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DRŽAVNI ZBOR

2504.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o prevzemih (ZPre)

Razglašam zakon o prevzemih (ZPre), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. julija 1997 in o
njem ponovno odločal na seji 29. julija 1997.

Št. 001-22-85/97
Ljubljana, dne 30. julija 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O PREVZEMIH (ZPre)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta zakon ureja način in pogoje za nakup vrednostnih
papirjev posamezne delniške družbe – izdajatelja vrednost-
nih papirjev, kadar določena pravna ali fizična oseba (v
nadaljnjem besedilu: oseba) pridobi ali želi pridobiti delež
vrednostnih papirjev tega izdajatelja, ki zagotavlja več kot
25% glasovalnih pravic, ki izhajajo iz takšnih vrednostnih
papirjev (v nadaljnjem besedilu: prevzem).

2. člen

(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za vrednostne
papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednost-
nih papirjev oziroma za vrednostne papirje, za katere je
izdajatelj uspešno opravil postopek javne ponudbe ali prido-
bil dovoljenje za nadaljnjo javno prodajo v skladu z zako-
nom, ki ureja trg vrednostnih papirjev.

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za vse
delnice posameznega izdajatelja, izdane na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
55/92, 7/93, 31/93, 32/94 – odločba US in 1/96) – (v nadalj-
njem besedilu: ZLPP), če je izdajatelj kot enega od načinov
izvedbe lastninskega preoblikovanja izvedel javno prodajo
delnic ali pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih
papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) za nadaljnjo jav-
no prodajo.

(3) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za vse
delnice posameznega izdajatelja, izdane na podlagi ZLPP, ki
ni kot enega od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja

izvedel javne prodaje delnic ali pridobil dovoljenja agencije
za nadaljnjo javno prodajo, če je osnovni kapital takšnega
izdajatelja večji kot milijarda tolarjev in število imetnikov
večje kot 500.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se določbe
12., 15., 16. in 17. poglavja tega zakona uporabljajo za vse
delniške družbe.

(5) Organiziran trg vrednostnih papirjev je trg vred-
nostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno dostopen
javnosti, na katerem trgovanje poteka redno in je urejen in
nadzorovan s strani pristojnih organov.

3. člen

Kadar ta zakon določa, da mora določena oseba objaviti
določena pravna oziroma druga dejstva in okoliščine, jih
mora objaviti v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije, če za posamezni primer ni drugače
določeno.

II. JAVNA PONUDBA ZA ODKUP

4. člen

(1) Oseba, ki pridobi delež (število oziroma odstotek od
celotne izdaje) vrednostnih papirjev delniške družbe, ki za-
gotavljajo glasovalno pravico tako, da ji ti vrednostni papir-
ji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima,
zagotavljajo najmanj 25-odstotno glasovalno pravico, mora
dati ponudbo za odkup vrednostnih papirjev pod pogoji in na
način, določen s tem zakonom.

(2) Za vrednostne papirje osebe iz prejšnjega odstavka
se štejejo:

– delnice z glasovalno pravico;
– delnice z glasovalno pravico, ki jih je pridobila tretja

oseba v svojem imenu in za račun osebe iz prejšnjega od-
stavka;

– delnice z glasovalno pravico, ki pripadajo od osebe iz
prejšnjega odstavka posredno ali neposredno odvisni ali to
osebo obvladujoči družbi;

– vrednostni papirji s pravico do zamenjave oziroma
nakupa delnic z glasovalno pravico;

– enostranska upravičenja do nakupa delnice z glaso-
valno pravico na določen dan in po naprej določeni ceni
(nakupne opcije).

(3) Pri ugotavljanju deleža iz četrte in pete alinee prejš-
njega odstavka se šteje, kot da bi bila pravica do nakupa ali
zamenjave že uresničena.

(4) Ponudbo za odkup mora dati tudi oseba, ki je na
podlagi uspešne ponudbe za odkup v skladu s tem zakonom
že pridobila manj kot 45% vrednostnih papirjev iz drugega
odstavka tega člena in je po končani ponudbi za odkup
pridobila dodatnih 5% takšnih vrednostnih papirjev.

5. člen

Javno ponudbo za odkup vrednostnih papirjev lahko da
tudi oseba, ki v času javne ponudbe za odkup še nima več
kot 25% vrednostnih papirjev druge družbe, ki zagotavljajo
glasovalno pravico in ki želi opraviti prevzem.
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6. člen

Ponudnik po tem zakonu je oseba, ki je dala ponudbo
za odkup iz prvega odstavka 7. člena tega zakona, ne glede
na to, ali je ponudbo za odkup dala zaradi izpolnitve obvez-
nosti, določene v 4. členu tega zakona, ali na podlagi 5. člena
tega zakona.

7. člen

(1) Javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: ponudba za odkup) je javno objavljen
predlog za sklenitev pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev
določene družbe – izdajatelja, naslovljen na vse imetnike teh
vrednostnih papirjev.

(2) Ponudba za odkup se mora nanašati na naslednje
vrednostne papirje:

– vse delnice z glasovalno pravico;
– vse vrednostne papirje s pravico do zamenjave oziro-

ma nakupa delnic z glasovalno pravico.
(3) Cena oziroma menjalno razmerje za nadomestne

vrednostne papirje, ki jo določi ponudnik v ponudbi za od-
kup, mora biti enaka za vse vrednostne papirje posameznega
razreda oziroma vrste vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup.

(4) Če je ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred obja-
vo ponudbe za odkup pridobil več kot 10% celotne izdaje
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup,
mora v ponudbi za odkup ponuditi najmanj enake pogoje,
kot jih je nudil za pridobitev vrednostnih papirjev v zadnjih
šestih mesecih pred objavo ponudbe za odkup.

(5) Če je ponudnik pred objavo ponudbe za odkup v
nasprotju s tem zakonom pridobil več kot 25% celotne izdaje
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup,
mora v ponudbi za odkup ponuditi najvišjo od cen, ki jo je
plačal za katerokoli pridobitev vrednostnih papirjev po tem,
ko je pridobil 25% vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup.

8. člen

(1) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup namesto izpla-
čila celotne cene v denarju ponudi vrednostne papirje, ki
izpolnjujejo pogoje, določene v 10. členu tega zakona (v
nadaljnjem besedilu: nadomestni vrednostni papirji in nado-
mestna ponudba).

(2) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup ponudi nado-
mestne vrednostne papirje tudi namesto izplačila dela cene v
denarju (v nadaljnjem besedilu: kombinirana ponudba).

(3) Ponudnik lahko v ponudbi za odkup ponudi tudi
alternativno nadomestne vrednostne papirje ali izplačilo ce-
lotne cene v denarju, tako da imajo pravico izbire imetniki
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup
(v nadaljnjem besedilu: alternativna ponudba).

(4) V primeru kombinirane ponudbe lahko ponudnik
oblikuje tudi alternativno ponudbo, in sicer tako, da se pravi-
ca izbire nanaša bodisi zgolj na tisti del cene, ki naj se
izplača v denarju, ali zgolj na tisti del cene, ki naj se izplača
v nadomestnih vrednostnih papirjih.

(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko po-
nudnik, ki je v nasprotju s tem zakonom pridobil več kot
25% vrednostnih papirjev, ponudi v ponudbi za odkup izpla-
čilo cene samo v denarju.

(6) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena lahko ponudnik v ponudbi za
odkup ponudi izplačilo cene samo v denarju, če je v zadnjih
šestih mesecih pred objavo ponudbe za odkup kupil več kot
10% celotne izdaje vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup.

9. člen

Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomest-
ne vrednostne papirje tako, da menjalno razmerje ni enako
en nadomestni vrednostni papir za en vrednostni papir, na
katerega se nanaša ponudba za odkup, mora ponudnik v
ponudbi za odkup imetnikom vrednostnih papirjev, ki ne
razpolagajo z ustreznim številom vrednostnih papirjev, da bi
lahko sprejeli celotno ponujeno ceno v nadomestnih vred-
nostnih papirjih, ponuditi izplačilo razlike cene v denarju.

10. člen

(1) Kot nadomestne vrednostne papirje lahko ponudnik
v ponudbi za odkup ponudi le:

– že izdane delnice oziroma obveznice, če so uvrščene
v borzno kotacijo;

– delnice oziroma obveznice, ki jih bo ponudnik na
novo izdal zaradi prevzema.

(2) Agencija lahko predpiše podrobnejše pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati nadomestni vrednostni papirji glede na
lastnosti teh vrednostnih papirjev in način trgovanja s temi
vrednostnimi papirji.

(3) Za povečanje kapitala ponudnika v primeru izdaje
nadomestnih delnic iz druge alinee prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gos-
podarske družbe o povečanju osnovnega kapitala delniške
družbe za izvedbo pripojitve.

(4) Za vrednostne papirje iz druge alinee prvega od-
stavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona, ki
ureja trg vrednostnih papirjev o javni ponudbi vrednostnih
papirjev.

(5) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nado-
mestne vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka
tega člena se šteje, da je agencija z izdajo dovoljenja za
takšno ponudbo za odkup izdala tudi dovoljenje za javno
ponudbo teh nadomestnih vrednostnih papirjev.

11. člen

(1) Ponudba za odkup mora obvezno obsegati:
– vrednostne papirje, na katere se nanaša ponudba;
– ceno, po kateri se ponudnik zavezuje odkupiti vred-

nostne papirje;
– natančno določen rok za plačilo vrednostnih papirjev;
– datum začetka in konca roka za sprejem ponudbe za

odkup.
(2) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nado-

mestne vrednostne papirje, mora ponudba za odkup, poleg
elementov iz prejšnjega odstavka, vsebovati tudi natančno
določeno menjalno razmerje za nadomestne vrednostne pa-
pirje, njihovo vrsto in razred ter zadnjo tržno ceno pred
objavo ponudbe za odkup, če gre za nadomestne vrednostne
papirje iz prve alinee prvega odstavka 10. člena tega zakona.

(3) Kot zadnja tržna cena iz prejšnjega odstavka se v
primeru nadomestnih vrednostnih papirjev iz druge alinee
prvega odstavka 10. člena tega zakona navede zadnja tržna
cena že izdanih vrednostnih papirjev ponudnika, s katerimi
bodo takšni nadomestni vrednostni papirji tvorili isti razred.

(4) Če je za ponudbo za odkup, poleg dovoljenja iz 23.
člena tega zakona, potrebno dovoljenje ali soglasje drugega
organa, mora ponudba za odkup vsebovati tudi razvezni
pogoj, da ponudba oziroma s sprejemom ponudbe že skle-
njena pogodba preneha veljati, če ta organ zavrne izdajo
dovoljenja oziroma soglasja.

(5) Če ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nadomest-
ne vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka 10.
člena in pristojni organ ponudnika še ni odločil o povečanju
osnovnega kapitala, ki je potrebno za izdajo teh delnic oziro-
ma o izdaji obveznic, mora ponudba za odkup vsebovati tudi
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razvezni pogoj, da ponudba oziroma s sprejemom ponudbe
že sklenjene pogodbe, katerih predmet so nadomestni vred-
nostni papirji, prenehajo veljati, če pristojni organ v 35 dneh
po izteku roka za sprejem ponudbe ne sprejme ustreznega
sklepa o povečanju osnovnega kapitala oziroma o izdaji
obveznic.

12. člen

(1) V ponudbi za odkup je lahko določeno najmanjše
število (odstotek) vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup, katerih imetniki morajo sprejeti ponud-
bo, da se šteje, da je ponudba uspela.

(2) Ko se v primeru iz prejšnjega odstavka pogoj izpol-
ni, mora ponudnik naslednji dan po izpolnitvi pogoja takšno
dejstvo objaviti.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se rok za sprejem
ponudbe podaljša za 14 dni, razen če se pogoj izpolni več kot
14 dni pred koncem izteka roka za sprejem ponudbe.

13. člen

Ponudba za odkup iz 7. člena tega zakona ni potrebna:
– če so bili vrednostni papirji pridobljeni na podlagi

neodplačnega posla med fizičnimi osebami;
– če je oseba pridobila vrednostne papirje iz 4. člena

tega zakona pri izvedbi združitve ali razdružitve delniške
družbe v zamenjavo za vrednostne papirje pravne osebe, ki
je zaradi združitve ali razdružitve prenehala;

– če je oseba na podlagi ponudbe za odkup oziroma
ponudb za odkup v skladu s tem zakonom že pridobila
najmanj 45% vrednostnih papirjev iz drugega odstavka
4. člena tega zakona.

14. člen

Ponudbo za odkup mora v imenu in za račun ponudnika
dati banka ali borzno posredniška družba.

III. POSTOPEK V ZVEZI S PONUDBO ZA ODKUP

15. člen

Pred ponudbo za odkup mora ponudnik o nameri za
ponudbo za odkup obvestiti agencijo, upravo družbe – izda-
jatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za
odkup ter organ, pristojen za varstvo konkurence.

16. člen

Uprava družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup je dolžna v roku dveh
delovnih dni obvestiti agencijo o dogovorih ali pogajanjih s
ponudnikom o prevzemu.

17. člen

(1) Če na podlagi razmer na trgu kapitala izhaja, da
določena oseba ali skupina oseb namerava opraviti prevzem,
zlasti pa:

– če med dvema družbama obstaja dogovor o prev-
zemu;

– če je cena vrednostnega papirja na organiziranem tr-
gu bistveno narasla in bi se iz tega dalo sklepati, da bo prišlo
do ponudbe za odkup;

– če je pristojni organ družbe s sklepom dokončno do-
ločil ceno v ponudbi za odkup, ki še ni objavljena, lahko
agencija od osebe, za katero je mogoče sklepati, da namera-
va opraviti prevzem, zahteva, da v roku 24 ur od prejema
zahteve agencije določno izjavi, ali namerava dati ponudbo
za odkup.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko agencija od
uprave družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere
bi se nanašala ponudba za odkup, zahteva, da v roku 24 ur od
prejema zahteve agencije določno izjavi, ali je seznanjena z
nameravano ponudbo za odkup.

(3) Izjavi iz prvega oziroma drugega odstavka tega čle-
na mora oseba iz prvega odstavka tega člena oziroma uprava
iz drugega odstavka tega člena nemudoma objaviti.

18. člen

(1) Če ponudnik po obvestilu iz 15. člena tega zakona
odstopi od namere za ponudbo za odkup, ne sme eno leto od
odstopa od namere za ponudbo za odkup dati nove ponudbe
za odkup, razen če za odstop od namere za ponudbo za
odkup pridobi soglasje agencije.

(2) Agencija izda soglasje za odstop od namere za
ponudbo za odkup, če so razlog za odstop od ponudbe za
odkup okoliščine iz 37. člena tega zakona.

19. člen

(1) Najkasneje 30 dni po obvestilu iz 15. člena tega
zakona mora hkrati s ponudbo za odkup ponudnik objaviti
ponudbeni dokument (v nadaljnjem besedilu: prospekt za
odkup).

(2) Prospekt za odkup mora vsebovati vse podatke, ki
so potrebni, da omogočijo imetnikom vrednostnih papirjev,
na katere se nanaša ponudba za odkup, da oblikujejo us-
trezno odločitev glede sprejema ponudbe za odkup, pred-
vsem pa:

– podatke o ponudniku;
– podatke o družbi – izdajatelju vrednostnih papirjev,

na katere se nanaša ponudba za odkup;
– podatke o družbah, ki v zvezi z ponudbo za odkup

delujejo v svojem imenu in za račun ponudnika;
– podatke o družbah, ki so v razmerju povezane družbe

s ponudnikom;
– ceno, po kateri se odkupujejo vrednostni papirji ter

osnovo za določitev te cene;
– podatke o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša

ponudba za odkup;
– morebitno najmanjše število ali odstotek od celotne

izdaje vrednostnih papirjev, ki morajo biti prodani, da je
ponudba za odkup uspešna;

– podatke o številu in vrsti vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba, ki jih je ponudnik pridobil pred
ponudbo za odkup;

– podatke o roku in načinu plačila, ki je ponujeno v
ponudbi za odkup;

– okoliščine, v katerih lahko ponudnik prekliče ponud-
bo za odkup;

– rok za sprejem ponudbe;
– podatke o namenu ponudbe za odkup ter nameravan

način upravljanja prevzete družbe s strani ponudnika, še
posebej glede politike zaposlovanja, prestrukturiranja druž-
be spremembe statuta družbe ter delitve dobička družbe.

