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Št. 001-22-80/97
Ljubljana, dne 18. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Št. 001-22-79/97
Ljubljana, dne 18. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-A)
1. člen
V zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91) se v prvem
odstavku 16. člena beseda “tri” nadomesti z besedo “osem”.
2. člen
Prošnje za dovoljenje za stalno prebivanje, ki so bile
vložene pred uveljavitvijo tega zakona, se rešujejo po tem
zakonu.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/91-1/25
Ljubljana, dne 10. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O OBRAMBI (ZObr-A)
1. člen
V zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) se
29. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“29. člen
(obrambni objekti in okoliši)
(1) Vlada določi objekte in okoliše objektov, ki so
posebnega pomena za obrambo ter predpiše ukrepe za njihovo varovanje.
(2) Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno, ograjeno ali neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta,
ki je posebnega pomena za obrambo ter varnostni pas ali
območje, ki je potrebno za varno uporabo takega objekta.
Kot okoliš posebnega pomena za obrambo se lahko določi
tudi območje, predvideno za razmestitev vojske.
(3) Ministrstvo daje soglasje k prometu z zemljišči v
okoliših iz tega člena, če obrambni interes ni zavarovan z
drugimi predpisi ter soglasje za meritve, snemanje in raziskave v teh okoliših in objektih, posebnega pomena za
obrambo.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-01/90-3/40
Ljubljana, dne 10. julija 1997.

2415.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2416.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(ZUN-G)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-G), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
11. julija 1997.
Št. 001-22-81/97
Ljubljana, dne 21. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR (ZUN-G)
1. člen
V zakonu 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 71/93) se v tretjem odstavku 25. člena
črta besedica “le”, na koncu odstavka pa se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo “kakor tudi gradnje, ki pomenijo
zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur.”
Četrti odstavek se črta.
2. člen
Za 45.i členom se doda 45.j člen, ki glasi:
“45.j člen
Določbe 45.a, 45.b, 45.c, 45.č, 45.d, 45.e, 45.f, 45.g in
45.h člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za druge
infrastrukturne objekte državnega pomena.
Drugi infrastrukturni objekti državnega pomena po
tem zakonu so objekti in naprave prometa in zvez ter energetski, vodnogospodarski, ekološki in drugi objekti in naprave, ki so v skladu s predpisi namenjeni izvajanju obveznih republiških javnih služb in jih določajo prostorske
sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, ter objekti, naprave in drugi posegi
v prostor s področja obrambe, zaščite in reševanja, ki so z
zakonom določeni kot objekti posebnega pomena za obrambo in zaščito.”
3. člen
V 47. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Če je podlaga za parcelacijo stavbnih zemljišč načrt
gradbenih parcel iz lokacijske dokumentacije, mora lastnik
zemljišča obvestiti občino o nameravani parcelaciji.”
4. člen
Tretji odstavek 49. člena se črta; četrti odstavek postane tretji odstavek.

Št. 44 – 24. VII. 1997

5. člen
Za 49. členom se doda 49.a člen, ki glasi:
“49.a člen
Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih,
za katera je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega
načrta, morajo dopustiti dostop do teh nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in drugih del, potrebnih za
izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, kakor tudi zaradi
razlastitve ali omejitve drugih pravic na njih v javno korist.
Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka
povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.”
6. člen
V prvem odstavku 51. člena se prva alinea spremeni
tako, da glasi:
“– za vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se znatneje ne spremeni zunanjost objekta;”.
Doda se nova druga alinea, ki glasi:
“– za dela, ki so s posebnimi predpisi določena kot
vzdrževalna dela;”.
Dosedanja druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja,
četrta in peta alinea.
V drugem odstavku se črtajo besede “za potrebe občanov in njihovih družin”.
V tretjem odstavku se besedilo “iz prve, druge in tretje
alinee” nadomesti z besedilom “iz prve, tretje in četrte
alinee”.
7. člen
53. člen se spremeni tako, da glasi:
“V zahtevi za lokacijsko dovoljenje mora investitor
navesti osnovne podatke o namenu in zmogljivosti nameravanega objekta, naprave ali drugega posega v prostor ter
predložiti dokazilo, da ima pravico graditi na določenem
zemljišču ali drugače posegati v prostor.”
8. člen
66. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravne naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona lahko opravlja občinski upravni organ v okviru prenešenih pristojnosti pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za
prostor, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.”
9. člen
V napovednem besedilu 67. člena se besede “Upravna
organizacija iz prejšnjega člena” nadomestijo z besedo “Občina”.
Peta alinea se črta.
Šesta alinea, ki postane peta alinea, se spremeni tako,
da glasi:
“– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti;”.
Dosedanja sedma, osma in deveta alinea postanejo šesta, sedma in osma alinea.
10. člen
69. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za dejavnost urbanističnega načrtovanja se šteje izdelovanje strokovnih podlag za prostorske plane, osnutkov
prostorskih izvedbenih aktov in lokacijske dokumentacije.
Dejavnost urbanističnega načrtovanja lahko opravlja
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
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– da ima gospodarska družba v sodni register vpisano,
samostojni podjetnik posameznik pa v sodni register vpisano
oziroma pri pristojni davčni upravi priglašeno dejavnost urbanističnega načrtovanja;
– da ima v času opravljanja dejavnosti zagotovljeno
sodelovanje diplomiranega inženirja arhitekture, diplomiranega inženirja krajinske arhitekture ali druge primerne strokovne izobrazbe s področja urbanističnega načrtovanja, ki je
pooblaščeni inženir po predpisih o graditvi objektov ali, da
je samostojni podjetnik posameznik diplomirani inženir navedenih strok in pooblaščeni inženir po predpisih o graditvi
objektov.
Podrobnejše pogoje iz druge alinee prejšnjega odstavka
predpiše minister, pristojen za prostor, v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.”

