorisu
objekta najmanj 2,5 m zemljišča s širino dovozne poti 4 m,
potrebna parkirišča ter ostale skladiščne in manipulativne
površine.
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V 38. členu odloka se za zadnjo alineo doda nova alinea
z naslednjim besedilom:

– gradnja objektov in naprav za potrebe vodooskrbe.
(3) V 62. členu Morfološka enota 302 II/E kompleks

Gorjancev se za zadnjim odstavkom doda besedilo:
Morfološka enota ME 302 II/E1
Dovoljena je predelovalna obrtna proizvodnja (lesna

proizvodnja, ključavničarstvo ipd.). Meja GE se oblikuje z
ozelenitvijo, z gručami ali rastrom avtohtonega listnatega
drevja.

(4) V 74. členu odloka Morfološka enota 197 II/C indi-
vidualna stanovanjska gradnja se za Morfološko enoto ME
197II/C2 Vihre doda besedilo:

Morfološka enota ME 197 II/C21 Vihre
Predpisani tip GE: Trška GE s poslovno ali poslovno-

stanovanjsko trško stavbo, visoko največ P+1. Na stavbah z
jugozahodno, južno in jugovzhodno orientacijo ni dovoljena
izvedba strešnih oken, frčad oziroma montaža vseh vrst svet-
lobno refleksnih elementov, vključno s sončnimi kolektorji
in drugimi steklenimi površinami, večjih od 1,4 m2 bruto
površin. Strehe vseh objektov v navedenih smereh imajo
lahko le enovite strešne površine. Prepovedani so vsi drugi
posegi, ki bi v vedutah z jugozahoda, juga in jugovzhoda
dajali prostorske poudarke morfološki enoti ali posameznim
stavbam.

5. člen

Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:
(1) poveča obseg morfoloških enot:
– ME 197 II/A4, ME 197 II/A6, ME 197 II/C2, ME 197

II/C21, ME 197 II/C11a, ME 197 II/C31,
– ME 352 II/A1, ME 352 II/A21, ME 352 II/C12,
– ME 210 I/A12,
– ME 060 II/B2, ME 060 II/B3, ME 060 II/C1, ME 255

II/B4,
– ME 250 II/F, ME 302 I/E, ME 356 III/A24,
– ME 291 I/A4, ME 291 II/A, ME 291 II/B, ME 292

I/D12, UE 011 I/A.
(2) zmanjša obseg morfoloških enot:
– ME 197 II/C2,
– ME 060 II/D3.
(3) uvedejo nove morfološke enote:
– ME 197 II/C21,
– ME 302 II/E1.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 012-20/96-12
Novo mesto, dne 29. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

P R O G R A M   P R I P R A V E
prostorsko ureditvenih pogojev za servisno-poslovno

cono Zalog

1. člen

Predmet in cilj prostorsko-ureditvenih pogojev
za servisno-poslovno cono Zalog

V Zalogu, na zemljišču parc. št. 1614/6 k.o. Gor. Stra-
ža, (ki je pred kratkim že razparcelirano na parcele št. 1614/6,
1614/23, 1614/24, 1614/25, 1614/26, 1614/27 in 1614/28) je
podjetje Mercator – Kmetijska zadruga Krka iz Novega me-
sta pred leti imelo karanteno za živino.

Dejavnost v zvezi z živino je s časom opuščena, s tem
pa je tudi »zob časa« uničil ali zelo načel obstoječih sedem
pritličnih objektov v tlorisni izmeri ca. 7 x 30 m.

Leta 1995 je Mercator – Kmetijska zadruga Krka zaradi
spremenjenih gospodarskih razmer objekte, ki več ne služijo
svojemu namenu, s pogodbo o leasingu oddala v najem.

Najemniki bodo v kratkem postali lastniki posameznih
objektov in funkcionalnih zemljišč, po njihovih izjavah so-
deč pa imajo namen objekte izkoristiti za razne obrti in ne za
kmetijstvo.

V prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 – s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Do-
lenjski list št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91, Uradni list RS, št.
7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93,
69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95 in 21/97) za ob-
močje Mestne občine Novo mesto, so obravnavani objekti na
stavbnem zemljišču.

2. člen

Vsebina in obseg priprave prostorsko ureditvenih pogojev

Prostorsko ureditveni pogoji za servisno-poslovno co-
no Zalog se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo
sestavine tekstualnega in grafičnega dela izdelane v skladu z
21., 25., 26., 46., in 55. členom zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 18/93, 47/93 in 71/93) in 1., 10., 11., 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 19., 40., 41. in 43. člena navodila o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izved-
benih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

3. člen

Organizacija priprave prostorsko ureditvenih pogojev

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi – na željo
investitorjev (Juvanc Stanislav, Gašperšič Boštjan, Bec Vik-
tor, Novinec Marija, Kukman Alojz in Gazvoda Rok) –
podjetje Topos d.o.o. iz Dolenjskih Toplic. Javni razpis za
oddajo del ni potreben, ker se izdelava PUP ne financira iz
občinskega proračuna.

b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi občinska strokovna služba pristojna za prostorsko
planiranje (SVOUP – Zavod za družbeno planiranje in urba-
nistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto).

4. člen

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorsko
ureditvenih pogojev

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi pro-
storsko ureditvenih pogojev za servisno-poslovno cono Za-
log so:

1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo me-
sto,

2. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Novo mesto,

1997.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) ter na
podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
18/93 in 71/93) je Občinski svet mestne občine Novo mesto
na seji dne 29. 5. 1997 sprejel
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3. Javno podjetje Komunala Novo mesto,
4. Javno podjetje Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo

mesto,
5. Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS, za vars-

tvo narave, izpostava Novo mesto,
7. Krajevna skupnost Straža,
8. ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi da so

njihova soglasja potrebna.

5. člen

Terminski plan

Izdelava osnutka PUP: 2 meseca po podpisu pogodbe

z izdelovalcem

Javna razgrnitev osnutka PUP: Osnutek dokumenta se razgrne

tri tedne po oddaji.

Javna razgrnitev traja 1 mesec.

Izdelava dopolnjenega osnutka PUP: 1 mesec po sprejemu

stališč do pripomb

Obravnava dopolnjenega osnutka 1 mesec do 1,5 meseca po

na občinskem svetu MO NM oddaji dopolnjenega osnutka

PUP

6. člen

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne
občine Novo mesto.

Št. 352-01-10/96-12
Novo mesto, dne 29. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine
Novo mesto

Janez Mežan l. r.

gospodarske infrastrukture in za druge razvojne naloge ter
sredstva rezerv.

Proračun vključuje prihodke za financiranje zagotov-
ljene porabe in prihodke za financiranje drugih nalog. Višina
sredstev za zagotovljeno porabo je določena in zagotovljena
ob sprejemu državnega proračuna.

3. člen

Proračun ima splošni in posebni del.
Splošni del proračuna obsega skupen znesek predvide-

nih prihodkov in skupen znesek predvidenih odhodkov ter
račun financiranja. Posebni del proračuna obsega podrobni
pregled odhodkov po natančnejših namenih.

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtova-
ni prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe, pri-
hodki iz naslova finančne izravnave in drugi dohodki ter
prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premo-
ženjem ter načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine.

4. člen

Skupni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo
166,918.610 SIT in so razporejeni za:

– tekoče odhodke 67,017.273 SIT,

– investicijske odhodke 93,667.500 SIT,

– sredstva rezerve občine 2,840.000 SIT,

– presežek 3,393.837 SIT.

5. člen

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-
čunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov za financi-
ranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti
zadostnih sredstev.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan. O odločitvi obvesti občinski svet.

6. člen

Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Občine Osil-
nica (stalno proračunsko rezervo).

Rezerve po prejšnjem odstavku se uporabljajo za name-
ne iz 12. člena zakona o financiranju občin in 93. člena
statuta Občine Osilnica.

O uporabi rezerve odloča župan. O odločitvi obvesti
občinski svet.

7. člen

Uporaba rezerv se izkazuje v zaključnem računu prora-
čuna občine.

8. člen

Vsi prihodki, ki jih občinski urad doseže s svojo dejav-
nostjo, in prihodki od prodaje ter najema občinskega premo-
ženja, so prihodek proračuna.

9. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Osilnica.

Župan je pooblaščen da:
– v primeru, če prihodki proračuna med letom ne prite-

kajo v predvideni višini, da bi ohranil proračunsko ravnoves-
je, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu
proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno
zadrži uporabo teh sredstev,

OSILNICA

1998.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US
RS in 44/96 – odločba US RS ter Uradni list RS, št. 26/97) in
22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in
35/95) je Občinski svet občine Osilnica na 25. redni seji dne
2. 6. 1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 1997

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Osilnica za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: prora-
čun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna.

2. člen

S proračunom so zagotovljena sredstva za delo občin-
skih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na po-
dročju družbenih dejavnosti, za izvajanje nalog na področju
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– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spre-
minja namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporeje-
na za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,

– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in
sicer pri plasmajih v poslovne banke brez omejitve,

– med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in
odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za
področje javnih financ.

O ukrepu iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena
mora župan poročati občinskemu svetu na prvi naslednji
seji, ki sledi odločitvam in po potrebi predlagati spremembo
občinskega proračuna.

10. člen

Finančna služba občine:

– izvaja finančno poslovanje proračuna,

– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamezni-
mi nosilci nalog v mejah planirane porabe,

– obvešča župana o začasnih tekočih likvidnostnih pro-
računskih sredstvih in jih v skladu s pooblastili veže pri
poslovnih bankah in drugih finančnih institucijah,

– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicij-
skih objektov in nakupa opreme,

– o finančnih zadevah obvešča nadzorni odbor.

11. člen

Finančno-računovodsko poslovanje za občinski prora-
čun v letu 1997 začne opravljati finančno-računovodska služ-
ba v okviru občinskega urada.

Finančno-računovodska služba lahko nudi strokovno
pomoč za potrebe drugih uporabnikov in samostojnih pod-
jetnikov.

12. člen

Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občin-
skemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.

13. člen

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izpla-
čila.

14. člen

O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obvezno-
sti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.

15. člen

Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je
odgovoren župan kot odredbodajalec.

16. člen

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan.

17. člen

Splošni in posebni del proračuna sta sestavni del tega
odloka.

18. člen

Za vse kar ni urejeno z odlokom o proračunu Občine
Osilnica, se smiselno uporabljajo določila zakona o proraču-
nu Republike Slovenije.

19. člen

Skupni obseg prihodkov in odhodkov v bilanci prihod-
kov in odhodkov proračuna se med letom usklajuje v reba-
lansu proračuna, ki ga sprejme občinski svet.

20. člen

Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak
način kot odlok o proračunu.

21. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o
začasnem financiranju javne porabe Občine Osilnica v letu
1997, z dne 13. 1. 1997.

22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1997 dalje.

Št. 309/97
Osilnica, dne 2. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica

Mladen Žagar l. r.

PIVKA

1999.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 44. in 45. člena

statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95), 37. člena

zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Urad-

ni list SRS, št. 18/84, 37/85, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93

in 71/93) izdajam

S K L E P
o ponovni javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta

Pivka Center

1

Ponovno se javno razgrne osnutek ureditvenega načrta

Pivka Center, ki ga je izdelalal Area_line d.o.o., Cerknica, v

decembru 1996.

2

Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v sejni

sobi Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka – 30 dni od objave

v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno

običajen način.

3

Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,

mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih poš-

ljejo Občini Pivka ali Občini Postojna – urad za urbanistično

načrtovanje.
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ROGAŠKA SLATINA

2000.

Na podlagi 12. in 19. člena statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) ter v skladu s prvim

odstavkom 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je

Občinski svet občine Rogaška Slatina na 25. redni seji dne
28. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri

Jelšah

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o

prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje

pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).

2. člen

Črta se zadnji odstavek 20. člena.

3. člen

Za 20. členom se doda 20.a člen, ki glasi:

Merila in pogoji za določanje funkcionalnih zemljišč
pri obstoječih objektih na zazidanih stavbnih zemljiščih so:

– funkcionalno zemljišče se določi glede na velikost in

namembnost objekta, lego sosednjih objektov in naravne
danosti zemljišča;

– širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta znaša
najmanj 2,5 m in največ 3,5 m;

– v primeru, da ob objektu poteka javna komunikacija

(cesta, pot, hodnik za pešce, kolesarska steza) je meja funk-
cionalnega zemljišča linija fasade objekta;

– na zazidanih zemljiščih z večstanovanjskimi objekti
– blokovna gradnja je za določitev funkcionalnega zemljišča

pri posameznem večstanovanjskem objektu predhodno po-

trebno določiti skupno funkcionalno zemljišče za vse objek-
te, ki se nahajajo na obravnavanem območju. Območje za

določanje skupnega funkcionalnega zemljišča in funkcional-
no zemljišče posameznega objekta se določi na osnovi izde-

lane lokacijske dokumentacije;

– v območju tako določenih sosesk na zazidanih stavb-
nih zemljiščih in z določenim skupnim funkcionalnim zem-

ljiščem in določenimi funkcionalnimi zemljišči k posamič-
nim objektom, je mogoča novogradnja in formiranje novih

gradbenih parcel, če gostota poselitve v območju ne presega

250 prebivalcev/ha.

4. člen.

Ta odlok velja na območju Občine Rogaška Slatina in
prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Št. 352-05/97
Rogaška Slatina, dne 5. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

2001.

Na podlagi 7., 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) ter
19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 25. redni
seji dne 28. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnega zemljišča

1. člen

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 16/96).

2. člen

V zadnjem odstavku 2. člena se v 3. točki doda naselje
Pristavica.

3. člen

Črta se 3. točka 4. člena, točke si sledijo po številčnem
zaporedju.

4. člen

Črta se 8. člen.
Naslednji členi si sledijo po novem številčnem zapo-

redju.

5. člen

Spremeni se sedanji 15. člen, ki postane 16. člen tako,
da se glasi: “Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5., 6.,
7., 8., 9. 10. in 11. člena tega odloka se določi tako, da se
skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno
površino zavezančevega objekta oziroma s površino zave-
zančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo
točke za izračun nadomestila.”

6. člen

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

Št. 462-01/97
Rogaška Slatina, dne 5. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

4

Ta sklep začne veljati takoj.

Pivka, dne 5. junija 1997.

Župan

Občine Brežice

Branko Posega, d.i.l. l. r.
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ROGATEC

2002.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86

ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) ter 17. člena

statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95 in 19/96) je

Občinski svet občine Rogatec na 22. redni seji dne 6. 6. 1997

sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

prostorskih ureditvenih pogojev

1

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih ureditvenih pogojev za Občino Šmarje pri Jelšah

(Uradni list RS, št. 69/93) za Občino Rogatec.

2

Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Rogatec,

Rogatec 159, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem

listu Republike Slovenije.

3

V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizira-

la javno razpravo po krajevnih skupnostih in o tem obvestila

občane na primeren način.

4

Občani in ostali zainteresirani lahko dajo pisne pripom-

be in predloge na javno razgrnjen osnutek občinski upravi.

5

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-52/97

Rogatec, dne 6. junija 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2003.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-

ni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi

(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta

Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je

Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na seji dne 13. 5.

1997 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1997

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna

Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1996 (v nadaljnjem

besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki prora-

čuna ter občinskim premoženjem.

2. člen

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrto-

vani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in

drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z

občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

3. člen

Proračunski prihodki za leto 1997 se določijo v višini

169,768.003 SIT in se razporedijo za:

– tekoče obveznosti 114,297.051

– investicijske obveznosti 55,470.952

4. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo upo-

rabljati ta sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci

odhodkov tega proračuna.

5. člen

Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotovijo za:

– sredstva za plače,

– sredstva za druge osebne prejemke,

– sredstva za prispevke delodajalca,

– sredstva za materialne stroške,

– sredstva za amortizacijo,

– sredstva za druge odhodke.

6. člen

Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljuje-

jo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse

uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih ob-

veznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občin-

skega proračuna.

7. člen

Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati

svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine

sredstev, ki so jim za te namene odobrene v občinskem

proračunu.

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih ob-

veznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska

sredstva.