(3) Kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nado-
mestne vrednostne papirje, mora prospekt za odkup vsebo-
vati tudi:

– podatke o izdajatelju nadomestnih vrednostnih papir-
jev;

– zadnjo tržno ceno nadomestnih vrednostnih papirjev
pred objavo prospekta za odkup ter njihovo knjigovodsko
vrednost;

– natančno določene pravice in obveznosti, ki izhajajo
iz nadomestnih vrednostnih papirjev;

– enake podatke, kot so vsebovani v prospektu za kota-
cijo na borzi, za nadomestne vrednostne papirje;
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– postopek prenosa ponujenih nadomestnih vrednost-
nih papirjev za vrednostne papirje, na katere se nanaša po-
nudba za odkup;

– če ponujeni nadomestni vrednostni papirji še niso bili
izdani, navedbo postopka za izdajo novih vrednostnih papir-
jev.

(4) Podrobnejšo vsebino prospekta za odkup določi
agencija.

20. člen

(1) Če so v prospektu za odkup navedeni neresnični
podatki, so osebe, ki so izdale prospekt oziroma sodelovale
pri izdelavi prospekta, solidarno odgovorne imetnikom vred-
nostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, za
škodo, če so vedele ali bi morale vedeti za neresničnost
podatkov.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odgovarjajo za škodo
tudi, če v prospektu za odkup niso navedeni bistveni podat-
ki, ki bi lahko vplivali na odločitev imetnika vrednostnih
papirjev glede sprejema ponudbe za odkup.

(3) Odgovornosti so osebe iz prvega odstavka tega
člena oproščene, če dokažejo, da je imetnik vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, vedel za
neresničnost oziroma nepopolnost podatkov v prospektu za
odkup.

21. člen

Agencija ne odgovarja za resničnost ali popolnost po-
datkov, navedenih v prospektu za odkup.

22. člen

(1) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup tako, da
ponudi višjo ceno oziroma ugodnejše menjalno razmerje,
kadar so ponujeni nadomestni vrednostni papirji, mora spre-
membo ponudbe objaviti najkasneje sedem dni pred iztekom
roka za ponudbo in o tem, pred objavo spremenjene ponudbe
za odkup, obvesti agencijo in klirinško depotno družbo.

(2) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, je dolžan
v roku iz prejšnjega odstavka položiti dodatni depozit v
višini razlike med spremenjeno ceno in prejšnjo ceno na
način, določen v 29. členu tega zakona.

(3) Če ponudnik spremeni ponudbo za odkup, so osebe,
ki so že sprejele prejšnjo ponudbo, upravičene odstopiti od
sklenjene pogodbe in sprejeti novo spremenjeno ponudbo za
odkup.

(4) Ponudnik razen spremembe iz prvega odstavka tega
člena ne sme spremeniti ponudbe ali pogojev za ponudbo za
odkup.

23. člen

(1) Za ponudbo za odkup je potrebno predhodno dovo-
ljenje Agencije.

(2) Agencija izda dovoljenje za ponudbo za odkup, če
ugotovi:

– da je prospekt za odkup sestavljen v skladu z določbo
drugega in tretjega odstavka 19. člena tega zakona;

– da je ponudba dana oziroma določena v skladu z
zakonom;

– da je ponudnik pri banki deponiral sredstva ali prido-
bil bančno garancijo v skladu z 29. členom tega zakona;

– da je ponudnik, kadar v ponudbi za odkup ponuja
nadomestne vrednostne papirje iz prve alinee prvega odstav-
ka 10. člena tega zakona, deponiral nadomestne vrednostne
papirje na način, določen v 30. členu tega zakona;

– da nadomestni vrednostni papirji izpolnjujejo pogoje,
določene s tem zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi

predpisi, kadar ponudnik v ponudbi za odkup ponuja nado-
mestne vrednostne papirje;

– da je ponudnik sklenil pogodbo iz prvega odstavka
28. člena tega zakona in plačal ceno po tej po pogodbi.

(3) Če je v skladu z drugim zakonom v zvezi z izved-
bo prevzema potrebno dovoljenje ali soglasje drugega pri-
stojnega organa, je vlogi za izdajo soglasja iz prejšnjega
odstavka potrebno priložiti tudi potrdilo o vložitvi vloge za
izdajo dovoljenja oziroma soglasja pri drugem pristojnem
organu.

(4) O izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
agencija v primeru iz prejšnjega odstavka obvesti drug pri-
stojni organ.

(5) Listine, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za
ponudbo za odkup, določi Agencija.

24. člen

(1) Izvleček iz prospekta za odkup ter ponudba za od-
kup, za katero je agencija izdala dovoljenje, morata biti
hkrati objavljena.

(2) Prospekt za odkup mora biti sočasno z objavo po-
slan tudi upravi družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, organu, pristojnemu za
varstvo konkurence, organizatorju organiziranega trga ter
klirinško depotni družbi. Uprava družbe – izdajatelja vred-
nostnih papirjev mora zagotoviti, da so z vsebino prospekta
za odkup na primeren način seznanjeni vsi zaposleni v druž-
bi v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri
upravljanju.

(3) Prospekt za odkup mora biti sočasno z objavo po-
slan tudi vsem pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih
papirjev s sedežem v Republiki Sloveniji, ki morajo zagoto-
viti, da je prospekt za odkup brezplačno na vpogled vsem
zainteresiranim osebam.

25. člen

(1) Uprava družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev,
na katere se nanaša ponudba za odkup, mora najkasneje
deset dni po objavi prospekta za odkup objaviti svoje mne-
nje glede ponudbe za odkup ter razloge za takšno mnenje.

(2) Mnenje uprave iz prejšnjega odstavka mora navajati
predvsem:

– ali obstaja kakršenkoli sporazum med ponudnikom in
upravo družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere
se nanaša ponudba za odkup glede ponudbe za odkup;

– ali obstaja kakršenkoli sporazum med ponudnikom in
upravo družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere
se nanaša ponudba za odkup o načinu uresničevanja glaso-
valne pravice iz vrednostnih papirjev, ki so že v lasti ponud-
nika;

– ali nameravajo člani uprave družbe – izdajatelja, ki so
imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba,
sprejeti ponudbo za odkup oziroma ponuditi svoj odstop;

– obrazložene podatke o zadnjem revidiranem poročilu
družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nana-
ša ponudba za odkup, z navedbo knjigovodske vrednosti
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup.

(3) Če so v mnenju uprave navedeni neresnični ali
zavajujoči podatki, so osebe, ki so izdale mnenje ali sodelo-
vale pri izdelavi mnenja, solidarno odgovorne imetnikom
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup,
za škodo, če so vedele ali bi morale vedeti za neresničnost ali
zavajujočo naravo podatkov.

26. člen

Uprava družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, mora o mnenju iz
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prejšnjega člena nemudoma po njegovi objavi seznaniti vse
zaposlene v družbi v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje
delavcev pri upravljanju.

27. člen

(1) Rok za sprejem ponudbe za odkup ne sme biti krajši
od 28 dni ter ne sme biti daljši od 60 dni od dneva prve
objave prospekta in ponudbe za odkup.

(2) Če ponudnik med trajanjem ponudbe za odkup spre-
meni ponudbo za odkup v skladu z 22. členom tega zakona,
se rok za sprejem ponudbe za odkup podaljša za sedem dni.

28. člen

(1) Pred objavo ponudbe za odkup mora ponudnik s
klirinško depotno družbo skleniti pogodbo o nudenju stori-
tev v zvezi s prevzemom in plačati ceno za opravljanje teh
storitev.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se klirinško de-
potna družba zaveže opravljati vse vknjižbe prepovedi raz-
polaganja z vrednostnimi papirji in vknjižbe prenosov vred-
nostnih papirjev ter vsa izplačila, ki jih je potrebno opraviti
za izvedbo ponudbe za odkup.

(3) Ceno za opravljanje storitev iz prvega odstavka tega
člena določi klirinško depotna družba v tarifi, ki jo potrdi
Agencija.

29. člen

(1) Pred objavo ponudbe za odkup mora ponudnik de-
ponirati denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh vred-
nostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, na
poseben račun klirinško depotne družbe.

(2) V primeru kombinirane ponudbe mora ponudnik
pred objavo ponudbe za odkup pri klirinško depotni družbi
deponirati denarni znesek, ki je potreben za izplačilo tistega
dela cene, ki se izplača v denarju.

(3) V primeru alternativne ponudbe mora ponudnik
pred objavo ponudbe za odkup pri klirinško depotni družbi
deponirati denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup,
če bi vsi imetniki vrednostnih papirjev izbrali izplačilo cene
v denarju.

(4) Namesto deponiranja denarnega zneska po prvem,
drugem ali tretjem odstavku tega člena lahko ponudnik izro-
či klirinško depotni družbi bančno garancijo banke s sede-
žem v Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske
Skupnosti in s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo
na prvi poziv klirinško depotne družbe ter brez ugovorov, na
poseben račun klirinško depotne družbe izplačala znesek, ki
je potreben za izpolnitev obveznosti plačila imetnikom vred-
nostnih papirjev, ki so sprejeli ponudbo za odkup, z rokom
veljavnosti najmanj 30 dni po izteku roka za plačilo.

30. člen

(1) Če ponudnik v ponudbi za odkup ponudi nadomest-
ne vrednostne papirje iz prve alinee prvega odstavka
10. člena tega zakona, mora pred objavo ponudbe za odkup
te vrednostne papirje deponirati pri klirinško depotni družbi
tako, da do izpolnitve obveznosti imetnikom vrednostnih
papirjev, ki so sprejeli ponudbo za odkup, s temi vrednostni-
mi papirji ne more več razpolagati.

(2) Klirinško depotna družba mora zagotoviti, da po-
nudnik z nadomestnimi vrednostnimi papirji iz prejšnjega
odstavka ne more več razpolagati.

(3) Če so nadomestni vrednostni papirji izdani v nema-
terializirani obliki, mora klirinško depotna družba na podlagi
depozita iz prvega odstavka tega člena v centralnem registru

vrednostnih papirjev vknjižiti prepoved razpolaganja s temi
vrednostnimi papirji.

31. člen

(1) Ponudnik ne sme sam, posredno ali neposredno, ali
tretja oseba za njegov račun kupovati vrednostnih papirjev,
na katere se nanaša ponudba za odkup, od dneva obvestila iz
15. člena tega zakona do izteka roka za sprejem ponudbe,
razen če takšen nakup najavi v obvestilu iz 15. člena tega
zakona ter v prospektu za odkup.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora ponudnik v
prospektu navesti število vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša ponudba za odkup, ki jih je ponudnik pridobil od
dneva obvestila iz 15. člena tega zakona do dneva objave
prospekta za odkup.

(3) Če je ponudnik ali tretja oseba za njegov račun od
dneva obvestila iz 15. člena tega zakona do izteka roka za
sprejem ponudbe za odkup pridobil vrednostne papirje, na
katere se nanaša ponudba za odkup, pod za imetnike vred-
nostnih papirjev ugodnejšimi pogoji, kot so navedeni v po-
nudbi in prospektu za odkup, so imetniki vrednostnih papir-
jev, na katere se nanaša ponudba za odkup, upravičeni sprejeti
ponudbo pod takšnimi ugodnejšimi pogoji.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je
ponudba za odkup spremenjena in se rok za sprejem spreme-
njene ponudbe za odkup podaljša za sedem dni.

32. člen

(1) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena izda
agencija odločbo, s katero ugotovi, da je ponudba za odkup
spremenjena in naloži ponudniku, da v roku pet dni po
prejemu odločbe objavi spremenjeno ponudbo in rok za spre-
jem spremenjene ponudbe za odkup ter v istem roku položi
dodatni depozit v višini razlike med spremenjeno ceno in
prejšnjo ceno na način, določen v 29. členu tega zakona.

(2) Od vročitve odločbe iz prejšnjega odstavka do obja-
ve spremenjene ponudbe za odkup in položitve dodatnega
depozita, sprejem ali preklic sprejema ponudbe za odkup
imetnikov vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponud-
ba za odkup, nima učinka. V tem času rok za sprejem ponud-
be za odkup ne teče.

(3) Če ponudnik ne ravna v skladu z odločbo agencije
iz prvega odstavka tega člena, agencija z odločbo razveljavi
postopek ponudbe za odkup.

33. člen

Člani uprave in nadzornega sveta ponudnika ter člani
uprave in nadzornega sveta družbe – izdajatelja vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, morajo
najkasneje pet dni pred začetkom roka za sprejem ponudbe
za odkup sporočiti agenciji podatke o vseh poslih z vred-
nostnimi papirji, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki
so jih v šestih mesecih pred pričetkom roka za sprejem
ponudbe za odkup opravili oni sami, njihovi zakonci in
otroci ter pravne osebe, ki so v večinski lasti teh oseb.

IV. SPREJEM PONUDBE

34. člen

(1) Imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup, sprejmejo ponudbo s pisno izjavo o
sprejemu ponudbe, ki jo pošljejo banki ali borzno posredniš-
ki družbi iz 14. člena tega zakona ter morajo deponirati
vrednostne papirje na posebnem računu pri klirinško depotni
družbi tako, da z njimi ne morejo več razpolagati.
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(2) Pisna izjava o sprejemu ponudbe iz prejšnjega od-
stavka mora vsebovati najmanj:

– vrsto in razred vrednostnih papirjev, na katere se na-
naša sprejem ponudbe za odkup;

– število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša spre-
jem ponudbe za odkup;

– ime in priimek oziroma firmo in sedež imetnika vred-
nostnih papirjev, na katere se nanaša sprejem ponudbe za
odkup ter enolično identifikacijo imetnika;

– izjavo imetnika vrednostnih papirjev, na katere se
nanaša sprejem ponudbe za odkup, o sprejemu ponudbe za
odkup;

– številko bančnega računa imetnika vrednostnih papir-
jev, na katere se nanaša sprejem ponudbe za odkup, oziroma
način izplačila kupnine;

– lastnoročni podpis imetnika vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša sprejem ponudbe za odkup.

(3) Kadar so vrednostni papirji, na katere se nanaša
ponudba za odkup, izdani v nematerializirani obliki, mora
pisna izjava o sprejemu ponudbe za odkup iz prvega odstav-
ka tega člena, poleg elementov iz prejšnjega odstavka,
vsebovati tudi pooblastilo klirinško depotni družbi, da v
centralnem registru vrednostnih papirjev vknjiži prepoved
razpolaganja s temi vrednostnimi papirji.

(4) Sprejem ponudbe za odkup je veljaven z dnem depo-
niranja vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi.

35. člen

Klirinško depotna družba mora na podlagi deponiranja
vrednostnih papirjev na način iz prvega odstavka prejšnjega
člena zagotoviti, da imetnik, ki je sprejel ponudbo, s takšni-
mi vrednostnimi papirji ne more več razpolagati.