15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

11. člen
V 76.c členu se dodata četrti in peti odstavek, ki glasita:
“Prepovedi iz četrte, šeste in sedme alinee prvega odstavka tega člena ne veljajo, če gre za sklepanje pravnih
poslov, katerih namen je legalizacija nedovoljenega posega,
ki jo prostorski izvedbeni akt dopušča.
Pravni posli iz prejšnjega odstavka se lahko izvedejo,
če investitor oziroma lastnik objekta ali dela objekta, ki se
gradi na način iz 73. ali 75. člena tega zakona, s potrdilom
organa, pristojnega po določbah 67. člena tega zakona izkaže, da prostorski izvedbeni akt omogoča legalizacijo njegovega nedovoljenega posega.”

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

12. člen
V 76.č členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki glasita:
“Zaznamba iz prvega odstavka tega člena se izbriše iz
zemljiške knjige na predlog organa urbanistične inšpekcije,
lahko pa tudi na predlog investitorja oziroma lastnika objekta, zgrajenega brez predpisanega dovoljenja, če predlogu
priloži pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pravnomočno odločbo o dovolitvi priglašenih del, če gre za poseg,
za katerega po določbah 51. člena tega zakona zadostuje
priglasitev.
Če je investitor oziroma lastnik objekta, zgrajenega
brez predpisanega dovoljenja, objekt ali del objekta odstranil in vzpostavil prejšnje stanje, mora predlogu iz prejšnjega
odstavka tega člena priložiti potrdilo organa urbanistične
inšpekcije, da je nedovoljeni poseg odstranjen in vzpostavljeno prejšnje stanje.”
13. člen
V prehodnih določbah zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Uradni list RS, št. 18/93) se v 13. členu
črta besedilo “vendar ne dlje kot za 15 mesecev od dneva
uveljavitve tega zakona, če ni z njim določeno drugače.”, v
14. členu pa se besedilo “odločbe o gradbenem dovoljenju,
vendar največ za devet mesecev od izteka roka iz prejšnjega
člena” nadomesti z besedilom “odločbe o uporabnem dovoljenju”.
14. člen
Osebe, ki opravljajo dejavnost urbanističnega načrtovanja in ne izpolnjujejo pogojev iz drugega odstavka 11.
člena tega zakona, lahko nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti pod pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register,
oziroma so priglašene pri pristojni davčni upravi, še 18 mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Št. 803-01/89-1/37
Ljubljana, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2417.