8. člen

Porabniki proračuna so dolžni Občini Sv. Jurij ob Ščav-

nici predložiti naslednje dokumente:
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– poročilo o opravljenjem delu in računovodske izkaze

v roku 20 dni po oddaji obračunov Agenciji za plačilni

promet, nadziranje in informiranje;

– program dela ter osnutek finančnega načrta za nasled-

nje leto najkasneje do 30. 11. tekočega leta.

Porabniki so dolžni dostaviti tudi druge zahtevane po-

datke v skladu s programom.

9. člen

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih

sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev

opravlja nadzorni odbor.

10. člen

Od prihodkov proračuna za leto 1997 izkazanih v bilan-

ci prihodkov in odhodkov, se izloči 1% v rezervo Občine Sv.

Jurij ob Ščavnici.

11. člen

Sredstva rezerve se uporabijo:

1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih

nesreč, ko so suša, potres, požar, poplave in druge naravne

oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije,

živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno;

3. za kritje proračunskega primanjkljaja.

Sredstva za namene iz 1. in 3. točke se dajejo praviloma

brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti

vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev za namene iz 1. in 3. točke tega

člena odloča občinski svet za namene po 2. točki pa župan.

12. člen

V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo prora-

čunsko rezervo.

Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:

– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso

zagotovljena sredstva,

– za namene, za katere se med letom izkaže, da v prora-

čunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se

razporejajo pri uporabnikih na postavko, na katero se nana-

šajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča

župan.

13. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.

14. člen

Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno se lah-

ko za začasno kritje odhodkov uporabijo:

1. sredstva rezerve občine,

2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora

biti odplačano do konca proračunskega leta.

O najetju posojila po 2. točki tega člena odloča župan.

15. člen

Javno podjetje ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica

je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

O soglasju odloča občinski svet.

16. člen

O dejanju poroštev določenih v 19. členu zakona o

financiranju občin odloča občinski svet.

17. člen

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, inve-

sticijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v

skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun, dokler ne

bo sprejet ustrezen zakon.

18. člen

Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor

nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem

porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki pora-

be. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahte-

vane podatke, potrebne za analizo porabe sredstev.

19. člen

Sredstva za amortizacjo se zagotavljajo uporabnikom le

za amortizacijo premičnin (ali v skladu s proračunskimi mož-

nostmi).

20. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na račun proračuna uprav-

lja župan.

Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da

so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki od upravlja-

nja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.

II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen

Prihodki in odhodki vodeni na ločenem računu v ob-

dobju začasnega financiranja v letu 1997 so sestavni del

bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 1997.

22. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.

Št. 403-0063/97

Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 13. maja 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Franc Lančič l. r.
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2004.

Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici je na podlagi

51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v

prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni

list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in na podlagi 6. člena navo-

dila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v

prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-

nje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list

SRS, št. 27/85, 26/90) in na podlagi 29. člena zakona o

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) na seji dne 25.

5. 1997 sprejel

O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v
prostor za potrebe občanov na območju Občine Sv.

Jurij ob Ščavnici

1. člen

S tem odlokom se določajo objekti, naprave in drugi

posegi v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovolje-

nje, temveč le odločba o priglasitvi del, ki jo izda pristojni

upravni organ.

2. člen

Za objekte iz 1. člena se štejejo:

1. pomožni objekti za potrebe občanov, ki predstavljajo

funkcionalno dopolnitev:

– stanovanjski prizidki do bruto površine 20 m2,

– gospodarskega poslopja (drvarnica, shramba, čebel-

njak) do bruto površine 20 m2,

– hleva za svinje in druge manjše živali do bruto povr-

šine 20 m2,

– garaže in nadstrešnice do bruto površine 30 m2  sklad-

no s 6. členom navodila o merilih za to, kaj se šteje za

objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni

potrebno lokacijsko dovoljenje in se šteje za pomožne ob-

jekte (Uradni list SRS, št. 27/85)

2. tople grede in zaprti cvetličnjaki do 30 m2  oziroma

več manjših v skupni velikosti 100 m2

3. vkopane kleti na funkcionalnem stavbnem zemljišču

za skladiščenje vina in poljščin do velikosti 20 m2, ki se

zasuje z minimalno 0,50 m debelo plastjo zemlje in zatravi

4. nepokrite in pokrite terase pri družinskih stanovanj-

skih objektih do velikosti maksimalno 30 m2 z nadstreškom

in zasteklitvijo v lahki montažni izvedbi iz kovinskih ali

lesenih konstrukcijskih elementov

5. solariji ob objektu tlorisne površine do 20 m2 in

naprave za izkoriščanje sončne energije

6. ograj do višine 1,20 m,

7. trajne ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo ter

raznih skladišč na prostem do višine 2 m in lovske preže

8. oporni in podporni zidovi do višine 1m nad terenom

9. vodotesne greznice brez odtoka za zbiranje komunal-

nih odplak in odpadnih voda do 30 m3

10. tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred

družinskimi stanovanjskimi hišami

11. montažni, tipski bazeni ob stanovanjskih hišah z

vkopom v teren 1m in površine do 30 m2, zbiralnik za vodo,

kapnico in požarni bazen

12. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih go-

spodarstev manjše kubature, glede na varovanje varstva

okolja

13. tipski stolpni silosi kubature do 30 m2 in koritasti

silosi z nadstrešnico do 100 m2

14. manjše agromelioracije, planiranje kmetijskih povr-

šin in vzdrževanje obstoječih manjših vodotokov ob soglas-

jih in pogojih upravljalca teh površin

15. gradnja in vzdrževanje nekategoriziranih poti ter

modernizacija krajevnih cest

16. postavitev umetniških del, spominskih plošč, ter

nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih uredi-

tvenih del

17. nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih

18. postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih pa-

nojev in naprav ter reklam poslikanih na zidovih objektov, ki

niso prometni znaki ali znaki po drugih predpisih, pritrjeni

na objekte, zidove, ograje ali samostojne površine do 7 m2

19. objekti za premagovanje arhitektonskih ovir invali-

dov in telesno prizadetih občanov

20. rezervoarji za utekočinjen plin maksimalne veliko-

sti 1000 kg.

3. člen

Pomožni objekti iz 2. člena so lahko leseni, zidani,

montažni ali tipske izvedbe iz predfabriciranih elementov.

Pomožni objekti so lahko samo enoetažni.

Oblikovanje pomožnih objektov mora biti v skladu s

pogoji prostorsko izvedbenega akta, ki velja za območje, v

katerem se gradi.

4. člen

Priglasitev za gradnjo pomožnih objektov navedenih v

2. členu tega odloka pristojni upravni organ zavrne, če je

priglašena gradnja v nasprotju z določbami prostorskih iz-

vedbenih aktov, ali če glede na funkcijo, obliko in velikost

ni primerna, ali če so z njo prizadete pravice in zakoniti

interesi drugih oseb in če je v nasprotju z drugimi predpisi,

oziroma če je z drugimi predpisi taka gradnja prepovedana.

5. člen

Pomožni objekt se mora odmakniti od sosednje prcelne

meje minimalno 2 m, če to dopuščajo požarnovarstvene in

sanitarno tehnične razmere na terenu.

Objekti iz 2. člena tega odloka pod št. 6, 7 in 10 se

lahko postavijo v odmiku 0,10m od posestne meje, če s tem

ne ovirajo soseda ali kako drugače poslabšujejo bivalne po-

goje v okolici, brez soglasja soseda.

Odmik od sosednje posestne meje za vse objekte iz 2.

člena tega odloka se lahko zmanjša, če si investitor pridobi

soglasje soseda.
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6. člen

Pomožnih objektov ni možno priključiti direktno na

komunalno omrežje, ampak samo preko interne mreže, ki

napaja osnovni objekt. Kolikor osnovni objekt ni zgrajen, si

mora investitor predhodno pridobiti soglasje upravljavca

omrežja.