V. OMEJITVE DEJANJ UPRAVE
DRUŽBE – IZDAJATELJA

36. člen

(1) Po prejemu obvestila iz 15. člena tega zakona in do
objave izida ponudbe za odkup v skladu s 40. členom tega
zakona uprava družbe – izdajatelja vrednostnih papirjev, na
katere se nanaša ponudba za odkup, ne sme brez sklepa
skupščine delničarjev:

– povečati osnovnega kapitala (odobreni kapital);
– sklepati poslov izven rednega poslovanja družbe;
– opravljati dejanj ali sklepati poslov, ki bi lahko resne-

je ogrozili nadaljnje poslovanje družbe;
– pridobivati lastnih delnic ali lastnih vrednostnih pa-

pirjev; iz katerih izhaja upravičenje do zamenjave ali prido-
bitve lastnih delnic;

– opravljati dejanj, katerih edini namen je ovirati oziro-
ma oteževati postopek in sprejetje ponudbe za odkup.

(2) Pravna dejanja, ki so v nasprotju s prejšnjim odstav-
kom, so nična.

(3) Za veljavnost skupščinskega sklepa iz prvega od-
stavka tega člena je potrebna večina najmanj treh četrtin pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

VI. PREKLIC PONUDBE

37. člen

Po objavi prospekta za odkup do izteka roka za sprejem
ponudbe lahko ponudnik, če je to predvideno v prospektu za
odkup, prekliče ponudbo za odkup oziroma odstopi od po-
godbe, ki je bila sklenjena s sprejemom takšne ponudbe, če
druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu z 8. poglav-

jem tega zakona, ali če nastopijo okoliščine, ki otežujejo
izpolnitev obveznosti ponudnika v tolikšni meri, da nakup
vrednostnih papirjev ne ustreza več pričakovanjem ponudni-
ka, ter da bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti
pogodbo v veljavi.

38. člen

Preklic ponudbe za odkup mora ponudnik objaviti. Pre-
klic ponudbe za odkup začne veljati od dneva objave.

39. člen

O preklicu ponudbe za odkup mora ponudnik obvestiti
agencijo in klirinško depotno družbo.

VII. IZID PONUDBE ZA ODKUP

40. člen

(1) Ponudnik mora najkasneje tretji delovni dan po
izteku roka za sprejem ponudbe za odkup objaviti, koliko
imetnikov je sprejelo ponudbo za odkup, z navedbo odstotka
od skupnega zneska izdaje vrednostnih papirjev, na katere se
je ponudba za odkup nanašala ter z navedbo ali je ponudba
za odkup uspela.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora ponudnik po-
sredovati agenciji, organu, pristojnemu za varstvo konkuren-
ce ter klirinško depotni družbi najkasneje tretji delovni dan
po izteku roka za sprejem ponudbe.

41. člen

(1) V primeru ponudbe za odkup iz 9. člena tega zakona
klirinško depotna družba izračuna skupni denarni znesek, ki
je potreben za izplačilo razlike v denarju imetnikom vred-
nostnih papirjev, ki so sprejeli ponudbo za odkup in ne
razpolagajo z zadostnim številom vrednostnih papirjev, da bi
lahko sprejeli celotno ceno v nadomestnih vrednostnih pa-
pirjih. Klirinško depotna družba mora o višini takšnega skup-
nega denarnega zneska obvestiti ponudnika najkasneje v
treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega člena.

(2) Ponudnik mora v roku treh delovnih dni po prejemu
obvestila iz prejšnjega odstavka deponirati denarni znesek iz
prejšnjega odstavka na posebnem računu pri klirinško depot-
ni družbi.

(3) Če ponudnik v roku iz prejšnjega odstavka ne depo-
nira ustreznega denarnega zneska na posebnem računu pri
klirinško depotni družbi, se šteje, da ponudba za odkup ni
uspela.

(4) Klirinško depotna družba mora obvestiti agencijo o
deponiranju zneska v skladu z drugim odstavkom tega člena
oziroma o opustitvi depozita naslednji delovni dan po depo-
niranju oziroma izteku roka za deponiranje.

42. člen

(1) V primeru iz petega odstavka 11. člena tega zakona
mora ponudnik sočasno z obvestilom iz 40. člena tega zako-
na objaviti tudi datum sklica seje pristojnega organa, na
kateri bo ta organ odločal o ustreznem povečanju osnovnega
kapitala oziroma o izdaji obveznic, če ta organ do objave
obvestila iz 40. člena tega zakona še ni odločal o povečanju
osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic.

(2) Če je pristojni organ do objave obvestila iz 40. člena
tega zakona že odločil o povečanju osnovnega kapitala ozi-
roma o izdaji obveznic, mora ponudnik sočasno z obvesti-
lom iz 40. člena tega zakona objaviti tudi odločitev o ustrez-
nem povečanju osnovnega kapitala oziroma o izdaji obveznic
ter datum, ko je bila takšna odločitev sprejeta.
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43. člen

Na podlagi obvestila iz drugega odstavka 40. člena tega
zakona oziroma obvestila iz četrtega odstavka 41. člena tega
zakona izda agencija ugotovitveno odločbo o uspešnosti ozi-
roma neuspešnosti ponudbe za odkup, najkasneje v roku tri
dni od prejema obvestila iz drugega odstavka 40. člena tega
zakona oziroma v roku tri dni po prejemu obvestila iz četrte-
ga odstavka 41. člena tega zakona.

44. člen

(1) Če je ponudba za odkup uspela, mora klirinško
depotna družba v roku osem dni po prejemu odločbe iz
prejšnjega člena v imenu in za račun ponudnika izpolniti
denarno obveznost oziroma obveznost izročitve nadomest-
nih vrednostnih papirjev iz prve alinee prvega odstavka
10. člena tega zakona imetnikom vrednostnih papirjev v
skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi njihove-
ga sprejema ponudbe za odkup.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora
klirinško depotna družba v primeru iz 47. člena tega zakona
imetnikom, ki so sprejeli naknadno ponudbo v imenu in za
račun ponudnika, izpolniti denarne obveznosti v roku osem
dni, šteto od izteka roka za sprejem naknadne ponudbe.

45. člen

(1) Če je ponudnik v ponudbi za odkup ponudil nado-
mestne vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka
10. člena tega zakona in je ponudba za odkup uspela, mora
ponudnik klirinško depotno družbo v roku treh dni po izdaji
sklepa pristojnega organa o povečanju osnovnega kapitala
oziroma o izdaji obveznic, obvestiti o takšnem sklepu.

(2) Klirinško depotna družba mora v roku osmih dni po
izdaji nadomestnih vrednostnih papirjev ustrezno preknjižiti
vrednostne papirje, na katere se nanaša ponudba, na račun
ponudnika, nadomestne vrednostne papirje pa na račune oseb,
ki so sprejele ponudbo za odkup.

46. člen

Ko klirinško depotna družba v imenu in za račun po-
nudnika v celoti izpolni njegove obveznosti na podlagi
44. in 45. člena tega zakona, klirinško depotna družba prene-
se vrednostne papirje imetnikov, ki so sprejeli ponudbo za
odkup, na račun vrednostnih papirjev ponudnika.

47. člen

(1) Če je ponudnik v alternativni ponudbi ponudil na-
domestne vrednostne papirje iz druge alinee prvega odstavka
10. člena tega zakona in se je izpolnil razvezni pogoj iz
petega odstavka 11. člena tega zakona, mora ponudnik vsem
imetnikom vrednostnih papirjev, ki bi imeli na podlagi po-
nudbe za odkup pravico prejeti nadomestne vrednostne pa-
pirje , če se razvezni pogoj ne bi izpolnil, ponuditi izplačilo
cene v denarju (v nadaljnjem besedilu: naknadna ponudba).

(2) Ponudnik mora naknadno ponudbo poslati s pripo-
ročeno pošiljko vsem imetnikom vrednostnih papirjev iz
prejšnjega odstavka v roku osmih delovnih dni po izteku
roka iz petega odstavka 11. člena tega zakona.

(3) Imetniki vrednostnih papirjev iz prvega odstavka
tega člena lahko sprejmejo naknadno ponudbo v roku osmih
delovnih dni od prejema naknadne ponudbe. Za sprejem
naknadne ponudbe se smiselno uporabljajo določbe 34. čle-
na tega zakona.

48. člen

Če ponudba za odkup ni uspela oziroma je bila prekli-
cana oziroma, če se je izpolnil razvezni pogoj iz četrtega

odstavka 11. člena tega zakona oziroma, če se je v primeru
nadomestne ali kombinirane ponudbe izpolnil razvezni po-
goj iz petega odstavka 11. člena tega zakona, prenehajo
omejitve razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so bili de-
ponirani pri klirinško depotni družbi v zvezi s ponudbo za
odkup.

49. člen

Če ponudba za odkup ni uspela oziroma je bila prekli-
cana oziroma če se je izpolnil razvezni pogoj iz četrtega
odstavka 11. člena, ali če se je v primeru nadomestne ali
kombinirane ponudbe izpolnil razvezni pogoj iz petega od-
stavka 11. člena tega zakona ponudnik 12 mesecev od izdaje
odločbe Agencije iz 43. člena tega zakona ne sme dati nove
ponudbe za odkup ter ne sme kupovati vrednostnih papirjev,
na katere se je nanašala ponudba za odkup, tako da bi mu ti
vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki
jih že ima, zagotavljali več kot 25% glasovalno pravico.

50. člen

(1) Agencija mora vročiti odločbo o uspešnosti oziroma
neuspešnosti ponudbe za odkup oziroma odločbo o razvelja-
vitvi postopka ponudbe za odkup ponudniku, izdajatelju
vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup,
klirinško depotni družbi ter organizatorju organiziranega tr-
ga vrednostnih papirjev.

(2) Izdajatelj vrednostnih papirjev, na katere se nanaša
ponudba za odkup, mora odločbo Agencije, ki jo je prejel v
skladu prejšnjim odstavkom, objaviti na enak način, kot je
bila objavljena ponudba za odkup.

VIII. KONKURENČNA PONUDBA ZA ODKUP

51. člen

(1) Po objavi prospekta za odkup ter najkasneje deset
dni pred iztekom roka za sprejem ponudbe za odkup določe-
nih vrednostnih papirjev, lahko da ponudbo za odkup istih
vrednostnih papirjev druga oseba (v nadaljnjem besedilu:
konkurenčna ponudba).

(2) Za konkurenčno ponudbo za odkup se smiselno
uporabljajo določbe drugih poglavij tega zakona, razen če ni
v tem poglavju drugače določeno.

52. člen

(1) Konkurenčno ponudbo za odkup da lahko le oseba:
– ki ni kapitalsko oziroma upravljalsko povezana oseba

z osebo, ki je dala predhodno ponudbo za odkup;
– ki ni banka ali borzno posredniška družba, ki daje

ponudbo v imenu in za račun ponudnika.
(2) V primeru iz 51. člena tega zakona se rok za sprejem

predhodne ponudbe za odkup podaljša do izteka roka za
sprejem konkurenčne ponudbe, razen če ponudnik ni prekli-
cal predhodne ponudbe za odkup.

(3) V primeru konkurenčne ponudbe za odkup so ose-
be, ki so že sprejele predhodno ponudbo za odkup, upraviče-
ne odstopiti od sklenjene pogodbe in sprejeti konkurenčno
ponudbo za odkup.

(4) Če je v predhodni ponudbi za odkup določeno naj-
manjše število oziroma odstotek imetnikov vrednostnih pa-
pirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, ki morajo
sprejeti ponudbo, da se šteje, da je ponudba uspela, v konku-
renčni ponudbi ne sme biti določeno nižje število oziroma
odstotek od tistega, določenega v predhodni ponudbi za
odkup.

(5) Če je dana konkurenčna ponudba za odkup, ko je
bilo pri predhodni ponudbi za odkup število oziroma odsto-
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tek iz prejšnjega odstavka že presežen, konkurenčna ponud-
ba ne sme vsebovati pogoja iz prejšnjega odstavka.

53. člen

Agencija lahko zavrne izdajo dovoljenja za konkurenč-
no ponudbo za odkup, če ugotovi, da je očitno, da gre za
špekulativno ponudbo za odkup, katere edini namen je spre-
memba cene vrednostnih papirjev, na katere se nanaša pred-
hodna ponudba za odkup.

IX. PREPOVEDI IN SANKCIJE ZA KRŠITVE

54. člen

Pooblaščeni udeleženec na trgu vrednostnih papirjev je
dolžan odkloniti naročilo za nakup ali prodajo vrednostnih
papirjev, če ve, ali bi moral vedeti, da bi zaradi izvršitve
naročila lahko prišlo do kršitve tega zakona.

55. člen

(1) Iz delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki
je v nasprotju s tem zakonom, pridobitelj nima pravice do
glasovanja oziroma do upravljanja družbe.

(2) Pridobitelju delnic iz prejšnjega odstavka se pri
izvrševanju glasovalne pravice, ki izhaja iz delnic, ki jih že
ima, odstotek od glasovalnih pravic, ki izhajajo iz vseh izda-
nih delnic te delniške družbe, zniža sorazmerno s številom
delnic, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki je v nas-
protju s tem zakonom, tako da ima pri uresničevanju glaso-
valne pravice enak odstotek, kot ga je imel pred pridobitvijo
delnic v nasprotju s tem zakonom.

X. NADZOR NAD POTEKOM PONUDBE ZA ODKUP

56. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem ponudbe za odkup opravlja
agencija.

(2) Agencija izdaja dovoljenje za ponudbo za odkup ter
sprejema odločitve v zvezi z nadzorom po postopku, določe-
nim z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek o zahtevi za izdajo
dovoljenja za ponudbo za odkup, o spremembi ponudbe za
odkup (32. člen), o odpravi nepravilnosti pri izvajanju po-
nudbe za odkup (prvi odstavek 57. člena), o soglasju za
odstop od namere za ponudbo za odkup ter o uspešnosti
oziroma neuspešnosti ponudbe za odkup, odloča član stro-
kovnega sveta, določen z razporedom dela agencije (v na-
daljnjem besedilu: predsednik senata).

(4) Predsednik senata mora o zahtevi za izdajo dovolje-
nja za ponudbo za odkup odločiti najkasneje v petih dneh od
dneva prejema popolne zahteve oziroma najkasneje v 15
dneh, če gre za ponudbo za odkup v skladu z 10. členom tega
zakona, ali pa v istem roku izdati odredbo o popravi nepo-
polne zahteve.

(5) Če predsednik senata ne odloči o zahtevi za izdajo
dovoljenja za ponudbo za odkup v roku iz prejšnjega odstav-
ka, se šteje, da je agencija izdala dovoljenje za ponudbo za
odkup.

(6) Zoper odločbo predsednika senata je dopusten ugo-
vor pri agenciji, najkasneje pet dni po prejemu odločbe.

(7) Agencija mora o ugovoru iz prejšnjega odstavka
odločiti najkasneje v 15 dneh po prejemu ugovora.

(8) Agencija odloča o ugovoru iz šestega odstavka tega
člena in o razveljavitvi postopka ponudbe za odkup (peti
odstavek 57. člena) v senatu, ki ga sestavljajo trije člani
strokovnega sveta, določeni z razporedom dela agencije.

(9) Pri odločanju o ugovoru lahko agencija spremeni
odločbo predsednika senata ali pa ugovor zavrne kot neute-
meljen in potrdi odločbo predsednika senata.

(10) Če agencija o ugovoru iz šestega odstavka tega
člena ne odloči v roku iz sedmega odstavka tega člena, se
šteje, da je ugovor zavrnjen.

(11) Pritožba zoper odločbo agencije o ugovoru ne
zadrži izvršitve.

57. člen

(1) Če agencija pri opravljanju nadzora iz prejšnjega
člena ugotovi nepravilnosti pri izvajanju ponudbe za odkup,
ki jih je mogoče odpraviti, izda odredbo, s katero ponudniku,
banki ali borzno posredniški družbi ali družbi – izdajatelju
vrednostnih papirjev naloži, da se ugotovljene nepravilnosti
odpravi.