UKAZ
o razglasitvi zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ)
Razglašam zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija
1997.
Št. 001-22-82/97
Ljubljana, dne 21. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH (ZSZ)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa stavbna zemljišča, javno gospodarsko
infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: javna infrastruktura)
in grajeno javno dobro ter pogoje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
2. člen
(1) Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela
na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev objektov.
(2) Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na
območju iz prejšnjega odstavka, na kateri je zgrajen objekt.
3. člen
(1) Javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki so
neposredno namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb
na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva
okolja, energetike, prometa in zvez ter drugi objekti, če je
tako določeno z zakonom.
(2) Javna infrastruktura so tudi komunalni objekti, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so
ulice, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine ter podobno.
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4. člen
(1) Objekti javne infrastrukture in zemljišča, na katerih
so zgrajeni, so grajeno javno dobro.
(2) Na grajenem javnem dobru lastninske pravice ni
mogoče priposestvovati.
5. člen
(1) Nepremičnina iz prejšnjega člena pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena z
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa ali sklepa Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) izda občinska uprava ali pristojno ministrstvo.
(2) Podelitev statusa iz prejšnjega odstavka ni dopustna, če objekt ali omrežje nima uporabnega dovoljenja, kadar
je to predpisano.
(3) Nepremičnini se status javnega dobra odvzame z
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa ali sklepa vlade izda upravni organ, ki je status podelil.
(4) Grajeno javno dobro se v zemljiški knjigi vpiše ali
izbriše na podlagi odločbe.
6. člen
(1) Lastninska in druge pravice na stavbnih zemljiščih
se izvršujejo v skladu z njihovim namenom, določenim s
prostorskim planom ter v skladu z zakonom in predpisi,
izdanimi na podlagi zakona.
(2) Občina gospodari s stavbnimi zemljišči v javno
korist.
(3) Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v
javno korist se zagotavljajo v občinskem proračunu.
7. člen
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči iz prejšnjega člena
obsega:
– pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč
za gradnjo;
– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja
uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje
stavbnih zemljišč).
8. člen
(1) Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je obvezna gospodarska javna služba.
(2) Več občin lahko za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ustanovi skupno gospodarsko javno službo.
9. člen
Zadeve, o katerih odločajo po tem zakonu pristojni
občinski organi, so zadeve iz izvirne pristojnosti občine.
II. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI
1. Promet s stavbnimi zemljišči
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predmet pogodbe, predkupna pravica po tem zakonu ne
obstaja.
(2) Potrdilo na zahtevo prodajalca ali kupca zemljišča
izda pristojni občinski upravni organ.
(3) Če pristojni občinski upravni organ ugotovi, da na
zemljišču, ki je predmet pogodbe, predkupna pravica obstaja, zahtevo za izdajo potrdila z odločbo zavrne.
(4) Če v 30 dneh od pravilno vložene zahteve organ
potrdila oziroma odločbe iz prejšnjega odstavka ne izda, se
šteje, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, predkupna
pravica ne obstaja.
12. člen
(1) Pogodba o prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.
(2) Notarski zapis mora poleg vsebin določenih z zakonom o notariatu, vsebovati številko in datum potrdila iz
prejšnjega člena ter ime organa, ki je potrdilo izdal.
(3) V primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena
mora notarski zapis vsebovati ugotovitev notarja, da na zemljišču, ki je predmet prodaje, predkupna pravica ne obstaja.
13. člen
Sodišče predlog za vknjižbo lastninske pravice zavrne,
če je notarski zapis sestavljen v nasprotju z določbami prejšnjega člena.
2. Predkupna pravica
14. člen
(1) Občina ali država (v nadaljnjem besedilu: predkupni upravičenec) ima predkupno pravico na nezazidanem
stavbnem zemljišču, na katerem je s prostorskim izvedbenim
načrtom predvidena gradnja:
– objektov javne infrastrukture;
– objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva,
šolstva, znanosti, kulture, športa in javne uprave;
– socialnih in neprofitnih stanovanj.
(2) Država ima predkupno pravico tudi na nezazidanem
stavbnem zemljišču, na katerem je s prostorskim izvedbenim
načrtom predvidena gradnja objektov za potrebe obrambe.
15. člen
(1) Lastnik zemljišča, na katerem obstaja predkupna
pravica iz prejšnjega člena, mora o nameravani prodaji takega zemljišča in pogojih prodaje pisno obvestiti predkupnega
upravičenca.
(2) Predkupni upravičenec se mora o ponudbi izjaviti v
30 dneh po prejemu obvestila.
(3) Izjavo o uveljavitvi predkupne pravice občine da
pristojni občinski organ.
(4) Izjavo o uveljavitvi predkupne pravice države da
vlada.

10. člen
(1) Promet s stavbnimi zemljišči je prost pod pogoji, ki
jih določa zakon.
(2) Nepremičnine, ki so grajeno javno dobro, niso v
pravnem prometu.

16. člen
(1) Zaznamba predkupne pravice se v zemljiški knjigi
opravi na predlog predkupnega upravičenca.
(2) V primeru spremembe prostorskega izvedbenega
načrta lahko izbris zaznambe poleg predkupnega upravičenca predlaga tudi lastnik obremenjenega zemljišča.

11. člen
(1) V primeru prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča morata pogodbeni stranki pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo o tem, da na zemljišču ki je