7. člen

Dovoljenje iz 1. člena tega odloka je možno izdati v

primerih, ko s takšnimi posegi niso prizadete pravice in

zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in

premoženja ter niso v nasprotju z namensko rabo zemljišč,

sanitarno tehničnimi in požarnimi pogoji, vodnogospodar-

skimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in

kulturne dediščine. V primerih gradnje ali postavitve po-

možnih objektov v varovalnem pasu infrastrukturnih objek-

tov (npr. cesta, vodovod, kanalizacija, elektroenergetske in

telekomunikacijske napeljave) ali ožjem območju naravnega

in kulturnega spomenika je potrebno pridobiti soglasje uprav-

ljavca tega objekta oziroma pristojne spomeniškovarstvene

službe.

8. člen

K pomožnemu objektu, ki je bil zgrajen na podlagi

odločbe o priglasitvi del, je možno izvesti dodatni prizidek

po preteku petih let.

9. člen

Priglasitev nameravanih del po 2. členu tega odloka

vsebuje opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem

naj bi objekt stal, kopijo katastrskega načrta z vrisanim pred-

videnim objektom ter dokazilo o razpolaganju z zemljiščem

na katertem naj bi objekt stal.

10. člen

Vlogi za priglasitev del je potrebno v primerih, ko se

objekt ne gradi s tipskimi, konstrukcijskimi elementi, prilo-

žiti statistični izračun in skico nameravane gradnje.

11. člen

Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija.

12. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih

družin v Občini Gornja Radgona.

13. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 351/06/97

Biserjane, dne 13. maja 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Franc Lančič l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

2005.

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 Slivnica pri Celju ter izidom

referenduma z dne 11. in 25. maja 1997 objavljamo

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za

območja vaških skupnosti: Javorje, Bukovje, Paridol,
Voduce, Slivnica in Vezovje v KS Slivnica pri Celju

1. člen

Za območja vaških skupnosti v KS Slivnica pri Celju se

po odločitvi krajanov na referendumu, dne 11. in 25. maja

1997 uvede krajevni samoprispevek.

2. člen

Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo

uporabljala za izvajanje naslednjega programa:

1. izgradnja vodovodnega omrežja v celotni KS;

2. modernizacija vaških cest po petletnem programu

VS,

3. ureditev naselij v VS.

Program uporabe sredstev po objektih in času je bil

usklajen na zborih krajanov za območja vaških skupnosti in

je sestavni del tega sklepa.

3. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani VS, s stalnim

prebivališčem v KS Slivnica pri Celju, in sicer v naslednji

višini v denarju:

– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po po-

godbah o delu,

– 6% od katastrskega dohodka,

– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma

sedežem dejavnosti v VS KS Slivnica pri Celju,

– 1% od neto pokojnin,

– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v

gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.

Tolarsko protivrednost 150 DEM letno od lastnikov

vikendov ter drugih gradbenih objektov (stanovanjske hiše,

počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materia-

lov), vinogradov, sadovnjakov in gozdov, ki nimajo stalnega

prebivališča na območju Občine Šentjur.

4. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.

35/85).
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5. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer

od 1. 6. 1997 do 31. 5. 2002.

6. člen

Zbrana sredstva krajevnega samoprispevka so strogo

namenska in se bodo zbirala na posebnem računu: KS Sliv-

nica pri Celju številka ŽR 50700-842-120-82063 krajevni

samoprispevek KS Slivnica pri Celju.

Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispev-

ka opravlja Svet KS Slivnica pri Celju. O realizaciji progra-

ma in porabi sredstev samoprispevka svet KS najmanj enkrat

letno poroča na zborih krajanov VS.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali

nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtni-

kom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Repub-

liška uprava za javne prihodke, izpostava Šentjur.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu je potrebno KS

dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samo-

prispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki viken-

dov, drugih gradbenih objektov, vinogradov, sadovnjakov in

gozdov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče

leto. KS Slivnica pri Celju pošlje dvakrat letno, in sicer prvi

obrok do 30. junija in drugi obrok do 31. decembra tekočega

leta po položnicah, ki jim jih dostavi KS.

8. člen

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-

prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo

po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov

občanov.

9. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in infor-

miranje – izpostava Šentjur.

10. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispev-

ka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o

dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

11. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Slivnica pri Celju, dne 26. maja 1997.

Predsednik

Sveta krajevne skupnosti

Slivnica pri Celju

Zoran Leskovšek l. r.

2006.

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

samoprispevka za območja VS Gorica pri Slivnici,
Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce, Slivnica in Vezovje v

KS Slivnica pri Celju

1

Na območju VS Gorica pri Slivnici v KS Slivnica pri

Celju je bil izid glasovanja na referendumu dne 11. maja

1997 naslednji:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 627 volilcev,

– na referendumu je glasovalo 295 volilcev,

– za uvedbo samoprispevka je glasovalo 123 volilcev,

– proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 172 volil-

cev,

– neveljavnih je bilo 0 glasovnic.

2

Na podlagi izida glasovanja na referendumu volilna

komisija KS Slivnica pri Celju ugotavlja, da samoprispevek

v VS Gorica pri Slivnici na referendumu ni bil izglasovan.

1

Na območju VS Javorje v KS Slivnica pri Celju je bil

izid glasovanja na referendumu dne 11. maja 1997 naslednji:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 177 volilcev,

– na referendumu je glasovalo 93 volilcev,

– za uvedbo samoprispevka je glasovalo 70 volilcev,

– proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 23 volilcev,

– neveljavnih je bilo 0 glasovnic.

2

Na podlagi izida glasovanja na referendumu volilna

komisija KS Slivnica pri Celju ugotavlja, da je bil samopris-

pevek v VS Javorje na referendumu izglasovan.

1

Na območju VS Bukovje v KS Slivnica pri Celju je bil

izid glasovanja na referendumu dne 11. maja 1997 naslednji:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 132 volilcev,

– na referendumu je glasovalo 87 volilcev,

– za uvedbo samoprispevka je glasovalo 64 volilcev,

– proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 21 volilcev,

– neveljavni sta bili 2 glasovnici.

2

Na podlagi izida glasovanja na referendumu volilna

komisija KS Slivnica pri Celju ugotavlja, da je bil samopri-

spevek v VS Bukovje na referendumu izglasovan.

1

Na območju VS Paridol v KS Slivnica pri Celju je bil

izid glasovanja na referendumu dne 11. maja 1997 naslednji:
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– v volilni imenik je bilo vpisanih 202 volilcev,

– na referendumu je glasovalo 137 volilcev,

– za uvedbo samoprispevka je glasovalo 115 volilcev,

– proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 21 volilcev,

– neveljavna je bila 1 glasovnica.

2

Na podlagi izida glasovanja na referendumu volilna

komisija KS Slivnica pri Celju ugotavlja, da je bil samopri-

spevek v VS Paridol na referendumu izglasovan.

1

Na območju VS Voduce v KS Slivnica pri Celju je bil

izid glasovanja na referendumu dne 11. maja 1997 naslednji:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 139 volilcev,

– na referendumu je glasovalo 75 volilcev,

– za uvedbo samoprispevka je glasovalo 41 volilcev,

– proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 33 volilcev,

– neveljavna je bila 1 glasovnica.

2

Na podlagi izida glasovanja na referendumu volilna

komisija KS Slivnica pri Celju ugotavlja, da je bil samopri-

spevek v VS Voduce na referendumu izglasovan.

1

Na območju VS Vezovje v KS Slivnica pri Celju je bil

izid glasovanja na referendumu dne 11. maja 1997 naslednji:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 92 volilcev,

– na referendumu je glasovalo 47 volilcev,

– za uvedbo samoprispevka je glasovalo 33 volilcev,

– proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 14 volilcev,

– neveljavnih je bilo 0 glasovnic.

2

Na podlagi izida glasovanja na referendumu volilna

komisija KS Slivnica pri Celju ugotavlja, da je bil samopri-

spevek v VS Vezovje na referendumu izglasovan.

1

Na območju VS Slivnica v KS Slivnica pri Celju je bil

izid glasovanja na referendumu dne 25. maja 1997 naslednji:

– v volilni imenik je bilo vpisanih 111 volilcev,

– na referendumu je glasovalo 80 volilcev,

– za uvedbo samoprispevka je glasovalo 44 volilcev,

– proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 35 volilcev,

– neveljavna je bila 1 glasovnica.