(2) V odredbi iz prejšnjega odstavka agencija določi
rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od pet
dni. Odredba se vroči osebam iz prejšnjega odstavka.

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo v roku
iz prejšnjega odstavka agenciji dostaviti poročilo, v katerem
so opisani ukrepi za odpravo pomanjkljivosti ter priložene
listine in dokazi, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene
pomanjkljivosti odpravljene.

(4) V času od vročitve odredbe agencije iz prvega od-
stavka tega člena do izteka roka iz drugega odstavka tega
člena, sprejem ali preklic sprejema ponudbe imetnikov vred-
nostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup,
nima učinka. V tem času rok za sprejem ponudbe ne teče.

(5) Če ponudnik ne ravna v skladu z odredbo iz prvega
odstavka tega člena oziroma če gre za nepravilnosti, ki jih je
storil ponudnik in jih ni mogoče odpraviti, lahko agencija z
odločbo razveljavi postopek ponudbe za odkup.

(6) Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni
posebne pritožbe niti ugovora. Pritožba zoper odločbo iz
prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve odločbe.

(7) Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije
izda tarifo, v kateri določi višino taks za odločanje o posa-
mičnih zadevah v skladu s tem zakonom.

XI. OBVEŠČANJE AGENCIJE

58. člen

Osebe iz 54. člena tega zakona ter klirinško depotna
družba morajo med potekom ponudbe za odkup v roku za
sprejem ponudbe iz 27. člena tega zakona na zahtevo agenci-
je posredovati agenciji vse informacije, ki so jim na razpola-
go in ki so potrebne za nadzor nad izvajanjem ponudbe za
odkup ter izpolnjevanja obveznosti poročanja iz 59. in
64. člena tega zakona.

59. člen

(1) Od dneva obvestila iz 15. člena tega zakona do
izteka roka za sprejem ponudbe mora ponudnik tekoče ob-
veščati agencijo o vsaki pridobitvi vrednostnih papirjev, ki
zagotavljajo glasovalno pravico ali iz katerih izhaja upravi-
čenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih papirjev, ki
zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja vrednostnih pa-
pirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup ter o ceni, po
kateri je te vrednostne papirje pridobil, razen če je vrednost-
ne papirje ponudnik pridobil na podlagi ponudbe za odkup.

(2) Osebe, ki imajo na dan objave ponudbe za odkup v
skladu s 24. členom tega zakona v lasti več kot 5% vrednost-
nih papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico ali iz katerih
izhaja upravičenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih
papirjev, ki zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja vred-
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nostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup
oziroma, ki kasneje pridobijo takšen delež teh vrednostnih
papirjev, morajo o tem obvestiti Agencijo v roku treh dni po
objavi oziroma pridobitvi teh vrednostnih papirjev in morajo
Agencijo tekoče obveščati o vsaki nadaljnji pridobitvi teh
vrednostnih papirjev ter o ceni, po kateri so vrednostne pa-
pirje pridobili.

XII. PREVZEM PREKO SKUPNEGA POOBLAŠČENCA
ALI SKUPNEGA DELOVANJA IN ZBIRANJE

POOBLASTIL

60. člen

(1) Če več oseb, na podlagi delniškega sporazuma ali
kako drugače, skupno deluje pri uresničevanju glasovalne
pravice, ki izhaja iz delnic posamezne delniške družbe –
izdajatelja, in katerakoli izmed njih pridobi vrednostne pa-
pirje delniške družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico,
tako, da ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi vrednostnimi
papirji, ki jih te osebe že imajo, zagotavljajo 25% glasoval-
nih pravic, je dolžna vsaka oseba dati ponudbo za odkup,
razen če se ne sporazumejo, da bo dala ponudbo za odkup le
ena izmed njih.

(2) Za skupno delovanje iz prejšnjega odstavka se ne
šteje uresničevanje glasovalne pravice na podlagi zbranih
pooblastil, če so bila pooblastila zbrana v skladu z 61. čle-
nom tega zakona ter je vsebina pooblastil v skladu z
62. členom tega zakona.

61. člen

(1) Oseba ali več oseb, ki nameravajo na zasedanju
skupščine delniške družbe uresničevati glasovalno pravico
na podlagi organizirano zbiranih pooblastil, mora o takšni
nameri, razlogih zanjo ter načinu zbiranja pooblastil pred-
hodno obvestiti agencijo. Obvestilu mora biti priložen vzo-
rec pooblastila.

(2) Za organizirano zbiranje pooblastil se šteje vsako
zbiranje pooblastil, ki je namenjeno več kot 50 delničarjem
delniške družbe, ki so imetniki delnic z glasovalno pravico.

62. člen

(1) Pooblastilo osebi iz prvega odstavka prejšnjega čle-
na velja le za eno zasedanje skupščine delniške družbe.
Vsebovati mora predloge sklepov, predlog pooblaščene ose-
be za glasovanje k posameznim predlogom sklepov, poziv
delničarju, naj ji da navodila za uresničevanje glasovalne
pravice z opozorilom, da bo, če ji delničar ne bo dal drugač-
nega navodila, uresničevala glasovalno pravico po svojih
predlogih, ki morajo biti v pooblastilu obrazloženi in opozo-
rilo, da lahko delničar pooblastilo kadarkoli prekliče.

(2) Agencija lahko predpiše vzorec pooblastila za gla-
sovanje o posameznih zadevah na zasedanju skupščine del-
niške družbe.

63. člen

Pooblastila, zbrana v nasprotju z določbo 61. člena tega
zakona oziroma, katerih vsebina je v nasprotju s prejšnjim
členom, so nična.

XIII. OBVEŠČANJE O KVALIFICIRANEM DELEŽU

64. člen

(1) Kadar posamezna oseba, posredno ali neposredno
pridobi 5% vseh delnic oziroma drugih vrednostnih papirjev
izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico ter vsakih na-

daljnjih 5% navedenih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: kvalificirani delež), mora o tem obvestiti izdajate-
lja teh vrednostnih papirjev in agencijo najkasneje v roku
treh delovnih dni od dneva, ko je izvedela ali bi morala
izvedeti, da je imetnik kvalificiranega deleža.

(2) Izdajatelj, ki je prejel obvestilo iz prejšnjega odstav-
ka, mora obvestilo objaviti najkasneje v roku treh delovnih
dni po prejemu obvestila.

65. člen

Če oseba, ki je imetnik kvalificiranega deleža, ne obve-
sti izdajatelja in agencije v skladu s prejšnjim členom, iz
delnic, ki presegajo kvalificiran delež, nima pravice do gla-
sovanja oziroma do udeležbe pri upravljanju družbe – izda-
jatelja teh delnic.

XIV. POROČANJE O POSLOVNIH DOGODKIH

66. člen

(1) Izdajatelj vrednostnih papirjev iz prvega, drugega
oziroma tretjega odstavka 2. člena tega zakona mora nemu-
doma javno objaviti poslovne dogodke, ki se tičejo takšnega
izdajatelja ali vrednostnega papirja in ki bi lahko pomemb-
neje vplivali na ceno vrednostnega papirja.

(2) O poslovnih dogodkih iz prejšnjega odstavka je
izdajatelj vrednostnih papirjev iz prvega, drugega oziroma
tretjega odstavka 2. člena tega zakona dolžan obvestiti agen-
cijo.

(3) Agencija določi podrobnejšo vsebino, način in roke
za objave oziroma obvestila iz prvega in drugega odstavka
tega člena.

XV. POSEBNA REVIZIJA IN UVELJAVLJANJE
ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV

15.1. Posebna revizija zaradi preveritve
ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih

poslov družbe

67. člen

(1) Skupščina delniške družbe lahko z enostavno veči-
no glasov imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve
ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih, tudi kadar se vodenje poslov
nanaša na povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe.

(2) Če skupščina zavrne predlog za imenovanje poseb-
nega revizorja iz prejšnjega odstavka, imenuje posebnega
revizorja sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni dele-
ži znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominal-
ni znesek 100 milijonov tolarjev, če obstaja vzrok za domne-
vo, da je pri postopanju prišlo do nepoštenosti ali hujših
kršitev zakona ali statuta delniške družbe.

(3) Predlagatelji iz prejšnjega odstavka morajo deponi-
rati delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še niso
deponirane oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne
smejo z njimi razpolagati do odločbe o predlogu, sicer se
šteje, da so predlog umaknili. Prav tako morajo dokazati, da
so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem zasedanja
skupščine delniške družbe, ki je zavrnila njihov predlog.

(4) Če je skupščina imenovala posebnega revizorja,
imenuje sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni dele-
ži znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominal-
ni znesek 100 milijonov tolarjev, drugega posebnega revi-
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zorja, če obstoji utemeljen dvom v pristranskost posebnega
revizorja, ki ga je imenovala skupščina ali če obstojijo za to
drugi utemeljeni razlogi.

(5) Predlog iz drugega oziroma četrtega odstavka tega
člena lahko podajo delničarji sodišču v roku 15 dni od zase-
danja skupščine, na kateri je bil zavrnjen predlog za imeno-
vanje posebnega revizorja oziroma je bil imenovan posebni
revizor, zoper katerega se uveljavljajo posebni razlogi zame-
njave.

(6) Za imenovanje posebnega revizorja je pristojno so-
dišče, pri katerem je družba vpisana v sodni register.

(7) S sklepom o imenovanju posebnega revizorja naloži
sodišče družbi, da založi predujem za kritje stroškov poseb-
ne revizije. Če družba predujma ne založi, ga sodišče izterja
po uradni dolžnosti.

68. člen

Za posebnega revizorja je lahko imenovana samo prav-
na oseba, ki je pooblaščena opravljati naloge revidiranja po
zakonu, ki ureja revidiranje računovodskih izkazov.

69. člen

(1) Uprava mora omogočiti posebnemu revizorju, da
pregleda poslovne knjige in dokumentacijo družbe, kakor
tudi premoženjske predmete, še zlasti blagajno družbe, zalo-
ge, vrednostne papirje, blago ter ostalo premoženje družbe.

(2) Posebni revizor lahko zahteva od članov uprave in
nadzornega sveta vsa pojasnila in dokazila, potrebna za skr-
ben pregled postopkov.

(3) Posebni revizor ima pravice iz prvega in drugega
odstavka tega člena tudi nasproti koncernsko povezani druž-
bi, tako obvladujoči in tudi odvisni družbi.

70. člen

(1) Posebni revizor mora o rezultatu revizije izdelati
pisno poročilo (v nadaljnjem besedilu: posebno revizijsko
poročilo).

(2) V posebno revizijsko poročilo se zapišejo tudi dej-
stva, katerih objava lahko družbi ali povezani družbi povzroči
večjo škodo, če so pomembna, da bi lahko skupščina ustrezno
ovrednotila postopke oziroma posle, ki se preverjajo.

(3) Posebni revizor podpiše posebno revizijsko poroči-
lo in ga nemudoma predloži upravi in sodišču, ki je imeno-
valo posebnega revizorja.

(4) Na zahtevo mora uprava izročiti prepis posebnega
revizijskega poročila vsakemu delničarju.

(5) Uprava mora predložiti posebno revizijsko poročilo
nadzornemu svetu družbe in ga uvrstiti na dnevni red nasled-
nje skupščine.

71. člen

(1) Posebni revizor ima pravico do povrnitve stroškov
in plačila za svoje delo. Stroške sodnega postopka v zvezi z
imenovanjem posebnega revizorja in stroške za delo poseb-
nega revizorja nosi družba.

(2) Če posebnega revizorja imenuje sodišče, odloča o
povrnitvi stroškov in plačila za delo posebnega revizorja
sodišče.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se stroški in plači-
lo posebnega revizorja izplačajo iz predujma. Če sredstva
predujma ne zadoščajo za plačilo stroškov in plačilo dela
posebnega revizorja, naloži sodišče družbi založitev dodat-
nega predujma.

(4) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne izključu-
jejo pravice družbe zahtevati povrnitev stroškov, ki so ji
nastali zaradi neutemeljene posebne revizije, po splošnih
pravilih o odškodninski odgovornosti.

72. člen

(1) Uprava družbe je dolžna vložiti tožbo za povrnitev
škode, ki so jo družbi v zvezi z ustanovitvijo povzročili
ustanovitelji oziroma za povrnitev škode v zvezi z vodenjem
posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica
kršitve dolžnosti članov uprave in nadzornega sveta, če tako
sklene skupščina družbe z enostavno večino glasov.

(2) Kadar je tožbo iz prejšnjega odstavka potrebno vlo-
žiti proti osebi, ki v času odločanja skupščine še vedno
opravlja funkcijo člana uprave ali nadzornega sveta družbe,
mora skupščina imenovati posebnega zastopnika.

(3) Posebni zastopnik iz prejšnjega odstavka zastopa
družbo v postopku pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti
odškodninskega zahtevka in postopku v zvezi z izvršitvijo
sodne odločbe, s katero je bilo odločeno o utemeljenosti
takšnega zahtevka.

73. člen

(1) Če predlog za vložitev tožbe iz prvega odstavka
prejšnjega člena na skupščini ni sprejet, lahko takšno tožbo v
imenu družbe vložijo delničarji, katerih skupni deleži znaša-
jo najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek
100 milijonov tolarjev.

(2) Osebe, ki vložijo tožbo v skladu s prejšnjim odstav-
kom, morajo deponirati delnice pri klirinško depotni družbi,
če le-te še niso deponirane oziroma izdane v nematerializira-
ni obliki ter ne smejo z njimi razpolagati do odločitve o
tožbenem zahtevku, sicer se šteje, da so tožbo umaknili. Prav
tako morajo dokazati, da so bili imetniki delnic vsaj tri
mesece pred dnem zasedanja skupščine delniške družbe, ki
je zavrnila njihov predlog.

15.2. Izredna revizija zaradi podcenitve postavk
v letnem poročilu

74. člen

(1) Če obstaja vzrok za domnevo:
1. da so v računovodskih izkazih, ki so sestavni del

sprejetega letnega poročila, določene postavke bistveno pod-
cenjene, ali

2. da priloge k računovodskim izkazom, ki so sestavni
del sprejetega letnega poročila, ne vsebujejo predpisanih
pojasnil oziroma so nepopolne in uprava na skupščini delni-
čarjem ni dala manjkajočih pojasnil, čeprav so delničarji
zahtevali dodatna pojasnila in zahtevali, da se njihova vpra-
šanja vnesejo v zapisnik,

imenuje sodišče na predlog delničarjev, katerih skupni
deleži znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali no-
minalni znesek 100 milijonov tolarjev, izrednega revizorja.

(2) Šteje se, da so aktivne postavke podcenjene, če so
v računovodskih izkazih določene postavke ovrednotene v
nižji vrednosti, pasivne postavke pa, če so izkazane v višji
vrednosti od tiste, po kateri bi morale biti ovrednotene v
skladu z zakonom, računovodskimi standardi, splošnimi
računovodskimi predpostavkami za sestavljanje računovod-
skih izkazov ter splošnimi načeli za vrednotenje postavk v
teh izkazih.

(3) Predlagatelji iz prvega odstavka tega člena morajo
deponirati delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še
niso deponirane oziroma izdane v nematerializirani obliki ter
ne smejo z njimi razpolagati do odločbe o predlogu, sicer se
šteje, da so predlog umaknili. Prav tako morajo dokazati, da
so bili imetniki delnic vsaj tri mesece pred dnem zasedanja
skupščine delniške družbe, na kateri je bilo izpodbijano let-
no poročilo.
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(4) Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko podajo
delničarji sodišču v roku 30 dni od zasedanja skupščine, na
kateri je bilo izpodbijano letno poročilo.