17. člen
Če lastnik zemljišče, na katerem je v zemljiški knjigi
zaznamovana predkupna pravica, proda v nasprotju z določbami 15. člena tega zakona, je posel ničen.
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3. Razlastitev
18. člen
(1) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini se v javno korist lahko odvzame ali omeji po določbah
tega zakona.
(2) Lastninska pravica se lahko odvzame ali omeji proti
nadomestilu v naravi ali proti plačilu odškodnine.
19. člen
Razlastitev je dopustna, če javne koristi, določene z
zakonom, ni mogoče doseči na drugačen način.
20. člen
Razlastitev je dovoljena v korist občine ali države (v
nadaljnjem besedilu: razlastitveni upravičenec).
21. člen
O razlastitvi odloča sodišče v nepravdnem postopku.
22. člen
(1) Javna korist je izkazana, če je razlastitev predvidena
za namen, ki je določen z zakonom.
(2) Javna korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje objektov javne infrastrukture
ali objektov za potrebe obrambe, kadar tako gradnjo določa
prostorski izvedbeni načrt.
23. člen
(1) Razlastitev v korist občine ali države je dovoljena
tudi zaradi gradnje za potrebe zdravstva, socialnega varstva,
šolstva, znanosti, kulture, športa in javne uprave ter socialnih in neprofitnih stanovanj, kadar tako gradnjo določa prostorski izvedbeni načrt in če pristojni občinski organ ali
vlada posebej ugotovi, da je gradnja predvidenega v javno
korist.
(2) Odločba o ugotovitvi javne koristi se vroči imetnikom zemljiškoknjižnih pravic.
(3) Dokončno odločbo je dovoljeno izpodbijati s tožbo
v upravnem sporu.
24. člen
(1) Za odvzeto nepremičnino mora razlastitveni upravičenec lastniku zagotoviti drugo enakovredno nepremičnino
ali plačati odškodnino.
(2) Razlaščenec, kateremu se zaradi odvzema dela njegovih nepremičnin položaj bistveno poslabša, lahko predlaga odvzem ostalih nepremičnin, ki jih ima na območju, kjer
razlastitev poteka.
25. člen
(1) Kadar se odvzame lastninska pravica na nepremičnini, ki neposredno služi kmetijski dejavnosti in razlastitveni
upravičenec ponudi v last enakovredno in primerno nadomestno nepremičnino, razlaščenec namesto nadomestila v
naravi ne more zahtevati odškodnine, razen nadomestila za
stroške v zvezi z razlastitvijo.
(2) Kadar se odvzame stanovanje, ki ga razlaščenec
uporablja za zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb, mora razlastitveni upravičenec razlaščencu zagotoviti enakovredno nadomestno stanovanje, razen če ta namesto nadomestila v naravi, zahteva odškodnino.
(3) Kadar se odvzame neprofitno stanovanje in razlaščenec namesto nadomestila v naravi zahteva odškodnino,
mora razlastitveni upravičenec najemnikom stanovanj zagotoviti drugo neprofitno stanovanje.
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26. člen
(1) Odškodnina za odvzeto nepremičnino obsega vrednost nepremičnine in stroške povezane z razlastitvijo.
(2) Višina odškodnine za odvzeto nepremičnino se določi po vrednosti, ki jo ima nepremičnina v času izdaje
sklepa iz 33. člena tega zakona.
27. člen
Če je predmet razlastitve objekt, ki je bil zgrajen brez
dovoljenja, in postopek za njegovo legalizacijo ob izdaji
sklepa iz 33. člena tega zakona ni uveden, lastniku zaradi
razlastitve objekta ne pripada odškodnina.
28. člen
(1) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini se lahko v javno korist omeji z ustanovitvijo služnosti
prehoda, prevoza ali gradnje objektov in omrežij javne infrastrukture.
(2) Lastninska ali druga pravica na nepremičnini se
lahko začasno omeji, če je to potrebno zaradi vzdrževanja
objektov javne infrastrukture ali za izvedbo gradnje v javno
korist.
(3) V primeru iz prejšnjih odstavkov se ustanovitev
služnosti ali začasna omejitev lahko dovoli tudi v korist
gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena.
(4) Odškodnina zaradi omejitve lastninske pravice obsega izgubo ali zmanjšanje dohodka od nepremičnine in
druge stroške, povezane z omejitvijo.
29. člen
Če sodišče predlogu za razlastitev ugodi, mora odločiti
tudi o nadomestni nepremičnini ali o odškodnini, ki pripada
razlaščencu, o drugih obveznostih razlastitvenega upravičenca in razlaščenca ter o pravicah in obveznostih ostalih
udeležencev postopka.
30. člen
Razlaščenec mora odvzeto nepremičnino izročiti v posest razlastitvenemu upravičencu v 30 dneh po plačilu odškodnine oziroma po prevzemu nadomestne nepremičnine.
31. člen
Razlastitveni upravičenec mora najmanj 30 dni pred
vložitvijo predloga za razlastitev, lastniku poslati pisno ponudbo za odkup nepremičnine ali za sporazumno omejitev
lastninske ali druge stvarne pravice oziroma ga mora seznaniti s podatki o nepremičnini, ki jo ponuja v zamenjavo.
32. člen
(1) Postopek za razlastitev se začne na predlog razlastitvenega upravičenca.
(2) Predlog mora obsegati naslednje listine o nepremičnini, za katero se predlaga razlastitev:
1. izris iz katastrskega načrta (mapna kopija);
2. izpisek iz zemljiške knjige;
3. prostorski izvedbeni načrt iz 22. ali 23. člena tega
zakona;
4. v primeru iz 23. člena, pravnomočno odločbo o ugotovitvi javne koristi;
5. cenitev;
6. ponudbo iz prejšnjega člena.
(3) V postopku za razlastitev se lahko uporabi samo
cenitev, ki jo je izdelal sodni cenilec, ki ima visokošolsko
izobrazbo.
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33. člen