2

Na podlagi izida glasovanja na referendumu volilna

komisija KS Slivnica pri Celju ugotavlja, da je bil samopri-

spevek v VS Slivnica na referendumu izglasovan.

ŠKOFJA LOKA

2007.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Urad-

ni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na

21. redni seji dne 15. maja 1997 sprejel

S K L E P

Občinski svet občine Škofja Loka podeljuje naziv “čast-

nega občana Občine Škofja Loka” akademskemu slikarju

Francetu Miheliču, ob njegovi 90-letnici za bogato umet-

niško ustvarjanje.

Št. 902-2/90

Škofja Loka, dne 15. maja 1997.

Župan

Občine Škofja Loka

Igor Draksler l. r.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Škofja Loka

Pavel Malovrh l. r.

TRŽIČ

2008.

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 16. člena statuta Občine Tržič, je občinski svet na

8. izredni seji dne 23. 4. 1997 sprejel

S P R E M E M B O
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega

zavoda Tržič

1. člen

Prvi odstavek 6. člena odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-varstvenega zavoda Tržič (Uradni list RS, št. 4/97)

se spremeni tako, da se glasi:

“Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike,

premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Sloveni-

je, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vzgojno-varstveni

zavod Tržič.”

Slivnica pri Celju, dne 26. maja 1997.

Predsednik

volilne komisije KS

Slivnica pri Celju

Vinko Frece l. r.
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2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 601-07/96-04

Tržič, dne 23. aprila 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Tržič

Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

2009.

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 16. člena statuta Občine Tržič, je občinski svet na

8. izredni seji dne 23. 4. 1997 sprejel

S P R E M E M B O
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena

šola Tržič

1. člen

Prvi odstavek 6. člena odloka o ustanovitvi javnega

zavoda Glasbena šola Tržič (Uradni list RS, št. 4/97) se

spremeni tako, da se glasi:

“Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike,

premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Sloveni-

je, na zunanjem obodu pa je izpisano: Glasbena šola Tržič.”

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 601-07/96-04

Tržič, dne 24. aprila 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Tržič

Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

2010.

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 16. člena statuta Občine Tržič, je občinski svet na

8. izredni seji dne 23. 4. 1997 sprejel

S P R E M E M B O
odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih

zavodov

1. člen

Prva, druga in tretja alinea prvega odstavka 6. člena

odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

(Uradni list RS, št. 4/97) se spremenijo tako, da se glasijo:

“I. Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike,

premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Sloveni-

je, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Bistrica.

II. Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike,

premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Sloveni-

je, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Zali

rovt.

III. Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike,

premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Sloveni-

je, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Križe.”

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 601-07/96-04

Tržič, dne 23. aprila 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Tržič

Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

TURNIŠČE

2011.

Na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah v

Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) in 19. člena

statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občin-

ski svet občine Turnišče na 22. seji dne 29. 5. 1997 sprejel

O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Turnišče

1. člen

Dimnikarska služba je obvezna gospodarska javna služ-

ba, ki jo predvideva zakon o varstvu okolja in se jo izvaja na

področju pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

2. člen

Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski

službi (Uradni list SRS, št. 16/74) in pravilniku o rokih in

načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih

naprav, dimnovodov ter meritvah dimne in druge emisije

kurišč.

3. člen

Zakon o varstvu pred požarom z vidika požarne varno-

sti podaja elemente varovanja objektov, zato Občina Turni-
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šče na svojem območju tudi sprejema občinski odlok o dim-

nikarski službi in sklep o podelitvi koncesije za obvezno

lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiš-

čenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi

varstva zraka.

4. člen

Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske

službe naslednje obveznosti:

– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski služ-

bi in omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano iz-

vajanje dimnikarskih storitev,

– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napra-

vah in uporabi vrste goriva,

– redno plačevati dimnikarske storitve.

5. člen

Kolikor uporabnik dimnih naprav storitev odkloni, je

dolžan plačati 50% vrednosti računa, ki bi bil izstavljen za

opravljeno delo.

6. člen

Koncesijska pogodba se sklene na podlagi javnega raz-

pisa ali na podlagi zainteresiranosti obeh strank. Koncesio-

nar lahko opravlja dimnikarsko službo, če izpolnjuje nasled-

nje pogoje:

– da je registriran za opravljanje dimnikarske službe,

– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delov-

nih sredstev in priprav,

– da ni v kazenskem postopku in da ni pravnomočno

obsojen,

– da predloži reference o dosedanjem delu,

– da razpolaga z zadostnim številom kadrovsko uspo-

sobljenih delavcev,

– koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo

tako kot določajo veljavni zakonski akti, navodila ministr-

stva, ki se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe in upo-

števati občinske odloke ter dogovore definirane s koncesij-

sko pogodbo.

7. člen

Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije

plačati koncedentu plačilo za koncesijo v % od plačane

realizacije, ustvarjene z dimnikarskimi storitvami, zmanjša-

ne za amortizacijska sredstva in sredstva za nakup opreme.

Višina plačila se določi s koncesijsko pogodbo.

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna

občine in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb in

varstva okolja.

8. člen

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem prene-

ha zaradi neopravljanja storitev dimnikarske službe v skladu

z veljavnimi predpisi ali kršenja določil koncesijske po-

godbe.

Koncesionar ne more prenesti izvajanje dimnikarskih

storitev na drugo osebo.

9. člen

Koncesijska pogodba se sklepa za dobo 5 let, odpoved-

ni rok obeh strank je 6 mesecev.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 9/22-97

Turnišče, dne 29. maja 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

VRHNIKA

2012.

Na podlagi sklepa o določitvi točke za odmero nadome-

stila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrh-

nika (Uradni list RS, št. 20/95) objavljamo

V R E D N O S T  T O Č K E
za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na

območju Občine Vrhnika

Vrednost točke je 0,026 SIT in se uporablja od 1. 4.

1997 dalje.

Št. 11/1/97

Vrhnika, dne 5. junija 1997.

Župan

Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.

ŽELEZNIKI

2013.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni

list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o

ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), je svet KS Draž-

goše-Rudno na seji dne 27. 5. 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka v vasi Rudno (razen h. št. Rudno 1,
38 in 39)

1. člen

V vasi Rudno se razpiše referendum o uvedbi krajevne-

ga samoprispevka v denarju za sofinanciranje izgradnje ka-

nalizacije.
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2. člen

Izgradnje kanalizacije Rudno je po cenah junij 1997

ocenjena na 56,000.000 SIT, od tega se bo s samoprispev-

kom zbralo 1/3 t.j. 18,667.000 SIT, preostali 2/3 pa bo

zagotovila občina Železniki, ki pri izgradnji nastopa kot

nosilec investicije.

3. člen

Referendum bo v nedeljo, 29. junija 1997 od 7. do 14.

ure v prostorih gasilskega doma na Rudnem.

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbrala na posebnem

računu. O izvajanju investicije in zbranih sredstvih mora KS

Dražgoše-Rudno krajane obveščati na zboru krajanov.

5. člen

Samoprispevek bo uveden za dobo treh let, in sicer od

1. 9. 1997 do 31. 8. 2000.

6. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebi-

vajo na območju vasi Rudno, in sicer:

– vsi zaposleni krajani po stopnji 4% od bruto plač,

– lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in

negozdnih površin po stopnji 17%,

– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali

poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove po stopnji

6%,

– upokojenci po stopnji 5% mesečno od bruto pokoj-

nine,

– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne

dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove po stopnji 6%,

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v

navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in krajani, ki

imajo na območju vasi Rudno zgrajene hiše in stalno bivajo

drugje, plačujejo samoprispevek letno 1.000 DEM v tolarski

protivrednosti.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali

nadomestil in pokojnin. Zavezanci iz zadnjega odstavka 6.

člena, pa obveznost poravnajo na podlagi položnice, ki jo

izstavi KS Dražgoše-Rudno.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračuna-

vala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike

Slovenije – izpostava Škofja Loka.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka

se dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek

nakazuje.

8. člen

Pravico glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v vasi Rudno,

razen hišnih številk Rudno 1, 38 in 39 in so starejši od 18 let,

oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.