75. člen

(1) Glede imenovanja izrednega revizorja in stroškov
sodnega postopka se smiselno uporabljajo določbe šestega
in sedmega odstavka 67. člena, 68. člena in 71. člena tega
zakona.

(2) V zvezi z dolžnostmi uprave, nadzornega sveta in
koncernsko povezanih družb v razmerju do izrednega re-
vizorja, se smiselno uporabljajo določbe 69. člena tega
zakona.

76. člen

(1) Izredni revizor mora o izidu izredne revizije izdelati
pisno poročilo (v nadaljnjem besedilu: izredno revizijsko
poročilo).

(2) Če izredni revizor pri opravljanju revizije ugotovi,
da so posamezne postavke v računovodskih izkazih prece-
njene ali da so bili kršeni predpisi o razčlenjenosti letnega
poročila, mora izredno revizijsko poročilo vsebovati tudi te
ugotovitve.

(3) Če izredni revizor pri opravljanje revizije ugotovi,
da so izpodbijane postavke bistveno podcenjene, mora v
zaključnih ugotovitvah izrednega revizijskega poročila poja-
sniti:

1. do kolikšne najnižje vrednosti bi morale biti ovred-
notene posamezne aktivne postavke oziroma s kakšnim naj-
višjim zneskom bi morale biti ovrednotene posamezne pa-
sivne postavke;

2. za kakšen znesek bi bil letni dobiček višji oziroma
letna izguba manjša, ob upoštevanju ugotovitve iz 1. točke
tega odstavka.

(4) Če izredni revizor pri opravljanju revizije ugotovi,
da izpodbijane postavke niso, oziroma so le neznatno podce-
njene, mora v zaključnih ugotovitvah izrednega revizijskega
poročila izjaviti, da izpodbijane postavke niso nedopustno
podcenjene.

(5) Če izredni revizor ugotovi, da priloge k računovod-
skim izkazom, ki so sestavni del izpodbijanega letnega poro-
čila, niso vsebovale predpisanih pojasnil oziroma so bile
nepopolne in uprava na skupščini delničarjem ni dala manj-
kajočih pojasnil, čeprav so delničarji zahtevali dodatna poja-
snila in zahtevali, da se njihova vprašanja vnesejo v zapi-
snik, morajo zaključne ugotovitve izrednega revizijskega
poročila vsebovati manjkajoče podatke. Če priloge k računo-
vodskim izkazom, ki so sestavni del izpodbijanega letnega
poročila, niso vsebovale podatkov o odmikih od ocenjeval-
nih in odpisnih metod, morajo zaključne ugotovitve izredne-
ga revizijskega poročila vsebovati tudi znesek, za katerega
bi bil višji oziroma nižji letni dobiček oziroma letna izguba,
če ne bi bil upoštevan navedeni odmik.

(6) Če izredni revizor ugotovi, da priloge k računovod-
skim izkazom, ki so sestavni del izpodbijanega letnega poro-
čila, vsebujejo vsa predpisana pojasnila in niso nepopolne,
mora v zaključnih ugotovitvah izrednega revizijskega poro-
čila izjaviti, da izpodbijano letno poročilo vsebuje vse pred-
pisane podatke.

(7) Uprava mora zaključne ugotovitve izrednih revizor-
jev objaviti v glasilih družbe.

77. člen

(1) V primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka
prejšnjega člena lahko družba ali delničarji, katerih skupni
deleži znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala družbe
ali nominalni znesek 100 milijonov tolarjev, pri sodišču, ki

je imenovalo izredne revizorje, z ugovorom izpodbijajo za-
ključne ugotovitve izrednega revizijskega poročila o višini
ovrednotenja izpodbijanih postavk.

(2) Delničarji iz prejšnjega odstavka morajo deponirati
delnice pri klirinško depotni družbi, če le-te še niso deponi-
rane oziroma izdane v nematerializirani obliki ter ne smejo z
njimi razpolagati do odločbe o ugovoru, sicer se šteje, da so
ugovor umaknili.

(3) V ugovoru mora biti naveden znesek, s katerim naj
bi bile postavke, na katere se nanaša ugovor, v izrednem
revizijskem poročilu ovrednotene.

(4) Družba lahko v ugovoru zahteva tudi, da sodišče
ugotovi, da računovodski izkazi, ki so sestavni del izpodbi-
janega letnega poročila, ne vsebujejo bistveno podcenjenih
postavk.

78. člen

Če proti zaključnim ugotovitvam izredne revizije ni bil
vložen ugovor, ali je bil ugovor pravnomočno zavrnjen,
mora uprava v prvem letnem poročilu po izdelavi izrednega
revizijskega poročila oziroma pravnomočnosti odločbe, s
katero je bil ugovor zavrnjen, upoštevati zaključne ugotovi-
tve izrednega revizijskega poročila in postavke ovrednotiti z
vrednostmi ali zneski, ugotovljenimi v izrednem revizijskem
poročilu.

XVI. IZKLJUČITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

79. člen

Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe glede
vključitve družbe, se smiselno uporabljajo tudi, kadar fizič-
na oseba pridobi več kot 95% vseh delnic posamezne delni-
ške družbe.

XVII. POSEBNE DOLOČBE ZA PONUDBO ZA ODKUP
VREDNOSTNIH PAPIRJEV, IZDANIH V POSTOPKU

LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ

80. člen

Ne glede na določbo 4. člena tega zakona se glede
pridobitve delnic iz drugega in tretjega odstavka 2. člena
tega zakona določbe tega zakona ne uporabljajo za:

– pooblaščene investicijske družbe glede delnic, pri-
dobljenih v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo delnic v lasti
Slovenske razvojne družbe pooblaščenim investicijskim
družbam;

– pooblaščeno investicijsko družbo, Slovenski odškod-
ninski sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, če delnice posameznega izdajatelja, ki
zagotavljajo glasovalno pravico, ki jih pridobi pooblaščena
investicijska družba oziroma Slovenski odškodninski sklad
ali Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarova-
nja, skupaj z drugimi delnicami, ki jih že imajo, zagotavljajo
manj kot 40% glasovalno pravico.

81. člen

(1) Delničarji izdajatelja, ki se je preoblikoval na pod-
lagi ZLPP in ki kot enega od načinov izvedbe lastninskega
preoblikovanja ni izvedel javne prodaje delnic, lahko usta-
novijo družbo pooblaščenko po postopku in na način, dolo-
čen v zakonu o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada
Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Urad-
ni list RS, št. 71/94 in 57/95).
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(2) Ne glede na določbe tretjega odstavka 2. člena tega
zakona, se določbe tega zakona ne uporabljajo za delnice, ki
jih pridobi družba pooblaščenka iz prejšnjega odstavka.

82. člen

(1) Kadar je vrednost osnovnega kapitala družbe-izda-
jatelja vrednostnih papirjev, ki se je lastninsko preoblikoval,
ob vpisu pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sod-
ni register, večja kot 800 milijonov tolarjev, je za pridobitev
več kot 25% delnic posameznega izdajatelja, izdanih na
podlagi ZLPP, ne glede na to, ali je izdajatelj opravil javno
prodajo delnic, potrebno pridobiti tudi dovoljenje, ki ga izda
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojne-
ga za ekonomske odnose in razvoj.

(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim
določi postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za pridobitev
delnic iz prejšnjega odstavka.

83. člen

Določba 82. člena tega zakona se ne uporablja za delni-
ce, ki jih pridobijo pooblaščene investicijske družbe, Slo-
venski odškodninski sklad ali Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja.

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE

84. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik:

– če ne da ponudbe za odkup vrednostnih papirjev,
čeprav je to dolžna storiti (4. člen);

– če hkrati s ponudbo ne objavi prospekta za odkup
(19. člen);

– če da ponudbo za odkup, ne da bi za to dobila dovo-
ljenje agencije (prvi odstavek 23. člena);

– če pred objavo ponudbe za odkup ne deponira denar-
nega zneska, ki je potreben za plačilo vseh vrednostnih pa-
pirjev, na poseben račun pri klirinško depotni družbi, ali če
klirinško depotni družbi ne izroči bančne garancije (29. člen);

– če odločbe, ki jo je prejela od agencije, ne objavi na
enak način, kot je bila objavljena ponudba za odkup
(50. člen).

– če ne obvesti agencije o uresničevanju glasovalne
pravice na podlagi organizirano zbranih pooblastil (prvi od-
stavek 61. člena);

– če pridobi več kot 25% delnic posameznega izdajate-
lja, izdanih na podlagi ZLPP, ne da bi za to pridobila dovo-
ljenja Vlade Republike Slovenije (82. člen).

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

85. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik:

– če cena oziroma menjalno razmerje, ki jo določi po-
nudnik v ponudbi za odkup, ni enaka za vse vrednostne
papirje posameznega razreda (tretji odstavek 7. člena);

– če v primeru spremembe ponudbe za odkup ravna v
nasprotju s prvim odstavkom 22. člena;

– če deset dni po objavi prospekta za odkup ne objavi
mnenja glede ponudbe za odkup ter razlogov za takšno mne-
nje (25. člen) ali o takšnem mnenju ne seznani vseh zaposle-
nih v družbi – izdajatelju vrednostnih papirjev v skladu s 26.
členom;

– če od dneva obvestila iz 15. člena tega zakona do
izteka roka za sprejem ponudbe kupuje vrednostne papirje,
ne da bi takšen nakup najavila v obvestilu iz 15. člena tega
zakona ter v prospektu za odkup (31. člen).

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

86. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik:

– če pred ponudbo za odkup o nameri za odkup ne
obvesti agencije, uprave družbe – izdajatelja vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup ter organa,
pristojnega za varstvo konkurence (15. člen);

– če ne obvesti agencije o začetku pogajanj ali dogovo-
rov o morebitnem prevzemu (16. člen);

– če najkasneje pet dni pred začetkom roka za sprejem
ponudbe za odkup ne sporoči agenciji podatke o poslih z
vrednostnimi papirji, na katere se nanaša ponudba za odkup
(33. člen);

– če ne objavi preklica ponudbe za odkup ali o preklicu
ponudbe za odkup ne obvesti agencije ter klirinško depotne
družbe (38. in 39. člen);

– če ne objavi podatkov glede uspešnosti ponudbe na
način iz 24. člena tega zakona ali če teh podatkov ne posre-
duje agenciji, klirinško depotni družbi in organu, pristojne-
mu za varstvo konkurence (40. člen);

– če ima v lasti več kot 5% vrednostnih papirjev, ki
zagotavljajo glasovalno pravico ali iz katerih izhaja upravi-
čenje do zamenjave ali pridobitve vrednostnih papirjev, ki
zagotavljajo glasovalno pravico izdajatelja vrednostnih pa-
pirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup in ne obvesti
agencije o vsaki nadaljnji pridobitvi takšnih vrednostnih
papirjev ter o ceni, po kateri je te vrednostne papirje pridobi-
la (59. člen);

– če ne obvesti o pridobitvi kvalificiranega deleža izda-
jatelja takšnih delnic in agencijo, najkasneje v roku treh
delovnih dni od dneva, ko je izvedela ali bi morala izvedeti,
da je imetnik kvalificiranega deleža (64. člen).

(2) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba prav-
ne osebe.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

87. člen

Določbe 82. člena tega zakona se uporabljajo pet let od
vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja posa-
mezne družbe v sodni register.

88. člen

Vlada Republike Slovenije mora izdati predpis iz dru-
gega odstavka 82. člena tega zakona najkasneje v 60 dneh po
uveljavitvi tega zakona.

89. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 8.
člen in prvi odstavek 9. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 6/94 in 68/96 – odločba US) ter
83.a člen uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Uradni list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94,
68/94, 37/95 – odločba US in 24/96 – odločba US) ter
omejitve, ki so nastale na podlagi teh določb.
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(2) Z vrednostnimi papirji, v zvezi s katerimi izdajatelj
ni pridobil dovoljenja agencije za javno ponudbo oziroma
nadaljnjo javno prodajo, ni dopustno trgovati na organizira-
nem trgu vrednostnih papirjev, niti jih kako drugače organi-
zirano ponujati.

90. člen

Osebe, ki so pred uveljavitvijo tega zakona pridobile
delež vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo več kot 25%
oziroma 40% v primeru iz druge alinee 80. člena tega zako-
na, in manj kot 45% glasovalnih pravic, morajo v zvezi z
nadaljnjo pridobitvijo teh vrednostnih papirjev dati ponudbo
za odkup pod pogoji in na način, določenimi v tem zakonu.

91. člen

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

Št. 310-09/95-3/3
Ljubljana, dne 29. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2505.

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona

o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-B)

Razglašam zakon o spremembah zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (ZVRS-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 3. julija 1997 in o njem ponovno
odločal na seji 29. julija 1997.

Št. 001-22-86/97
Ljubljana, dne 30. julija 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE

SLOVENIJE (ZVRS-B)

1. člen

V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93 in 23/96) se za drugim odstavkom 7. člena doda tretji
odstavek, ki se glasi:

“Ne glede na določbe prejšnjega odstavka z nepremič-
ninami in drugim premoženjem, ki je v uporabi Državnega
zbora, upravlja Državni zbor.”

2. člen

Drugi in tretji odstavek 8. člena se spremenita tako, da
se glasita:

“V vlado se imenujejo ministri za področja:
– financ,
– notranjih zadev,
– zunanjih zadev,
– pravosodja,
– obrambe,
– dela, družine in socialnih zadev,
– ekonomskih odnosov in razvoja,
– gospodarskih dejavnosti,
– kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
– malega gospodarstva in turizma,
– kulture,
– okolja in prostora,
– prometa in zvez,
– šolstva in športa,
– zdravstva,
– znanosti in tehnologije.
V vlado se lahko imenujejo tudi ministri brez resorja.”

3. člen

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

Št. 020-05/92-13/43
Ljubljana, dne 29. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2506.

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 lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
(ZLPLS-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
(ZLPLS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji 22. julija 1997.

Št. 001-22-87/97
Ljubljana, dne 30. julija 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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Z A K O N
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE
SLOVENIJE (ZLPLS-A)

1. člen

V zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slove-
nije (Uradni list RS, št. 44/96) se drugi in tretji odstavek 10.
člena spremenita tako, da se glasita:

“Svet fundacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 27 članov. Dva
člana sta predstavnika Vlade Republike Slovenije in jih ime-
nuje Vlada Republike Slovenije. 25 članov je predstavnikov
uporabnikov in jih na predlog uporabnikov imenuje Državni
zbor Republike Slovenije. Po enega predstavnika uporabni-
kov Državni zbor Republike Slovenije imenuje na predlog
Rdečega križa Slovenije, Slovenskega karitasa in Gorske
reševalne službe, 14 predstavnikov uporabnikov imenuje na
predlog invalidskih organizacij, osem predstavnikov upo-
rabnikov pa imenuje na predlog organizacij za samopomoč
ljudi s posebnimi življenjskimi potrebami in drugih dobro-
delnih organizacij.

Svet fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji ima 13 članov, ki jih imenuje Državni
zbor Republike Slovenije. Od teh pet članov predlaga Olim-
pijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, enega
člana Planinska zveza Slovenije, enega člana Zveza za šport
otrok in mladine, enega člana Slovenska univerzitetna štu-
dentska športna zveza, dva člana občine, dva člana Zveza
društev učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slovenije in
enega člana Inštitut za šport.”

2. člen

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

Št. 300-01/94-19/5
Ljubljana, dne 22. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2507.

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 organizaciji in delovnem področju ministrstev
(ZODPM-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-
A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
22. julija 1997.

Št. 001-22-88/97
Ljubljana, dne 30. julija 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU

MINISTRSTEV (ZODPM-A)

1. člen

V zakonu o organizaciji in delovnem področju ministr-
stev (Uradni list RS, št. 71/94), se v 2. členu črta prva alinea
4. točke.