(1) O začetku razlastitvenega postopka sodišče izda
pisni sklep.
(2) Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(3) Začetek razlastitvenega postopka se zaznamuje v
zemljiški knjigi.
34. člen
Po izdaji sklepa iz prejšnjega člena lastnik z nepremičnino ne sme razpolagati in je ne sme bistveno spremeniti. Na
nepremičnini je dopustno izvajati le redna vzdrževalna dela.
35. člen
V postopku za razlastitev sodišče opravi narok.
36. člen
Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija.
37. člen
(1) Če bi lahko nastala večja materialna škoda, ali če je
zaradi koristi večjega števila prebivalcev na določenem območju neizogibno potrebno, lahko sodišče še pred pravnomočnostjo sklepa o odvzemu ali omejitvi lastninske pravice
po določbah 28. člena tega zakona odloči, da razlaščenec
nepremičnino izroči v posest razlastitvenemu upravičencu
ali gospodarski javni službi.
(2) Sodišče odloči o predhodni izročitvi nepremičnine
v posest na zahtevo in pod pogojem, da razlastitveni upravičenec razlaščencu plača akontacijo odškodnine, ki znaša
najmanj 75% vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenitvijo iz 32. člena tega zakona.
(3) Pritožba zoper sklep s katerim je predhodna izročitev v posest dovoljena, ne zadrži izvršbe.
(4) Predhodna izročitev v posest ni dovoljena v primerih iz 25. člena tega zakona.
38. člen
(1) Če razlastitveni upravičenec v enem letu po dokončnosti gradbenega dovoljenja ni začel z gradnjo, zaradi
katere je bila nepremičnina razlaščena, se na predlog razlaščenca sklep o razlastitvi razveljavi.
(2) Predlog se vloži pri sodišču, ki je na prvi stopnji
odločilo o razlastitvi.
(3) Razlaščenec razveljavitve sklepa ne more predlagati, če je za razlaščeno nepremičnino prejel nadomestno nepremičnino.
4. Opremljanje in oddajanje stavbnih zemljišč
39. člen
(1) Gradnja objektov je dovoljena samo na opremljenih
stavbnih zemljiščih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je gradnja objektov
dovoljena na zemljišču, ki ni opremljeno, če je tako določeno s predpisom, ali kadar posamezni priključki glede na
naravo objekta niso potrebni.
(3) Opremljanje stavbnih zemljišč zagotavlja občina.
(4) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga za eno ali več
let sprejme pristojni občinski organ.
40. člen
(1) Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
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– javno vodovodno omrežje;
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena
gradnja greznic;
– javno elektroenergetsko omrežje;
– dovoz na javno cesto.
(2) Občina lahko predpiše še druge komunalne priključke, ki morajo biti zagotovljeni, da se stavbno zemljišče
šteje za opremljeno.
41. člen
Minister, pristojen za prostor, predpiše vsebino programa iz 39. člena tega zakona in tehnične pogoje za opremljanje stavbnih zemljišč.
42. člen
(1) Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini,
kjer se zemljišče nahaja.
(2) Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, upoštevaje površino stavbnega zemljišča, mogoče priključke na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti.
(3) Minister, pristojen za prostor, izda navodilo za izračun komunalnega prispevka.
(4) Občina v skladu z navodilom iz prejšnjega odstavka
s predpisom določi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
43. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je
investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt;
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti
namembnost obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je za to treba povečati priključke na javno
infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi
lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja.
44. člen
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja izda občinska uprava.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
45. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo javne
infrastrukture ter za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj.
(2) Občina lahko s predpisom iz 42. člena tega zakona
določi še druge oprostitve ali znižanja plačila komunalnega
prispevka.
46. člen
Pogodba, s katero lastnik zemljišče odda za gradnjo,
mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.
47. člen
(1) Občina proda ali odda zemljišče za gradnjo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa.
(2) Udeleženec javnega razpisa sme odločitve, s katerimi so kršene njegove pravice in pravne koristi, izpodbijati
pred sodiščem.
(3) Način, pogoje in postopek prodaje ali oddaje zemljišča predpiše občina.
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48. člen
(1) Občina lahko proda ali odda zemljišče brez javnega
razpisa:
– za gradnjo objektov za potrebe obrambe;
– za gradnjo objektov javne infrastrukture;
– za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave;
– za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš;
– za gradnjo nadomestnih objektov;
– za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja;
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje
ali zaokrožitev stavbnega zemljišča;
– za zemljišča, za katera je bil javni razpis dvakrat
neuspešen;
– za gradnjo objektov za potrebe pravosodja.
(2) Občina lahko zamenja nepremičnino za drugo enakovredno nepremičnino brez javnega razpisa.