9. člen

Referendum vodi volilna komisija KS Dražgoše-Rud-

no, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah

in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

10. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-

jenje s sredstvi samoprispevka opravlja gradbeni odbor. Pra-

vilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontroli-

ra Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje

RS, ter Davčna uprava RS – izpostava Škofja Loka v okviru

svojih pristojnosti.

11. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasov-

nicami. Na glasovnici je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Dražgoše-Rudno

GLASOVNICA

Na referendumu dne, 29. 6. 1997 za uvedbo samopri-

spevka v denarju za dobo treh let, to je od 1. 9. 1997 do 31.

8. 2000 za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Rudno.

glasujem

ZA PROTI

Navodilo:

Če se z uvedbo samoprispevka strinjate obkrožite bese-

do ZA, če se s samoprispevkom ne strinjate obkrožite besedo

PROTI.

pečat

12. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna

skupnost Dražgoše-Rudno.

13. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-

pevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o

dohodnini).

14. člen

Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem

referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka

se objavita v Uradnem listu RS.

15. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS.

Rudno, dne 5. junija 1997.

Predsednik

Sveta KS Dražgoše-Rudno

Rafko Kavčič l. r.
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VLADA

2014.

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), 17. členom zakona o
financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91,
23/92- odl. US, 30/92, 52/92 – odl. US, 7/93, 43/93 – odl. US
in 80/94) in v skladu z uredbo o začasnem financiranju potreb
iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997
(Uradni list RS, št. 77/96) ter zakonom o zagotovitvi sredstev
za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financi-
ranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97) 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 prvo polletje leta 1997

1. člen

V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo polletje leta
1997 (Uradni list RS, št. 2/97, 14/97, 21/97 in 33/97) se v 1.
členu:

– v točki d) točke A se številka ‘191,860.000’ nadomesti
s številko ‘341,110.000’, v točki f) številka ‘350,000.000’
nadomesti s številko ‘930,000.000’, v točki h) številka
‘693,000.000’ nadomesti s številko ‘1.243,000.000’, v točki i)
številka ‘350,000.000’ nadomesti s številko ‘870,000.000’, v
točki j) številka ‘8,152.000’ nadomesti s številko ‘4,653.757’
in v zadnji alinei številka ‘1.815,012.000’ s številko
‘3.610,763.757’;

– v točki a) podtočke 1 v točki B se številka
‘228,618.000’ nadomesti s številko ‘229,618.000’;

– v točki e) podtočke 3 v točki C se doda nova točka f),
ki se glasi:

‘e) 6550 Sofinanciranje strojnih krožkov
Višina sredstev za ta namen je 3,498.243 tolarjev.’.

2. člen

V prilogi 1 se:
– opomba pri tarifnih oznakah ‘0808 10 610’, ‘0808 10

630’ in ‘0808 10 690’ nadomesti z:
‘* Podpora velja za jabolka, ki dosegajo pri izvozu mini-

malno ceno najmanj 26,10 SIT/kg. Za upravičence, ki so
organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, znaša
višina podpore 27 SIT/kg. Za izvoz jabolk, ki ne dosegajo
minimalne cene, velja podpora v višini 9 SIT/kg.’;

– pri tarifni oznaki ‘0808 20’ pod ‘Podporo v SIT/enoto’
doda ‘*’ ter za tarifno oznako ‘0808 20 670’ doda bese-

dilo:
‘– – – –
* Podpora velja za hruške, ki dosegajo pri izvozu mini-

malno ceno najmanj 27,50 SIT/kg.’.

3. člen

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

Št. 402-03/97-20
Ljubljana, dne 12. junija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2015.

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Urad-

ni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike

Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) na predlog

ministra za zunanje zadeve je Vlada Republike Slovenije na

16. seji dne 5. junija 1997 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o odprtju Generalnega konzulata

Republike Slovenije v Belo Horizonte

1. člen

Spremeni se tretji odstavek sklepa o odprtju Generalne-

ga konzulata Republike Slovenije v Belo Horizonte (št. 900-

04/93-1/3-8 z dne 24. 10. 1996) tako, da se glasi:

“Konzularno območje Generalnega konzulata Republi-

ke Slovenije v Belo Horizonte obsega Zvezno državo Brazi-

lijo in Zvezno državo Minas Gerais”.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/97-3

Ljubljana, dne 5. junija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik

MINISTRSTVA

2016.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,

št. 67/94) in 263. člena zakona o zračni plovbi (Uradni list

SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list RS, št.

58/93) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo

temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Re-

publike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister

za promet in zveze

O D R E D B O
o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih

letališč

1

 V odredbi o obratovalnem času javnih letališč (Uradni

list RS, št. 26/95 in 72/95) se v točki 1. a) spremeni zapored-

na številka 2 tako, da se glasi:
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Zap. Javno Lokalni čas Dnevi

št. letališče od ure do ure od ure do ure

2. Maribor 08.00 12.00 17.00 20.00 1 –  –  –  –  –  – 

10.00 18.00 –   –  –  2 –  –  –  –  – 

08.00 16.00 –   –  –  –  3 –  –  –  – 

08.00 12.00 18.00 22.00 –  –  –  4 –  –  – 

08.00 16.00 –   –  –  –  –  –  5 –  – 

–   –  17.00 23.30 –  –  –  –  –  6 – 

–   –  17.00 22.00 –  –  –  –  –  –  7

2017.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 4. člena zakona o

prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91) in 4. člena

ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-

mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list

RS, št. 1/90-I) izdaja minister za zdravstvo

O D L O Č B O
o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi prometa

in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih
preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska

sredstva

1

V odločbi o prepovedi prometa in uporabe strupenih

substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot

fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 29/96 in 34/96)

se v 4. točki doda nov drugi odstavek, ki se glasi: “Prepoved

iz točke a) prejšnjega odstavka ne velja za izdelavo večkom-

ponentnih pripravkov, ki vsebujejo tudi atrazin, na podlagi

uvoznega dovoljenja Ministrstva za zdravstvo”.

Podtočka d) 4. točke se spremeni tako, da se glasi:

“Prepoved uporabe večkomponentnih pripravkov, ki vsebu-

jejo tudi atrazin, začne na območjih varstvenih pasov vodnih

virov in na območjih, kjer je po podatkih republiškega moni-

toringa za pitno vodo, izvire in podtalnico presežna dovolje-

na mejna vrednost atrazina v pitni vodi, veljati z dnem uve-

ljavitve te odločbe.”

Za 4 a) točko se doda nova točka 4 b), ki se glasi:

“Ministrstvo za zdravstvo najmanj enkrat letno preveri izva-

2

 Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 344-4/97

Ljubljana, dne 11. junija 1997.

Mag. Anton Bergauer l. r.

Minister

za promet in zveze

2018.

Na podlagi 7. člena zakona o davku na izplačane plače

(Uradni list RS, št. 34/96 in 31/97) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o obrazcu za obračun davka na izplačane plače

1. člen

Zavezanci za davek na izplačane plače po zakonu o

davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96 in 31/97)

sestavljajo obračun davka na izplačane plače na obrazcu, ki

je sestavni del te odredbe in ga predlagajo davčnemu organu.

2. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati

odredba o obrazcu za obračun davka na izplačane plače

(Uradni list RS, št. 34/96).

janje te odločbe na podlagi rezultatov republiškega monito-

ringa podtalnice, pitne vode, izvirov pitne vode in v tleh.”

2

Ta odločba začne veljati 15. junija 1997.

Št. 517-1/97

Ljubljana, dne 13. junija 1997.

dr. Marjan Jereb l. r.

Minister za zdravstvo
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OBRAČUN DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE
ZA MESEC........199.....

Naziv davčnega zavezanca:

Naslov davčnega zavezanca:

Davčna številka:

Matična številka oziroma EMŠO:

Šifra dejavnosti:

Število Znesek bruto plač Stopnja Znesek
 Mesečna bruto plača zaposlenega zaposlenih vseh zaposlenih v razredu davka davka

1 2 3  2x3

 1. do 110.000 tolarjev

 2. od 110.001 do 130.000 tolarjev

 3. od 130.001 do 400.000 tolarjev

 4. od 400.001 do 750.000 tolarjev

 5. nad 750.000 tolarjev

 S K U P A J (1+2+3+4+5)

Datum: Žig Podpis odgovorne osebe

3. člen

Ta odredba začne veljati 1. julija 1997.