V 15. točki se črta druga alinea.
Za 15. točko se doda nova 16. točka, ki se glasi: “Mini-

strstvo za malo gospodarstvo in turizem”.

2. člen

V 6. členu se v prvem odstavku črta besedilo “na razvoj
turizma in gostinstva; na turistično promocijo Republike
Slovenije; na organiziranje potovanj in turistično posredova-
nje in prostočasno dejavnost; na turistično takso in druge
pristojbine za razvoj turizma.”

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti

odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in
osmi odstavek.

3. člen

V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Arhiv Republike Slovenije opravlja strokovne in z

njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na arhivsko
in dokumentarno gradivo, ki nastaja pri državnih organih in
drugih, z zakonom določenih osebah, ter druge strokovne
in upravne naloge, ki se nanašajo na varstvo arhivskega
gradiva.”

4. člen

V 17. členu se črta tretji odstavek.

5. člen

Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:

“17.a člen

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem opravlja
zadeve, ki se nanašajo na skrb za spremljanje in usmerjanje
razvoja malega gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti, na
njihovo pospeševanje z ukrepi sistemske narave ter ukrepi
tekoče ekonomske politike in na usklajeno izvajanje le-teh
na vseh področjih gospodarskega razvoja; na turistično pro-
mocijo Republike Slovenije; na organiziranje potovanj in
turistično posredovanje in prostočasno dejavnost; na turi-
stično takso in druge pristojbine za razvoj turizma; na druge
zadeve malega gospodarstva, turizma, gostinstva in obrti.”

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem začne z
delom z dnem zaprisege ministra, pristojnega za malo gos-
podarstvo in turizem ter hkrati prevzame od Ministrstva za
gospodarske dejavnosti delavce, ki so na dan uveljavitve
tega zakona opravljali naloge iz prvega odstavka 2. člena
tega zakona in naloge spremljanja in usmerjanja razvoja
obrti, kot tudi opremo, inventar, dokumentacijo, arhiv in
nedokončane zadeve, ki se nanašajo na malo gospodarstvo,
turizem, gostinstvo in obrt.

Minister iz prejšnjega odstavka mora najkasneje v dveh
mesecih od dneva, ko ministrstvo začne z delom, izdati akte
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
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7. člen

Vlada mora najkasneje v osmih dneh od dneva uvelja-
vitve tega zakona izdati odlok, s katerim se ustanovi vladna
služba, pristojna za evropske zadeve.

Vladna služba, ki prevzame naloge Urada za evropske
zadeve, hkrati prevzame od Ministrstva za zunanje zadeve
delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali
strokovne naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Republike
Slovenije z evropskimi integracijami; na vključevanje Re-
publike Slovenije v evropske integracijske procese ter na
vodenje in usklajevanje medresorskih priprav za pogajanja z
institucijami evropskih integracij, kot tudi opremo inventar,
dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve.

Predstojnik, ki vodi vladno službo iz prejšnjega odstav-
ka, mora najkasneje v enem mesecu od dneva, ko služba
začne z delom, izdati akte o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest.

8. člen

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

Št. 020-05/93-15/23
Ljubljana, dne 22. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2508.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve,

imenovanja in administrativne zadeve

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve (Uradni list RS, št. 3/97 in 29/97) se v besedilu
II. točke spremeni v naslednjem:

razreši se:
član:
Ivo Hvalica, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije;
izvoli se:
za člana:
Franc Čebulj, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije.

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2509.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi

Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Mandatno-imunitetne ko-
misije Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 69/96, 5/97) se v besedilu II. točke spremeni v nasled-
njem:

razrešita se:
podpredsednik:
Zoran Lešnik, Poslanska skupina Demokratične stranke

upokojencev Slovenije;
član:
Pavel Rupar, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije;
izvolita se:
za podpredsednika:
Pavel Rupar, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije;
za člana:
Zoran Lešnik, Poslanska skupina Demokratične stranke

upokojencev Slovenije;

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/1
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2510.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za znanost

in tehnologijo

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za znanost in tehnologijo (Uradni list
RS, št. 5/97 in 29/97) se v besedilu II. točke spremeni v
naslednjem:

razreši se:
član:
Roman Jakič, Poslanska skupina Liberalne demokraci-

je Slovenije;
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izvoli se:
za člana:
Peter Petrovič, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije;

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/30
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2511.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za finance

in monetarno politiko

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za finance in monetarno politiko (Urad-
ni list RS, št. 5/97 in 29/97) se v besedilu II. točke spremeni
v naslednjem:

za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Alojz Kovše, Poslanska skupina Liberalne demokraci-

je Slovenije,”
izvoli se:
za člana:
Jože Lenič, Poslanska skupina Liberalne demokracije

Slovenije.

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/29
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2512.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora

Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za gospodarstvo (Uradni list RS, št.
5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:

za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Alojz Kovše, Poslanska skupina Liberalne demokraci-

je Slovenije,”
izvoli se:
za člana:
Peter Petrovič, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije.

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/23
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2513.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor

lastninskega preoblikovanja in privatizacije

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja
in privatizacije (Uradni list RS, št. 5/97 in 29/97) se v bese-
dilu II. točke spremeni v naslednjem:

za besedilom:
“za člane:”
se črta besedilo:
“Alojz Kovše, Poslanska skupina Liberalne demokraci-

je Slovenije,”
izvoli se:
za člana:
Peter Petrovič, Poslanska skupina Liberalne demokra-

cije Slovenije.

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4173Št. 47 – 1. VIII. 1997

Št. 020-02/92-28/16
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2514.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije

Državnega zbora Republike Slovenije za vprašanja
invalidov

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za vprašanja invalidov (Uradni list RS,
št.5/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:

razreši se:
članica:
Eda Okretič Salmič, Poslanska skupina Demokratične

stranke upokojencev Slovenije;
izvoli se:
za člana:
mag. Franc Žnidaršič, dr. med., Poslanska skupina De-

mokratične stranke upokojencev Slovenije;

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/53
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2515.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi in izvolitvi

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in ob-
veščevalnih služb (Uradni list RS, št. 29/97) se v besedilu I.
točke spremeni v naslednjem:

– v prvem odstavku se besedilo: “in 10 članov” spreme-
ni tako, da se glasi: “podpredsednika in 12 članov”;

– v drugem odstavku se besedilo:
“Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-

nije 2 člana, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih de-
mokratov 1 člana, Poslanska skupina Združene liste social-
nih demokratov 1 člana,”

nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-

nije 3 člane, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih de-
mokratov 2 člana, Poslanska skupina Združene liste social-
nih demokratov 2 člana,”

II

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in ob-
veščevalnih služb (Uradni list RS, št. 29/97) se v besedilu II.
točke spremeni v naslednjem:

razreši se:
član:
Vincencij Demšar, Poslanska skupina Slovenskih kr-

ščanskih demokratov
izvolijo se:
za podpredsednika:
Miroslav Mozetič, Poslanska skupina Slovenskih kr-

ščanskih demokratov
za člane:
Rudolf Petan, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije,
mag. Marijan Schiffrer, Poslanska skupina Slovenskih

krščanskih demokratov,
Bojan Kontič, Poslanska skupina Združene liste social-

nih demokratov.

III

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/21
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2516.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi in izvolitvi

Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
nadzor proračuna in drugih javnih financ

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih
financ (Uradni list RS, št. 29/97) se v besedilu I. točke
spremeni v naslednjem:

– v prvem odstavku se besedilo: “10 članov” nadomesti
z besedilom, ki se glasi: “13 članov”;



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4174 Št. 47 – 1. VIII. 1997

– v drugem odstavku se besedilo:
“Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-

nije 2 člana, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih de-
mokratov 1 člana, Poslanska skupina Združene liste social-
nih demokratov 1 člana,”

nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slove-

nije 3 člane, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih de-
mokratov 2 člana, Poslanska skupina Združene liste social-
nih demokratov 2 člana,”

II

Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih
financ (Uradni list RS, št. 29/97) se v besedilu II. točke
spremeni v naslednjem:

razreši se:
članica:
Eda Okretič Salmič, Poslanska skupina Demokratične

stranke upokojencev Slovenije;
izvolijo se:
za člane:
Franc Pukšič, Poslanska skupina Socialdemokratske

stranke Slovenije,
Jurij Malovrh, Poslanska skupina Slovenskih krščan-

skih demokratov,
Miran Potrč, Poslanska skupina Združene liste social-

nih demokratov,
mag. Franc Žnidaršič, dr. med., Poslanska skupina De-

mokratične stranke upokojencev Slovenije.

III

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2517.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za peticije

I

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za peticije (Uradni list RS, št. 5/97,
29/97) se v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:

razreši se:
predsednica:
Eda Okretič Salmič, Poslanska skupina Demokratične

stranke upokojencev Slovenije;
izvoli se:
za predsednika:

Zoran Lešnik, Poslanska skupina Demokratične stranke
upokojencev Slovenije;

II

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/18
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2518.

Na podlagi prvega odstavka 24. člena zakona o Radio-
televiziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94, 73/94 –
odločba US), tretjega odstavka 48., 172. in 247. člena po-
slovnika Državnega zbora, je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o razrešitvi člana in imenovanju članice Nadzornega

odbora RTV Slovenija

V Nadzornem odboru RTV Slovenija se
razreši dolžnost člana:
Saša Veronik
in se imenuje za članico:
Malči Žitnik.

Št. 010-01/90-5/3
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2519.

Na podlagi 7. člena zakona o Skladu kmetijskih zem-
ljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93,
1/96 in 23/96 – popravek) ter dvanajste alinee drugega od-
stavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Za člane Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zem-
ljišč in gozdov Republike Slovenije se imenujejo:

mag. Milan Božič,
Edvard Goričan,
Jožef Kocon,
Franček Kolbl,
dr. Anton Tajnšek,
za dobo dveh let.
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Št. 412-01/93-9/4
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2520.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja Baškovič,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodiš-

ču v Brežicah.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2521.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Katarina Marolt Kuret,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodiš-

ču v Grosupljem.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2522.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena Šik Zabukovec,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodiš-

ču v Piranu.

Št. 700-04/89-7/40
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2523.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Aleksander Karakaš,
na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem so-

dišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2524.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Vedran Brkan,
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na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem so-
dišču v Slovenski Bistrici.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2525.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nevenka Đebi,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodiš-

ču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2526.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjana Topolovec Dolinšek,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodiš-

ču v Celju.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2527.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mara Moravek,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodiš-

ču v Celju.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2528.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Pavel Dolenc,
na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem

sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-04/89-7/42
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2529.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Breznik,
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na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodiš-
ču v Krškem.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2530.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Meri Mikac,
na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodiš-

ču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2531.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zvonimir Aranđelović,
na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem so-

dišču v Slovenj Gradcu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2532.

Na podlagi 12. člena zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) ter dvanajste alinee dru-
gega odstavka 48. člena, 172. in 247. člena svojega poslov-
nika, je Državni zbor Republike slovenije na seji dne 25.
julija 1997 sprejel

O D L O K
o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega

sodišča v Ljubljani

Razreši se:
iz vrst delodajalcev:
Boris Sladič,
funkcije sodnika porotnika Delovnega in socialnega

sodišča v Ljubljani.

Št. 700-04/90-13/8
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

2533.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), dvanajste alinee 48.
člena in 172. člena svojega poslovnika, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 25. julija 1997 sprejel

O D L O K
o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije

Imenuje se:
mag. Janez Košak,
za viceguvernerja Banke Slovenije za dobo šestih let.

Št. 450-03/89-1/15
Ljubljana, dne 25. julija 1997.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2534.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega
in drugega odstavka 163. člena ustave Republike Slovenije
ter 9. in 12. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradnem listu
RS, št. 15/94) objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika

ustavnega sodišča

Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvo-
ljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak
in je star najmanj 40 let.
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Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega so-
dišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev in pisno
soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen
sprejeti.

Predlog je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

Št. 001-23-1/97
Ljubljana, dne 31. julija 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

2535.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena, drugega odstav-
ka 61. člena in šeste alinee 139. člena zakona o notranjih
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 ter Uradni
list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93) izdaja minister za notranje
zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službeni

izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov
za notranje zadeve

1. člen

V pravilniku o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih
oseb organov za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 36/92)
se 1. člen spremeni tako, da glasi:

“Službena izkaznica pooblaščenih uradnih oseb orga-
nov za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: službena
izkaznica) se izdaja delavcem organov za notranje zadeve, ki
jih minister za notranje zadeve v skladu s 46. členom zakona
o notranjih zadevah določi za pooblaščene uradne osebe in
osebam v rezervnem sestavu.”.

2. člen

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi:
“Obrazec identifikacijske kartice delavcev policije in

oseb v rezervnem sestavu poleg podatkov iz 5. člena tega
pravilnika pod grbom Republike Slovenije in napisom “Mi-
nistrstvo za notranje zadeve” vsebuje še napis “POLICIJA”
(obrazec št. 2).”.

3. člen

10. člen se črta.

4. člen

12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Delavci organov za notranje zadeve in osebe v rezerv-

nem sestavu iz 1. člena pravilnika, razen delavcev kriminali-
stične službe, nosijo v službeni izkaznici značko – simbol
Ministrstva za notranje zadeve (skica št. 2).”.

5. člen

17. člen se spremeni tako, da glasi:
“O izdanih službenih izkaznicah se vodi evidenca v

organizacijski enoti za kadrovske zadeve, ki opravlja tudi
vse ostale naloge v zvezi z izdajanjem izkaznic.

Predlog za izdajo službene izkaznice za osebo, razpore-
jeno v rezervni sestav, vloži organizacijska enota, pristojna
za rezervni sestav.”.

6. člen

Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki glasi:

“20.a člen

Službeno izkaznico osebe v rezervnem sestavu hrani
organizacijska enota, v katero je oseba razporejena.

Službena izkaznica se izroči osebi v rezervnem sestavu
samo za čas, ko je vpoklicana na opravljanje nalog v organe
za notranje zadeve.”.

7. člen

V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Ob črtanju osebe iz razporeda rezervnega sestava mo-

ra organizacijska enota, v katero je oseba razporejena, v roku
15 dni službeno izkaznico vrniti organizacijski enoti, pristoj-
ni za kadrovske zadeve.”.

8. člen

Izdaja službenih izkaznic oseb v rezervnem sestavu se
izvede v 18 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.

9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-1-832/11-97
Ljubljana, dne 24. julija 1997.

Mirko Bandelj l. r.
Minister

za notranje zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2536.

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdrav-
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96) in pravil obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96 in
70/96) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije na 21. seji, dne 30. 6. 1997 sprejela

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste

1. člen

S tem sklepom se dopolni sklep o razvrstitvi zdravil na
liste (Uradni list RS, št. 39/96) ter sklep o spremembah in
dopolnitvah sklepa o razvrstitvi zdravil na liste (Uradni list
RS, št. 70/96 in 25/97), ki jih je sprejela skupščina zavoda.

2. člen

Dopolni se seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitivno
in vmesno listo z zdravili, oziroma niso več razvrščena na
nobeno od list in so v prilogi tega sklepa ter njegov sestavni del.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko da nanj soglasje minister za zdravstvo Republike Sloveni-
je. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
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Št. 02 01/21-6/97
Ljubljana, dne 30. junija 1997.

Predsednik
Skupščine Zavoda

za zdravstveno zavarovanje
Erih Šerbec l. r.

K temu sklepu o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil
na liste, je dal soglasje minister za zdravstvo Republike
Slovenije, dne 17. 7. 1997 pod št. 512-3/97.