53. člen
(1) Začeti razlastitveni postopki, ki do uveljavitve tega
zakona niso pravnomočno končani, se končajo po dosedanjih predpisih.
(2) Začeti postopki za določitev odškodnine po določbah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v
družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89 in
Uradni list RS, št. 40/90 – odl. US RS), se končajo po
dosedanjih predpisih.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen
(1) Za prostorski plan po tem zakonu se štejejo prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990.
(2) Za prostorski izvedbeni načrt po tem zakonu se
štejejo:
– prostorski izvedbeni načrti iz druge alinee 21. člena
oziroma 27. do 32. člena in tretjega odstavka 41. 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 71/93),
– lokacijski načrti iz 45.a do 45.i 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 71/93),
– prostorski ureditveni pogoji iz prehodne določbe
16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS,
št. 18/93).

49. člen
(1) Zemljišča, ki so na dan uveljavitve tega zakona
pozidana in se nahajajo izven ureditvenih območij naselij,
pridobijo status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočnostjo odločbe o parcelaciji.
(2) Parcelacija zemljišča se izvede na predlog lastnika
takšnega zemljišča.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo
prepovedi iz četrte in šeste alinee prvega odstavka 76.c člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93).
(4) Minister, pristojen za prostor, s soglasjem ministra,
pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, določi način parcelacije.
50. člen
(1) Do ureditve s posebnim zakonom, se zemljišče na
katerem je zgrajen vodnogospodarski ali melioracijski objekt, šteje kot vodno zemljišče.
(2) Do ureditve s posebnim zakonom, vodna zemljišča
in zemljišča nad gozdno mejo niso v pravnem prometu.
51. člen
Zemljišča, na katerih so ob uveljavitvi zakona objekti
iz 3. člena tega zakona že zgrajeni in v zemljiški knjigi niso
vpisana kot javno dobro, se na predlog lastnika in na podlagi
uporabnega dovoljenja, kadar je to predpisano, vpišejo kot
javno dobro.
52. člen
(1) Do uveljavitve zakonodaje s področja varstva narave in naravnih vrednot se za promet z zemljišči, na katerih
obstaja predkupna pravica občine ali države na podlagi določb zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) in zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list
SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 26/92) in za
uveljavljanje predkupne pravice uporabljajo določbe tega
zakona.
(2) Določbe 46. člena in drugih členov tega zakona, ki
urejajo oddajo zemljišč za gradnjo, se pričnejo uporabljati
po uveljavitvi zakona, ki bo urejal lastninsko in druge stvarne pravice.

54. člen
(1) Skladi stavbnih zemljišč, ki so bili ustanovljeni po
določbah zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US RS),
prenehajo z delom 31. 12. 1997.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se skladi
izbrišejo iz sodnega registra po uradni dolžnosti.
(3) Premoženje, obveznosti in sredstva skladov, vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami prevzamejo občine, za katere so skladi opravljali svojo dejavnost.

56. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US),
razen določb prve in tretje alinee 41. člena ter določb
VI. poglavja o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča;
– zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89
ter Uradni list RS, št. 44/90 – odločba US);
– zakon o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS,
št. 19/76 in 42/86);
– 5. točka prvega odstavka 3. člena in tretji odstavek
3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS,
št. 8/82) v delu, ki se nanaša na urejanje ulic, trgov in cest.
57. člen
(1) Do uveljavitve predpisov iz 42. člena, vendar najdlje 18 mesecev po uveljavitvi tega zakona, se komunalni
prispevek odmerja po dosedanjih predpisih.
(2) Že začeti postopki za odmero komunalnega prispevka se končajo po dosedanjih predpisih.
58. člen
Do izdaje predpisa iz 41. člena tega zakona se smiselno
uporablja:
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– navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno
in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in
naprav (Uradni list SRS, št. 27/85);
– navodilo o enotni metodologiji za pripravo investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč (Uradni list SRS,
št. 33/85, Uradni list RS, št. 22/90 in 24/90 – popravek).

3. člen
(1) Nepremičnine postanejo lastnina pravnih oseb, ki
imajo na nepremičnini pravico uporabe oziroma njihovih
pravnih naslednikov.
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi
na predlog.

59. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
(1) Nepremičnine, na katerih ima pravico uporabe Republika Slovenija, postanejo lastnina Republike Slovenije.
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi
na predlog.
(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini
vpisana v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, se
vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi opravi po uradni
dolžnosti.