Št. 416/71/97

Ljubljana, dne 12. junija 1997.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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2019.

Na podlagi 48. člena pravilnika o maturi (Uradni list
RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 1/96, 26/96 in 5/97) Državni
izpitni center v soglasju z ministrom za šolstvo in šport
izdaja

S K L E P
o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo

I

Višina stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo na
maturi za leto 1997 znaša 2.860 tolarjev.

V ceni je vračunan 5% davek od prometa storitev.

II

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 403-44/97
Ljubljana, dne 11. junija 1997.

Dr. Sergij Gabršček l. r.
Direktor

Soglašam!
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1947. Zakon o spremembah in dopolnitvah za-

kona o prekrških (ZP-I) 3041
1948. Zakon o telekomunikacijah (ZTel) 3044
1949. Zakon o poštnih storitvah (ZPSto) 3056
1950. Sprememba poročila o gospodarskih

družbah, podjetjih ali zavodih 3063

VLADA
1951. Uredba o izvajanju materialne dolžnosti

za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in
pomoči 3063

2014. Uredba o spremembah in dopolnitvah
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proi-
zvodnje hrane za prvo polletje leta 1997 3127

1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ustanovitvi Centra šolskih in obšol-
skih dejavnosti 3069

2015. Sklep o spremembi sklepa o odprtju Ge-
neralnega konzulata Republike Slovenije
v Belo Horizonte 3127

MINISTRSTVA
1953. Odredba o določitvi števila mest državnih

pravobranilcev in pomočnikov državnega
pravobranilca 3069

2016. Odredba o spremembi odredbe o obrato-
valnem času javnih letališč 3127

2018. Odredba o obrazcu za obračun davka na
izplačane plače 3128

2017. Odločba o spremembi in dopolnitvi od-
ločbe o prepovedi prometa in uporabe
strupenih substanc in iz njih izdelanih pre-
paratov, ki se uporabljajo kot fitofarma-
cevtska sredstva 3128

1954. Soglasje k aktu o ustanovitvi Prežihove
ustanove 3069

1955. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove –
Fundacije akademskega slikarja Karla
Pečka 3070

1956. Soglasje k aktu o ustanovitvi Mednarod-
ne akademije, ustanove za management
in informacijske tehnologije 3071

1957. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu
ustanove Fondacije Elan Vital 3071

2019. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno
dokumentacijo 3130

1958. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu
ustanove IFJ/FIEJ, Koordinacijski center
za neodvisne medije s področja Balkana 3071

USTAVNO SODIŠČE
1959. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek

103. člena zakona o upravi ni v neskladju
z ustavo 3071

1960. Sklep, da se do končne odločitve zadrži
izvrševanje tretjega odstavka 128. člena
zakona o igrah na srečo 3074

BANKA SLOVENIJE
1961. Sklep o neizravnanih aktivnih in pasivnih

postavkah banke v tujem denarju (o od-
prti devizni poziciji banke) 3074

1962. Sklep o spremembi sklepa o obvezni re-
zervi bank in hranilnic 3075

SODNI SVET
1963. Sklep o višini zneskov drugih osebnih pre-

jemkov in povračil sodnikov 3075

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

1964. Sklep o drugih osebnih prejemkih in po-
vračilih državnih pravobranilcev 3076

1965. Zneski drugih osebnih prejemkov in po-
vračil državnih pravobranilcev 3076

Stran

Stran
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1966. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebš-
čin in cen na drobno na območju Sloveni-
je za maj 1997 3077

1967. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveni-
ji, maj 1997 3077

OBČINE
1968. Odlok o proračunu Občine Brezovica za

leto 1997 3078
1969. Odlok o oskrbi s pitno vodo (Brezovica) 3079
1970. Odlok o dimnikarski službi na območju

Občine Brezovica 3083
1971. Program priprave sprememb in dopolni-

tev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Brežice za obdobje od leta 1986
do leta 2000 ter prostorskih sestavin sred-
njeročnega plana Občine Brežice za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990 3086

1972. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelje-
vanje socialnih stanovanj v najem v Obči-
ni Brežice 3088

1973. Nova višina prispevka investitorjev (Ce-
lje) 3091

1974. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v
Občini Črenšovci 3091

1975. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje KS Stari
trg ob Kolpi (Črnomelj) 3092

1976. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih
na območju občine (Dobrova-Horjul-Pol-
hov Gradec) 3092

1977. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za
leto 1997 3092

1978. Odlok o zazidalnem načrtu Nova šola Bri-
nje (Grosuplje) 3095

1979. Odlok o dopolnitvi odloka o občinskih
upravnih taksah (Grosuplje) 3100

1980. Sklep Občine Grosuplje o ukinitvi statusa
zemljišča v splošni rabi 3100

1981. Sprememba pravilnika o oddajanju po-
slovnih in upravnih prostorov v najem
(Grosuplje) 3101

1982. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto
1997 3101

1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega družbene-
ga plana za obdobje 1986–2000 in sred-
njeročnega družbenega plana za obdobje
1986–1990 bivše Občine Idrija 3102

1984. Razpis drugega kroga naknadnih (nado-
mestnih) volitev župana Občine Idrija 3103

1985. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto
1997 3103

1986. Sklep o vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kobilje 3103

1987. Odlok o občinskih upravnih taksah v Ob-
čini Komen 3104

1988. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Komen 3105

1989. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni
rabi (Lenart) 3106

1990. Odlok o priznanjih in nagradah Občine
Lendava 3106

1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o določitvi števila članov sveta kra-
jevnih skupnosti ter volilnih enot za voli-
tve članov sveta krajevnih skupnosti
Občine Lendava 3107

1992. Odlok o povprečni gradbeni ceni stano-
vanj, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in
plačilu sorazmernega dela stroškov za pri-
pravo in opremljanje stavbnega zemljišča
v Občini Mislinja 3108

1993. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Mo-
ravske Toplice 3109

1994. Odlok o davku od premoženja v Občini
Moravske Toplice 3110

1995. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Novo mesto (izven mestnega jedra) in
predmestna središča 3111

1996. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih za
pomembnejša lokalna središča Občine
Novo mesto 3113

1997. Program priprave prostorsko ureditvenih
pogojev za servisno-poslovno cono Zalog
(Novo mesto) 3114

1998. Odlok o proračunu Občine Osilnica za
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2000. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
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območje Občine Šmarje pri Jelšah (Ro-
gaška Slatina) 3117

2001. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Rogaška Slatina) 3117

2002. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spre-
memb in dopolnitev prostorskih ureditve-
nih pogojev za Občino Šmarje pri Jelšah
za Občino Rogatec 3118

2003. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 1997 3118

2004. Odlok o pomožnih objektih, napravah in
drugih posegih v prostor za potrebe obča-
nov na območju Občine Sv. Jurij ob Ščav-
nici 3120

2005. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka v denarju za območja vaških skupno-

Stran Stran



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3132 Št. 35 – 13. VI. 1997

sti: Javorje, Bukovje, Paridol, Voduce,
Slivnica in Vezovje v KS Slivnica pri Ce-
lju 3121

2006. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območja VS
Gorica pri Slivnici, Javorje, Bukovje, Pa-
ridol, Voduce, Slivnica in Vezovje v KS
Slivnica pri Celju 3122

2007. Sklep Občinskega sveta občine Škofja Lo-
ka o podelitvi naziva častnega občana Ob-
čine Škofja Loka 3123

2008. Sprememba odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Tržič 3123

2009. Sprememba odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Glasbena šola Tržič 3124
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MEDNARODNE POGODBE
35. Zakon o ratifikaciji Konvencije o odpravi

prisilnega dela (MKOPD) 601
36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustano-
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no biologijo (MUEKMB) 604

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelo-
vanju med Republiko Slovenijo in Evrop-
skim centrom za srednjeročne vremenske
napovedi (MSECSVN) 610

38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustano-
vitvi Mednarodnega centra za senzorično
oceno vina (MSUMCSOV) 616

39. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Republi-
ke Avstrije o sodelovanju pri preventivi
in medsebojni pomoči pri katastrofah ali
težkih nesrečah (BATKTN) 620

40. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vla-
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(BITUVG) 626

41. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Republi-
ke Italije o prevzemu oseb na državni me-
ji (BITPODM) 630
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O ZADRUGAH
z uvodnimi pojasnili dr. Emila Čeferina

Kdo je lahko član zadruge, kdo so ustanovitelji, kakšne so članske pravice, kako je s

poslovno tajnostjo in obveščanjem članov, kaj pravi zakon o deležih članov, kako

lahko član izstopi iz zadruge in kakšni so izključitveni razlogi, kakšne so posledice

prenehanja zadruge, kakšne pa pravice delavcev zadruge, kakšna je vloga občnega

zbora kot najvišjega organa zadruge, kako mora biti sestavljen zapisnik občnega

zbora, kakšne so pristojnosti predsednika zadruge in upravnega odbora, nadzornega

odbora in preglednika?