EKZ Ime zdravila Generično ime Lista Del. šifra

021 AMOKSIKLAV 2X SUSP 140ML(457MG/5ML) amoksicilin.+klav.ksl. P 096946
021 AMOKSIKLAV 2X SUSP 50ML(457MG/5ML) amoksicilin.+klav.ksl. P 096911
021 AMOKSIKLAV 2X SUSP 70ML(457MG/5ML) amoksicilin.+klav.ksl. P 096938
037 ANANDRON TBL 90X50MG nilutamid P 096954
086 AVAMIGRAN SUPP 6X komb. substanc V 095141
086 AVAMIGRAN TBL 20 komb. substanc V 096881
169 BONEFOS 400 CAPS 100X400MG klodronska kislina V 095184
321 CECLOR MR 375 TBL 10X375MG cefaklor P 095249
321 CECLOR MR 500 TBL 10X500MG cefaklor P 095265
321 CECLOR MR 750 TBL 10X750MG cefaklor P 095273
090 CHLORAMPHENICOL UNG. P. OC. 5G 1% kloramfenikol V 017795
136 CONCEPTROL VAG 10X150MG nonoksinol.-9 P 086630
096 DIAMOX CAPS 100X250MG acetazolamid P 095311
096 DIAMOX CAPS 28X250MG acetazolamid P 095303
096 DIAMOX TBL 100X125MG acetazolamid P 095338
096 DIAMOX TBL 100X250MG acetazolamid P 095346
087 DOLTARD 10 TBL 20X10MG morfin P 095362
087 DOLTARD 100 TBL 20X100MG morfin P 095389
087 DOLTARD 30 TBL 20X30MG morfin P 095400
087 DOLTARD 60 TBL 20X60MG morfin P 095494
048 ESTROFEM FORTE TBL 28X4MG estradiol V 097403
048 ESTROFEM TBL 28X2MG estradiol V 097381
325 FROMILID 250 TBL 14X250MG klaritromicin P 096989
325 FROMILID 500 TBL 14X500MG klaritromicin P 096997
044 GENOTROPIN KABIPEN 16IE (16IE/ML) somatropin P 096806
044 GENOTROPIN KABIVAL 4IE (4IE/ML) somatropin P 096814
341 GLUCAGEN 1MG HYPOKIT 1X1MG+1X1ML glukagon P 097438
341 GLUCAGEN 1MG 1X1MG PLV+1X1ML VEHIKL glukagon P 097411
042 GLUCOTROL XL TBL 30X5MG glipizid P 097128
103 GOPTEN 0,5 CAPS 20X0,5MG trandolapril V 058440
058 HISTAZOL SUSP 100ML (1MG/1ML) astemizol V 095710
041 HUMAJECT M1 (10/90) 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095745
041 HUMAJECT M2 (20/80) 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095842
041 HUMAJECT M3 (30/70) 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095850
041 HUMAJECT M4 (40/69) 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095869
041 HUMAJECT N NPH 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095877
041 HUMAJECT REGULAR 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095737
041 HUMALOG 100 IE/ML 5X1,5ML insulin P 095885
041 HUMALOG 40 IE/ML 10ML insulin P 095893
044 HUMATROPE 18 IE (0,25 IE/0,04ML) A1 somatropin P 095923
044 HUMATROPE 36 IE (0,05 IE/0,04ML) A1 somatropin P 095931
041 HUMULIN M1 (10/90) VL. 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095974
041 HUMULIN M2 (20/80) VL. 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095982
041 HUMULIN M3 (30/70) VL. 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095990
041 HUMULIN M4 (40/69) VL. 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 096091
041 HUMULIN N NPH VL. 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095958
041 HUMULIN REGULAR VL. 5X3ML (100 IE/ML) insulin P 095966
162 KNAVON FORTE TBL 20X100MG ketoprofen P 097454
162 KNAVON SUPP 12X100MG ketoprofen P 097136
103 KORNAM TBL 20X1MG terazosin P 079537
103 KORNAM TBL 20X2MG terazosin P 079545
103 KORNAM TBL 20X5MG terazosin P 079553
044 KRYPTOCUR SPREJ 1X20MG/10G gonadorelin P 043095
327 LAMISIL TBL 14X125MG terbinafin P 085154
327 LAMISIL TBL 28X125MG terbinafin P 085162
327 LAMISIL TBL 14X250MG terbinafin P 085170
327 LAMISIL TBL 28X250MG terbinafin P 085189
086 LEKADOL SYR 100ML (120MG/5ML) paracetamol P 097152
086 LEKADOL SYR 120ML (120MG/5ML) paracetamol P 097144
047 MEDROL TBL 20X100MG metilprednizolon P 082910
099 NACLOF GTTS OC 5ML (1MG/ML) diklofenak P 086800
085 NAKOM R 100 TBL karbidopa+levodopa P 097519
084 NEUROTOP RETARD TBL 100X300MG karbamazepin P 096547
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EKZ Ime zdravila Generično ime Lista Del. šifra

084 NEUROTOP RETARD TBL 100X600MG karbamazepin P 096598
084 NEUROTOP RETARD TBL 50X300MG karbamazepin P 096520
084 NEUROTOP RETARD TBL 50X600MG karbamazepin P 096571
084 NEUROTOP 200 TBL 100X200MG karbamazepin P 097160
084 NEUROTOP 200 TBL 50X200MG karbamazepin P 097179
327 NISTATIN GTTS 24ML (100.000IE/ML) nistatin P 055921
102 NITRO-DUR 0,2MG/H OBL.A28(40MG/10CMXCM gliceriltrinitrat P 096601
102 NITRO-DUR 0,4MG/H OBL.A28(80MG/20CMXCM gliceriltrinitrat P 096644
102 NITRO-DUR 0,6MG/H OBL.A28(120MG/30CMXC gliceriltrinitrat P 096660
401 PRINZIDE TBL 28X lizinopril+hidroklorot. V 096741
134 PROSTIDE TBL 28X5MG finasterid P 097187
128 PYLORID TBL 28X400MG ranitidin+bizmutreks V 097195
328 ROFERON-A 1X18.000.000I.E.+1X1ML VEHIK interferon alfa. 2 a P 097225
328 ROFERON-A 1X3.000.000I.E.+1X1ML VEHIKL interferon alfa. 2 a P 097217
328 ROFERON-A 1X4.500.000I.E.+1X1ML VEHIKL interferon alfa. 2 a P 097209
328 ROFERON-A 1X9.000.000I.E.+1X1ML VEHIKL interferon alfa. 2 a P 097233
104 SINVACOR 10 TBL 20X10MG simvastatin P 097268
104 SINVACOR 20 TBL 20X20MG simvastatin P 097241
325 SUMAMED S TBL 2X500MG azitromicin V 096768
325 SUMAMED CAPS 6X250MG azitromicin V 032824
325 SUMAMED TBL 6X125MG azitromicin V 002577
325 SUMAMED TBL 3X500MG azitromicin V 002593
090 TOBREX SOL. P.OC. 5ML (3MG/ML) tobramicin P 073784
090 TOBREX UNG.P.OC. 3,5G 0,3% tobramicin P 073350
048 TRISEQUENS FORTE TBL 28X komb. substanc P 097497
048 TRISEQUENS TBL 28X komb. substanc V 097489
029 VANCOCIN CP CAPS 20X125MG vankomicin V 088250
029 VANCOCIN CP CAPS 20X250MG vankomicin V 088269
107 VELORIN TBL 14X100MG atenolol P 097314
107 VELORIN TBL 30X100MG atenolol P 097322
159 WARTEC-WOLFF DERM. RAZT. 3ML podofilotoksin V 096776
071 XANAX SR TBL 30X0,5MG alprazolam V 097349
071 XANAX SR TBL 30X1MG alprazolam V 097357
071 XANAX SR TBL 30X2MG alprazolam V 097365
071 XANAX SR TBL 30X3MG alprazolam V 097330

V breme sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se ne
predpisujejo več naslednja zdravila:

091 ANTISTIN PRIVIN SOL.P.OC. 10ML komb. substanc 007234
090 GARAMYCIN SOL.P.OC. 5ML (3000IE/1ML) gentamicin 033715
090 GARAMYCIN UNG.P.OC. 3G (3000IE/1G) gentamicin 033707
090 GENTAMICIN SOL.P.OC. 5ML (3000IE/1ML) gentamicin 034258
090 GENTAMICIN UNG.P.OC. 3G (3000IE/1G) gentamicin 034274

2537.

Na podlagi 14. člena statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je skupščina
zavoda na 21. seji dne 30. 6. 1997 sprejela

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja

1. člen

V 26. členu pravil obveznega zdravstvenega zavarova-
nja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96 in 70/96 – v
nadaljnjem besedilu: pravila) se:

– prvi stavek 1. točke dopolni z besedami “in oseb z
motnjami v razvoju”.

– 2. točka 26. člena dopolni tako, da glasi: “zdravljenje
zbolelih, poškodovanih in oseb z motnjami v razvoju na
domu.”

– 6. točka 26. člena spremeni tako, da glasi: “patronaž-
na zdravstvena nega;”

– 7. točka 26. člena dopolni tako, da glasi: “hišne obi-
ske zdravnikov in članov tima razvojne medicine, kadar
zavarovanec zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih
okoliščin ne more priti k zdravniku v ambulantno ali razvoj-
no ambulanto”.

2. člen

V 27. členu se:
– prva alinea 1. točke spremeni tako, da glasi: “sistema-

tični pregledi dojenčkov v 1., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu
starosti.”

– tretja alinea 1. točke spremeni tako, da glasi: “siste-
matični pregledi malih otrok v 3. letu s psihološkim testira-
njem in 5. letu starosti z logopedskim presejanjem;”

– v 1. točki v peti alinei beseda “sistematični” nadome-
sti z besedo “namenski”

– v 1. točki v šesti alinei številka “5” nadomesti s
številko “6”

– v 2. točki v naslovu črtajo besede “ki se redno šolajo”
– v tretji alinei 4. točke dodajo besede “osebah z mot-

njami v razvoju”.
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– v 5. točki se besedilo spremeni tako, da glasi: “pri
amaterskih kategoriziranih športnikih, ki jim status podeli
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez”.

3. člen

35. člen se spremeni tako, da glasi: “Preventivne stori-
tve s področja zobozdravstvenih dejavnosti so pri:

1. predšolskih otrocih:
– preventivni zobozdravstveni pregled dojenčka v sta-

rosti od 6 do 12 mesecev;
– preventivni zobozdravstveni pregled otrok v prvem,

drugem in tretjem letu starosti;
– preventivni zobozdravstveni pregled otrok v četrtem,

petem in šestem letu starosti.
2. mladim do 19. leta starosti in študentih:
– preventivni zobozdravstveni pregled v vsakem razre-

du osnovne šole;
– preventivni zobozdravstveni pregled učencev v 1. in

3. razredu srednje šole;
– preventivni zobozdravstveni pregled študentov v 1. in

3. letniku višje in visoke šole.”

4. člen

V 2. točki prvega odstavka 45. člena pravil se v prvi
alinei med besedama “aktivnostih neposredno” doda beseda
“praviloma”.

5. člen

V 50. členu se besedilo prvega, drugega in tretjega
stavka spremeni tako, da glasi:

“Zavod bo skladno s svojim letnim programom zagoto-
vil zavarovanim osebam z mišičnimi in živčno mišičnimi
boleznimi, s paraplegijo, cerebralno paralizo, z najtežjo obli-
ko generalizirane psoriaze, multiplo sklerozo in paralitikom
ob določeni funkcionalni okvari možnost udeležbe v skupin-
ski ter njim prilagojeni rehabilitaciji, ki jo strokovno vodi
ustrezna klinika in inštitut ali drug zdravstveni zavod.

Udeleženci rehabilitacije imajo zagotovljeno sofinanci-
ranje fizioterapije in stroške bivanja, ki ga s pogodbo določi-
ta zavod in organizator skupinske rehabilitacije.”

6. člen

V prvem odstavku 51. člena se za besedama “kronični-
mi boleznimi” doda oklepaj ter naslednje besedilo: “(za otro-
ke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno bolezni-
jo, fenilketonurijo in celiakijo)”.

V prvem stavku prvega odstavka 51. člena se na koncu
stavka črtajo besede: “po dogovorjenem programu”.

Drugi stavek 51. člena se nadomesti z naslednjim bese-
dilom: “V tem okviru zavod sofinancira potrebne zdravstve-
ne storitve, stroške terapevtskih delovnih skupin ter stroške
bivanja.

Zadnji stavek prvega odstavka 51. člena se spremeni
tako, da glasi: “V tem primeru zavod sofinancira stroške
bivanja enemu izmed staršev na enak način kot za otroka
oziroma mladostnika.”

V drugem odstavku 51. člena se črta drugi stavek.

7. člen

Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da glasi:
“Otroku, ki je bil večkrat hospitaliziran ali je pogosteje bo-
lan, zavod sofinancira letovanje v organizirani in strokovno
vodeni zdravstveni koloniji.”

Na koncu drugega odstavka 52. člena se doda naslednji
stavek: “Zavod sklene pogodbe o sofinanciranju z organiza-
torji zdravstvenih letovanj, ki izberejo udeležence na podla-
gi predlogov osebnih zdravnikov otrok.”

8. člen

V prvem stavku 53. člena se med št. 50 in 51 doda
beseda “in” ter črta beseda “oziroma” in št. 52.

Na koncu se doda nov stavek, ki glasi: “Organizatorji
pravice iz 50. in 51. člena predložijo poimenske sezname
udeležencev.”

9. člen

V 66. členu se v 3. točki prvega odstavka besedi “sobni
voziček” zamenjata z besedami “voziček za prevoz bolni-
kov”.

V 6. točki se za oklepajem doda naslednje besedilo: “ali
vpojne in nepropustne hlačke”.

10. člen

V 73. členu se v prvem stavku prvega odstavka besede
“sobni tip vozička” zamenjajo z besedami “voziček na ročni
pogon”.

V 73. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi: “Za-
varovana oseba je upravičena do vozička za prevoz v prime-
ru, če gre za začasno funkcijsko prizadetost ali če ta voziček
zaradi drugih razlogov potrebuje krajši čas.”

11. člen

Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da glasi:
“Voziček na elektromotorni pogon je zagotovljen osebam, ki
imajo zaradi bolezni ali poškodbe močno zmanjšano mišično
moč vseh štirih udov in ne morejo uporabljati vozička na
ročni pogon.

12. člen

Črta se 1. točka 76. člena. Ostale točke se preštevilčijo.
V 76. členu se doda nova 9. točka, ki glasi: “gonilnik za

voziček”.

13. člen

V 7. točki 89. člena se doda naslednje besedilo: “ali
irigator ter eno vrečko za stomo dnevno”.

14. člen

V 92. členu se v prvem odstavku za besedo “urina”
doda naslednje besedilo: “ali blata, če se s tem pričakuje
izboljšanje funkcije sfinkterne muskulature”.

15. člen

V 96. členu se prvi stavek spremeni tako, da glasi:
“Zavod omogoči zavarovani osebi, da dobi v uporabo teh-
nične pripomočke, ki jih rabi trajno in jih je možno po
uporabi usposobiti za nadaljnjo uporabo. To so:”

Na koncu 3. točke prvega odstavka se doda naslednje
besedilo: “(posteljne in sedežne)”.

V prvem odstavku 96. člena se črtata 5. in 10. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“Zavod omogoči zavarovani osebi, da dobi v začasno

uporabo tehnične pripmočke, katerih uporaba bo krajša od
trajnostne dobe. To so:

1. blazine za preprečevanje preležanin (posteljne);
2. voziček za prevoz bolnika;
3. bergle;
4. hodulja;
5. sobno dvigalo;
6. negovalna postelja;
7. trapez za obračanje;
8. posteljna mizica;
9. prenosni hrbtni naslon;
10. štiritočkovna ortoza
11. drugi pripomočki, ki jih določi zavod.”
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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16. člen

V 112. členu trajnostna doba v tretjem odstavku v
1. točki znaša 2 leti.