Št. 720-04/89-1/37
Ljubljana, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2418.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o lastninjenju nepremičnin
v družbeni lastnini (ZLNDL)
Razglašam zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 11. julija 1997.
Št. 001-22-83/97
Ljubljana, dne 21. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O LASTNINJENJU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI
LASTNINI (ZLNDL)
1. člen
(1) Ta zakon ureja lastninjenje zemljišč in stavb v družbeni lastnini (v nadaljnjem besedilu: nepremičnine), ki niso
predmet lastninjenja po drugih zakonih.
(2) Lastninjenje vodnih zemljišč, lastninjenje sindikalnega premoženja, nepremičnin športnih društev ter lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini, na katerih imajo tuje
osebe pravico uporabe ali razpolaganja, se uredi s posebnim
zakonom.
2. člen
(1) Nepremičnine postanejo lastnina fizičnih oseb, ki
imajo na nepremičnini pravico uporabe.
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi
na predlog.

5. člen
(1) Nepremičnine, na katerih ima pravico uporabe občina ali mesto, postanejo lastnina preoblikovane občine ali
mesta.
(2) Vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi se opravi
na predlog.
(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini
vpisana v zemljiški knjigi v korist občine ali mesta, se vpis
lastninske pravice v zemljiški knjigi opravi po uradni dolžnosti.
(4) V primeru občine, ki se je razdelila, sodišče dovoli
vpis na predlog in na podlagi sporazuma o delitvi premoženja med občinami.
6. člen
(1) Vpisi v zemljiški knjigi po tem zakonu so takse
prosti.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, določi v 60 dneh
po uveljavitvi tega zakona obrazec, s katerim se vloži predlog za vpis v zemljiški knjigi po tem zakonu.
7. člen
Osebe iz 2., 3., 4. in 5. člena pridobijo lastninsko pravico na podlagi tega zakona z dnem njegove uveljavitve.
8. člen
Vknjižba lastninske pravice po tem zakonu nima pravnih posledic za stranke v postopku po zakonu o denacionalizaciji.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-06/97-3/1
Ljubljana, dne 11. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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OBČINE

BELTINCI

ODLOK
o proračunu Občine Črenšovci za leto 1997

2419.
Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95)
je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 11. 7. 1997
sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Beltinci za leto 1997
1
Ta sklep določa za območje Občine Beltinci povprečno
gradbeno ceno in stroške komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in ceno stavbnega zemljišča.
2
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Beltinci za leto
1997 znašajo:
– povprečna gradbena cena za kvadratni meter uporabne stanovanjske površine znaša 70.000 SIT/m 2.
– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Beltinci znašajo 15% gradbene
vrednosti objekta, od tega 9% za napravo kolektivne rabe in
6% za napravo individualne rabe.
3
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 2. člena in znaša:
a) 0,7% v naselju Beltinci in
b) 0,6% v drugih naseljih Občine Beltinci.

1. člen
Proračun Občine Črenšovci sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, ki sta sestavni del odloka.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo
257,349.000 SIT in se prerazporedijo za:
– tekoče odhodke
161,154.000 SIT,
– investicijske odhodke
94,195.000 SIT,
– rezerve občine
2,000.000 SIT.
3. člen
V stalne rezeve Občine Črenšovci je izločeno 0,50% od
doseženih prihodkov v lanskem letu. O uporabi sredstev
stalne proračunske rezerve za nemene iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 12. člena zakona o financiranju občin, odloča župan in sicer do zneska, določenega v proračunu za leto 1997.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče
predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 142/97
Črenšovci, dne 8. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

4
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
IDRIJA
Št. 45/01-97
Beltinci, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

2421.
Na podlagi 10. člena odloka o ustanovitvi sklada za
razvoj malega gospodarstva Občin Idrija in Cerkno (Uradni
list RS, št. 28/92 in 53/96) ter 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) sta Občinski svet občine Idrija
na seji dne 29. 5. 1997 in Občinski svet občine Cerkno na
seji dne 17. 6. 1997 sprejela

2420.

SKLEP
o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta sklada
za razvoj malega gospodarstva Občin Idrija in Cerkno

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšovci
na 24. seji dne 8. 7. 1997 sprejel

1. člen
Občinska sveta občin Idrija in Cerkno dajeta soglasje k
spremembam in dopolnitvam statuta sklada za razvoj malega
gospodarstva Občin Idrija in Cerkno.

ČRENŠOVCI
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 313-2/92
Idrija, dne 29. maja 1997.
Cerkno, dne 17. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.
Predsednik
Občinskega sveta občine Cerkno
Janez Kavčič l. r.

Št. 44 – 24. VII. 1997

III. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
5. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini takrat,
ko nastane taksna obveznost.
Neposredno od strank se ne sme sprejeti vloge ali zahteve, za katero ni bila plačana upravna taksa. Če je vloga
oziroma zahteva poslana po pošti, se taksnemu zavezancu
pošlje pisni opomin, da v 10 dneh po prejemu opomina plača
takso v skladu s tem odlokom.
6. člen
Če taksni zavezanec ne plača takse po opominu, se mu
ne izda odločba, mnenje oziroma drugo dejanje, za katero je
pristojen občinski upravni organ.
7. člen
Taksna obveznost nastane, ko vloga prispe po pošti,
oziroma se izroči pristojnemu organu občine.