Na vsa ta in številna druga vprašanja v uvodnih pojasnilih na poljuden način

odgovarja znani strokovnjak za področje zadružništva dr. Emil Čeferin. Zakonu o

zadrugah pa je dodano tudi stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje posameznih

določil.

2478 SIT (10409)
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Pravkar izšlo!

dr. ANDREJ ANŽIČ

VARNOSTNI SISTEM
REPUBLIKE SLOVENIJE

Visoka policijsko-varnostna šola sodi med mlajše slovenske visokošol-

ske ustanove, tako da je izdaja učbenika učitelja te šole velik dogodek.

Še posebej, ker z njim na varnostnem področju zapolnjuje vrzel po-

manjkanja študijske literature v slovenskem jeziku.

Knjiga pa ni namenjena le slušateljem te šole. Doc. dr. Andrej Anžič s

tem delom želi prispevati k oblikovanju slovenskega nacionalnega var-

nostnega sistema. Vsaka država se, kakor je zapisal, sooča z vrsto

varnostnih izzivov, paleto varnostnih dilem in varnostnimi tveganji. Ti

so po obliki in vsebini zelo različni: nekateri se že izražajo, drugi le

nakazujejo, tretji slutijo, četrtih pa ni mogoče niti zaznati. Poglavitni

varnostni cilj nacionalne države je, da svojim državljanom in tujcem na

svojem ozemlju zagotovi varnost. Pri tem pa morajo biti posegi v

človekove pravice le izjemni, in sicer po strogo določenih pravnih

osnovah.

Prva poglavja knjige so namenjena opredelitvi temeljnih pojmov, zgo-

dovinskemu pregledu in sistemu zagotavljanja varnosti, obrambe, zaščite

in reševanja. Posebni poglavji pa avtor namenja varstvu človekovih

pravic in evropskim varnostnim in obrambnim integracijam.

4620 SIT (10418)
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Dr. Janez ŠINKOVEC – Borut LEKŠE

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV

II. Pravo gospodarskih družb in gospodarsko pravo

Tudi v tem drugem priročniku sta avtorja zbrala vrsto praktičnih vzorcev pogodb in aktov s področja

prava gospodarskih družb in gospodarskega prava.

V prvem delu je avtor dr. Šinkovec zbral še nekaj vzorcev različnih oblik ustanavljanja gospodarskih

družb in vrsto vzorcev pogodb o partnerstvu, o poolu ter o varovalni skupnosti. V drugem delu pa so

objavljeni vzorci pogodb in aktov, s katerimi se urejajo bližnja razmerja v družbi in med družbami.

S področja gospodarskega prava se je avtor lotil zanimive tematike, in sicer vzorcev aktov in pogodb iz

splošnih pogojev poslovanja (o dobavi in plačilu blaga, naprav in storitev) in še posebej razmerij z

dobavitelji ter razmerij z odjemalci, nadalje pogodb o mednarodnih investicijskih naložbah in aktov, ki

vsebujejo konkurenčne klavzule in dogovore. Borut Lekše pa je pripravil vzorce vseh pomembnejših

pogodb intelektualne – industrijske lastnine, v prilogi pa so tudi vzorci zahtev za podelitev patenta, za

priznanje znamke in za priznanje modela – vzorca.

Cena 4.494 SIT (10392)

Naj opozorimo še na vsebino prvega priročnika, ki je izšel v začetku leta 1996:

Dr. Janez Šinkovec

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV

I. Civilno, gospodarsko pravo in pravo gospodarskih družb

Prvi del vsebuje vzorce pogodb in aktov iz civilnega prava (oblike pravnih poslov, osebe civilnega prava,

zastopanje, pooblastilo, varovalne določbe v pogodbah, različne prodajne pogodbe, menjalno pogodbo,

arbitražno klavzulo, darilno, najemno in zakupno pogodbo); v drugem delu – gospodarsko pravo – so

vzorci pogodb in aktov o trgovskem zastopanje, komisiji, konsignaciji, factoringu, leasingu, franchisingu,

kartelih in konzorcijih; v tretjem delu – pravo gospodarskih družb – so vzorci aktov in pogodb o

ustanovitvi in o nadaljnjem poslovanju gospodarskih družb in gospodarsko interesnega združenja, o

preoblikovanju družb, o združevanju družb ter o povezanih družbah. Na koncu je še poglavje o poslovni

skrivnosti.

Cena 5.775 SIT (10336)
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Pravkar izšlo!

PRAVOSODJE
IN USTAVNO SODSTVO

zakoni o sodiščih, državnem tožilstvu in pravobranilstvu,

odvetništvu, notariatu, ustavnem sodišču

Vse na enem mestu je bilo izhodišče za pripravo novega priročnika v Zbirki

predpisov. Nastala je obsežna knjiga, ki vsebuje vse zakone in druge predpi-

se s področja pravosodja in ustavnega sodstva.

Poleg ustavnih določb o sodstvu, sodnikih, državnem tožilstvu, odvetništvu,

notariatu in ustavnem sodišču, so objavljeni tudi vsi zakoni in drugi pomem-

bni predpisi. Seveda z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki so bile doslej

sprejete. Zakonu o sodiščih sledi SODNI RED, ki je pomemben dokument

za delo sodišč in tudi za razumevanje njihovega delovanja. Objavljeni so tudi

PRAVILNIKI o sodnih tolmačih, cenilcih in izvedencih, o štipendiranju
sodnikov in državnih tožilcev, o programu sodniškega pripravništva in
pravniškem državnem izpitu.

V Zbirko smo vključili tudi zakon o državnem pravobranilstvu, ki ga je

državni zbor sprejel aprila letos, na zadnjih straneh knjige z več kot 450

stranmi pa je objavljen zakon o ustavnem sodišču.

Cena 3150 SIT (10420)
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 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, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – 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)

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.

Pravkar izšlo!

PREDPISI O DRŽAVLJANIH
IN TUJCIH

z uvodnimi pojasnili Alenke Mesojedec Pervinšek

Denacionalizacijo pogosto prepletajo postopki o ugotavljanju državljanstva. Včasih

je treba izvor slovenskega državljanstva poiskati v predpisih izpred mnogih desetle-

tij. Na slovenskem ozemlju jih je veljalo kar 45. Med drugim so našteti v novi

knjižici, ki je izšla v zbirki predpisov.

Uvodna pojasnila k zakonu o državljanstvu je napisala svetovalka ministra za

notranje zadeve Alenka Mesojedec Pervinšek, ki skozi dolgoletno prakso dobro

pozna problematiko na tem področju. Posebno pozornost namenja specifikam ure-

ditve državljanstva po osamosvojitvi Slovenije. Dodanih je tudi ducat primerov iz

upravne in sodne prakse.

Za zakonom o državljanstvu so objavljene odločbe slovenskega ustavnega sodišča,

namenjene oceni ustavnosti tega zakona. Nadalje je natisnjena uredba o merilih za

ugotavljanje in izpolnjevanje določenih pogojev za pridobitev slovenskega držav-

ljanstva z naturalizacijo, sledijo pa zakoni o: potnih listinah, nadzoru državne meje,

tujcih in začasnem zatočišču.

Cena 2457 SIT (10419)
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