KAMNIK
2422.

8. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake
pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.

Na podlagi 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 18/90, 20/91-I, 12/92, 8/93, 16/94 in 19/95) in
17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95)
je Občinski svet občine Kamnik na 27. seji dne 2. 7. 1997
sprejel

9. člen
Kdor plača takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal
večjo takso, kot je določeno v taksni tarifi, ima pravico do
povračila celotne takse oziroma dela preveč plačane takse.

ODLOK
o občinskih upravnih taksah

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

I. TEMELJNE DOLOČBE

10. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po pooblastilu tajnik občine.

1. člen
S tem odlokom se v Občini Kamnik določi obveznost
plačevanja upravnih taks, taksne zavezance, višino in način
plačila takse. Višina taks je določena z vrednostjo točke v
zakonu o upravnih taksah in taksno tarifo, ki je sestavni del
tega odloka.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. člen
Plačilo upravnih taks je predpisano za vloge, potrdila,
odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunavati samo za spise in
dejanja, ki so opredeljena v taksni tarifi.

Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

Št. 02101-26/97
Kamnik, dne 2. julija 1997.

TAKSNA TARIFA
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna
taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, kolikšen znesek in
po kateri številki taksne tarife.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne
osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo upravni postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v
taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).

I. VLOGE

Taksa v točkah

Tarifna številka 1
– obrazci: prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi
predpisana drugačna taksa
5
Opomba:
Taksa se ne plača za poznejše vloge, ki se navezujejo
na že vloženo zahtevo.
Tarifna številka 2
– vloga, s katero stranka zaprosi za koncesijo
Tarifna številka 3
– vloge o odkupu, menjavi ali najemu
družbene lastnine v splošni rabi

120

100

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 44 – 24. VII. 1997

Tarifna številka 4
– vloga o odkupu, menjavi družbene
lastnine oziroma pravice uporabe
Tarifna številka 5
– za pritožbo zoper sklep ali odločbo izdano
v upravni zadevi
Tarifna številka 6
– za vloge o izdaji mnenja o podaljšanju
obratovalnega časa za gostinske dejavnosti

80

20

Račun
financiranja

1,307.303
1,275.560
–

–
31.743
31.743

20

Tarifna številka 7
– za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka
20
Tarifna številka 8
– za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem
družbenem planu, izdanega na podlagi uradnih evidenc 10
III. ODLOČBE

Tarifna številka 10
– za vse odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa

Bilanca
prihodkov
in odhodkov

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov
ter računu financiranja so določeni v posebnem delu ter so
sestavni del odloka o proračunu.

II. POTRDILA

Tarifna številka 9
– za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin
Opomba:
Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj

Stran 3999

20

20

IV. OPOMIN
Tarifna številka 11
– za opomin za plačilo takse od zneska neplačane
takse:
1. do 75 točk
15
2. nad 75 točk
50

POSTOJNA
2423.
Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna
na 22. seji dne 10. 7. 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Postojna za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Postojna za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun).
2. člen
Proračun občine se za leto 1997 določa v naslednjem
znesku:

3. člen
Od prihodkov iz drugega člena tega odloka se 0,5%
sredstev izloča v sredstva rezerv občine.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom,
praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme proračuna 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.
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela, storitve se oddajo v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97).
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o porabi sredstev rezerv iz prve točke 12. člena zakona o financiranju
občin do višine 500.000 SIT, ter o kratkoročnem plasiranju
sredstev.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja
nadzorni odbor Občine Postojna.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
predložiti finančne načrte za leto 1997 ter zaključne račune
za leto 1996.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 10. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, d. i. str. l. r.

Stran 4000
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VSEBINA

Stran

DRŽAVNI ZBOR
2414. Zakon o spremembah zakona o tujcih
(ZTuj-A)

3989

2415. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona
o obrambi (ZObr-A)

3989

Stran

2422. Odlok o občinskih upravnih taksah (Kamnik)

3998

2423. Odlok o proračunu Občine Postojna za
leto 1997

3999

MEDNARODNE POGODBE

2416. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (ZUN-G)

3990

2417. Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)

3991

2418. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL)

3996

51.

OBČINE
2419. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stabnih zemljišč v Občini Beltinci za leto
1997

3997

2420. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za
leto 1997

3997

2421. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta sklada za razvoj malega
gospodarstva Občin Idrija in Cerkno

3997

52.

Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani s sklepno listino ter protokola, s
katerim se spreminja Evropski sporazum
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi ter
njihovimi državami članicami, ki delujejo
v okviru evropske unije na drugi strani
(MESP)

769

Interpretativna deklaracija Državnega
zbora Republike Slovenije v zvezi z ratifikacijo Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani (DeRESP)

1140

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)