2. točka 112. člena se spremeni tako, da glasi:
“vozički…… 5 let,
razen za zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju

ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma
so na rehabilitaciji in imajo samo en voziček …… 3 leta”.

V 14. točki se doda nova alinea:
“– elektrode za rektalno in vaginalno stimulacijo….. 3

leta”.
Doda se nova 35. točka, ki glasi: “gonilnik za voziček

…… 5 let”.
Doda se nova 36. točka, ki glasi: “irigator …… 1 leto”.

17. člen

Na koncu petega odstavka 137. člena se doda naslednje
besedilo: “Pravice do nadomestila plače nimajo starši v pri-
merih, ko otrok uveljavlja pravico iz 50. do 52. člena pravil.

18. člen

V 171. členu se:
– v drugem odstavku spremeni četrti stavek tako, da

glasi: “Zdravnik, ki opravlja tudi preventivne storitve po
programu in cepljenja po sprejetem imunizacijskem progra-
mu, mora o tem delu poročati pristojnemu dispanzerju oziro-
ma Zavodu za zdravstveno varstvo.”

– četrti odstavek spremeni tako, da glasi: “Če izbrani
osebni zdravnik in imenovani zdravnik šole ali zavoda nista
ista oseba, sta se oba zdravnika dolžna medsebojno dogovar-
jati. Imenovani zdravnik šole ali zavoda, ki izvaja preventiv-
ne storitve po programu, o rezultatih obvesti osebnega zdrav-
nika. Imenovani zdravnik šole ali zavoda za izvajanje
preventivnih storitev po programu ne potrebuje pooblastila
osebnega zdravnika.”

19. člen

V prvi alinei 1. točke prvega odstavka 212. člena se
besedi “sobne vozičke” nadomestita z besedami “voziček za
prevoz bolnika”.

20. člen

V 214. členu se v:
– 1. točki prvega odstavka na koncu doda naslednje

besedilo: “(posteljne in sedežne)”.
– 4. točki prvega odstavka za oklepajem doda naslednje

besedilo: “ali vpojne in nepropustne hlačke”.
– 8. točki besedilo nadomesti z naslednjim besedilom:

“vozičke na ročni pogon”.
– doda se nova 14. točka, ki glasi: “gonilnik za vozi-

ček”.

21. člen

V 219. členu se pred številko 96 doda naslednje besedi-
lo: “drugega odstavka” in na koncu stavka doda naslednje
besedilo: “obenem pa na naročilnico napiše ‘izposoja’”.

22. člen

V tretjem odstavku 279. člena se črta naslednje besedi-
lo: “ter predlaga cenovne standarde”.

23. člen

280. člen se spremeni tako, da glasi: “Strokovna navo-
dila za izvajanje preventivnih storitev iz 26., 27. in 35. člena
pravil, ki predvidevajo tudi izdajo potrdil za uveljavljanje
določbe 2. točke drugega odstavka 31. člena pravil, izda
minister za zdravstvo.”

24. člen

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije potem, ko da k njim soglasje mini-
ster za zdravstvo. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0201/21-5/97
Ljubljana, dne 30. junija 1997.

Predsednik
Skupščine Zavoda za zdravstveno

zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.

2538.

Na podlagi 55. člena zakona o Državnem pravobranil-
stvu (Uradni list RS, št. 20/97) generalni državni pravobrani-
lec na predlog ministra, pristojnega za pravosodje z dne
14. 7. 1997 določa

Z N E S K E
drugih osebnih prejemkov in povračil državnih

pravobranilcev

Od 12. 7. 1997 dalje znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih: SIT
– za 10 let delovne dobe 40.786
– 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 29,61
6. povračilo stroškov za prevoz na delo

in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi
prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 14,80

7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 22.994
– povračilo stroškov prehrane 28.104
8. solidarnostna pomoč 81.573

Generalni državni
pravobranilec

mag. Jože Gregorič l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

2539.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) ter 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na izredni seji dne 15. 7. 1997
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Ljubljana za leto 1996

1. člen

Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljub-
ljana za leto 1996 katerega sestavni del je zaključni račun
sredstev rezerv.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 1996 so znašali:

SIT
1. Sredstva proračuna
– prihodki 22.269,911.431,77
– odhodki 21.494,006.495,12
– presežek prihodkov nad odhodki  775,904.936,65
2. Sredstva rezerv
– prihodki  215,000.000,00
– odhodki –
– presežek prihodkov nad odhodki  215,000.000,00

Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega
odloka.

3. člen

1. Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih prora-
čuna se prenese v proračun za leto 1997.

2. Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv
se prenese v proračun Mestne občine Ljubljana za leto 1997.

4. člen

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

Št. 400-2/97
Ljubljana, dne 24. julija 1997.

Podpredsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Mihael Jarc l. r.
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BELTINCI

2540.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne
21. 7. 1997 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Beltinci

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen

Občina Beltinci podeljuje priznanja občanom, podjet-
jem in drugim organizacijam ter skupinam, zavodom, kra-
jevnim skupnostim in društvom za njihove dosežke na po-
dročju gospodarstva, kulture, znanosti, ekologije, športa,
vzgoje in izobraževanja ter humanitarnem področju. Občina
lahko podeljuje priznanje tudi drugim državljanom Sloveni-
je in tujim državljanom.

2. člen

Priznanja Občine Beltinci so:
– naslov častnega občana Občine Beltinci,
– plaketa občine,
– priznanje občine,
– denarna nagrada.

3. člen

Priznanja po tem odloku so enkratna in se praviloma
podeljujejo na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju
občinskega praznika.

4. člen

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične
osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna
telesa občinskega sveta ter politične stranke.

Predlog mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora
podatke o kandidatu za priznanje in podatke o predlagatelju
pobude. Biti mora utemeljen ter poslan komisiji za prizna-
nja, odlikovanja in nagrade.

5. člen

Sredstva za priznanja in nagrade se zagotavljajo v pro-
računu občine.

Višino denarne nagrade sprejme občinski svet.

6. člen

Priznanja iz 2. člena odloka izročata župan in predsed-
nik občinskega sveta.

7. člen

Priznanja Občine Beltinci morajo biti opremljena z ob-
činskim simbolom – grbom Občine Beltinci.

8. člen

Komisija za priznanja odlikovanja in nagrade

Predloge za podelitev priznanj Občine Beltinci obrav-
nava komisija za priznanja, odlikovanja in nagrade, ki jo
imenuje občinski svet.

Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in
nagrade ter sprejme o tem ustrezen sklep. Končni predlog
posredujejo v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.

9. člen

Udeleženci postopka podeljevanja priznanj morajo spo-
štovati načela demokratičnosti, javnosti ter družbene odgo-
vornosti.

10. člen

Komisija za priznanja, odlikovanja in nagrade:
– opredeli podrobneje kriterije za dodeljevanje priznanj

in nagrad iz 2. člena tega odloka ter obvesti o kriterijih
občinski svet,

– pripravi in objavi javni razpis o podeljevanju priznanj
in nagrad pred vsakoletnim praznovanjem občinskega praz-
nika,

– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.

11. člen

Sestavo in delo komisije opredeljujejo določila statuta
in poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa občinskega
sveta.

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
IN NAGRADAH OBČINE BELTINCI

12. člen

Občinski svet občine Beltinci imenuje častnega občana
Občine Beltinci in izda posebno listino. Za častnega občana
Občine Beltinci je lahko imenovana oseba, katere delo in
aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na katerem koli po-
dročju človekove ustvarjalnosti, ki je posebno zaslužna za
pomembne dosežke v razvoju ali ugledu občine.

13. člen

Občinski svet občine Beltinci podeli priznanje Občine
Beltinci – plaketo z listino in denarno nagrado posamezniku
za večletne uspehe trajnejšega pomena, življenjsko delo in
izjemne dosežke.

Občinski svet občine Beltinci podeli priznanje Občine
Beltinci plaketo z listino podjetjem in drugim organizacijam
in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke, s katerim
se povečuje ugled Občine Beltinci na gospodarskem, druž-
benem, humanitarnem in za dosežke na drugih področjih.

14. člen

Pisno priznanje (listina ali diploma) se podeli posamez-
nikom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim ter
društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi
uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delo-
vanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skup-
nosti v občini.

15. člen

Občinski svet s sklepom določi število posameznih priz-
nanj, ki se podelijo v tekočem letu.

III. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Mandat komisije za priznanja se pokriva z mandatom
članov občinskega sveta.

17. člen

O občinskih priznanjih se vodi na občinski upravi po-
sebna evidenca.
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18. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o
priznanjih in nagradah Občine Murska Sobota (17. 10. 1972).

19. člen

Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu.

Št. 388/97
Beltinci, dne 22. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci

Marjan Maučec l. r.

CERKNICA

2541.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 63/95 in 73/95), 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/84) in 13., 85. in 98. člena statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95) je občinski svet
na 24. redni seji dne 25. 7. 1997 sprejel

O D L O K
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja

in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

1. člen

Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racio-
nalne rabe ter izkoriščanja naravnih dobrin v lasti Občine
Cerknica se s tem odlokom predpisujejo takse in povračila za
obremenjevanje površinskih in podzemnih voda in ustvarja-
nje odpadkov.

2. člen

Zavezanci za plačilo taks so vse pravne in fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki dejav-
nosti objektov ter naprav javnih vodovodnih sistemov, odva-
janja odpadnih voda, čistilnih naprav in odvoza ter deponira-
nja odpadkov.

3. člen

Takse znašajo mesečno:
a) za uporabnike kanalizacije in čiščenje odpadnih voda
– 36,87 SIT za m3 porabljene vode za gospodinjstva,
– 36,87 SIT za m3 porabljene vode za uporabnike

komunalnih odpadnih voda iz gospodarstva.

b) za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov
– 6 SIT za m2 uporabne površine, če je osnova za

obračun m2,
– 72 SIT po osebi, če je osnova za izračun oseba,
– 764 SIT za m3, če je osnova za izračun m3,
– 109 SIT za objekt počitniška hiša, če je osnova za

obračun počitniška hiša.

c) za uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega
omrežja

– 36,49 SIT za m3 porabljene vode za gospodinjstva,
– 36,49 SIT za m3 porabljene vode za gospodarstvo.

4. člen

Takso obračunava izvajalec javne službe na osnovi po-
datkov o zavezancih mesečno, hkrati z obračunom ostalih
obveznosti.

Izvajalec javne službe, ki obračunava takso, mora zbra-
na sredstva nakazati na proračun Občine Cerknica do 30. v
mesecu za pretekli mesec.

5. člen

Zbrana sredstva so prihodek proračuna Občine Cerkni-
ca in strogo namenska. Uporabljajo se za razvoj in vzdrževa-
nje komunalnih objektov in naprav po posameznih dejavno-
stih vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja
komunalnih odpadkov.

6. člen

Višina takse se polletno povečuje z rastjo cen na drob-
no v Republiki Sloveniji po zadnjem znanem statističnem
podatku.

7. člen

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega v nasled-
njem mesecu od njegove uveljavitve.

Št. 417/22/97
Cerknica, dne 24. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

DRAVOGRAD

2542.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona
o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85), sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in izida
glasovanja na referendumu dne 8. 6. 1997 je Svet krajevne
skupnosti Trbonje sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju

za območje KS Trbonje

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Trbonje se uvede sa-
moprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja petletnih
programov dela na območju KS Trbonje.

2. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2002.

3. člen

Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo
13,000.000 SIT. Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bo-
do uporabljala za naslednji program:

– za izgradnjo lokalnih cest na območju Občine Dravo-
grad,
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– za izgradnjo večnamenskega objekta,
– za dokončanje izgradnje mrliške veže,
– za avtobusna postajališča.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebi-
vališčem v KS Trbonje, 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,

– 3% od katastrskega dohodka (letno),
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjet-

nikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v
KS Trbonje,

– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v

gospodarstvu RS, za preteklo trimesečje,
– 150 DEM letno v tolarski protivrednosti od lastnikov

nepremičnin na območju Krajevne skupnosti Trbonje (stano-
vanjske hiše ali počitniške hiše), ki nimajo stalnega prebiva-
lišča na območju KS Trbonje.

5. člen

Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je
oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85).

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtni-
kom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Maribor
– izpostava Dravograd. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini
ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogra-
dov in sadovnjakov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno
za tekoče leto na osnovi poslane položnice.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.

7. člen

S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-
nem računu KS Trbonje, št. 51820-645-51-077 bo upravljal
Svet KS Trbonje, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravil-
no in namensko uporabo sredstev.

8. člen

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira agencija za plačilni promet, nadziranje in informi-
ranje ter pristojne uprave DURS oziroma vsi, ki imajo pri-
stojnost za kontroliranje obračunavanja in odvajanja samo-
prispevka.

9. člen

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

Trbonje, dne 9. junija 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Trbonje

Matjaž Kukenberger l. r.

2543.

P O R O Č I L O
volilne komisije Krajevne skupnosti Trbonje o izidu

glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka v denarju za območje

Krajevne skupnosti Trbonje

1. člen

Na območju Krajevne skupnosti Trbonje je bil na refe-
rendumu, izvedenem v nedeljo, 8. junija 1997, ugotovljen
naslednji izid glasovanja:

– v volilni imenik je vpisanih 488 volilnih upravičen-
cev,

– glasovalo je 275 volilnih upravičencev ali 56,3%,
– “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 190 volil-

nih upravičencev ali 69,10%,
– “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 80 vo-

lilnih upravičencev ali 29,10%,
– neveljavnih glasovnic je bilo 5 ali 1,8%.

2. člen

Na podlagi izida glasovanja skladno z zakonom o refe-
rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94)
volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Trbonje
od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2002, saj se je “ZA” izreklo 190
krajanov ali 69,10% krajanov, ki so glasovali.

Na podlagi glasovanja so bili izpolnjeni pogoji, da Svet
KS Trbonje sprejme sklep o uvedbi krajevnega samopris-
pevka za obdobje od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2002.

Trbonje, dne 8. junija 1997.

Predsednik
volilne komisije

Krajevne skupnosti Trbonje
Janko Smolar l. r.

GORNJA RADGONA

2544.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski inciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območ-
je Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica (Uradni list RS, št.
31/97) in izida glasovanja na referendumu, dne 29. 6. 1997
je Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica na seji dne
21. 7. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica

1. člen

Na območju krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica se
po odločitvi krajanov na referendumu dne 29. 6. 1997 uvede
krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 9.
1997 do 31. 8. 2002.
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2. člen

Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo porabila na
območju krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za:

– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– izgradnjo avtobusnih čakalnic,
– vzdrževanje Doma občanov,
– sofinanciranje nabave novega gasilskega avtomobila

PGD Spodnja Ščavnica,
– urejanje javnih športnih površin v krajevni skupnosti,
– pokrivanje stroškov za vodenje evidence (delo člo-

veka).

3. člen

Program uporabe sredstev po objektih in času je bil
usklajen na zborih občanov, v Lomanoših za vas Lomanoše
dne 12. 4. 1997 in na zboru občanov na Spodnji Ščavnici za
vasi Plitvički vrh, Spodnja Ščavnica, Zagajski vrh, Aženski
vrh in Lastomerci, dne 13. 4. 1997.

4. člen

Samoprispevek so zavezani plačevati krajani, ki stalno
prebivajo na območju Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica
in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica zgrajene hiše ali počitniške hiše, so lastniki kmetij-
skih zemljišč ali gozdov ter imajo stalno bivališče izven
območja Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, in sicer:

– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter
plačil po pogodbah v delu po stopnji 2%,

– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stop-
nji 2% mesečno,

– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem do-
hodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pra-
vic, patentov, od neto zavarovalne osnove in davčne osno-
ve po 2%,

– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek
po stopnji 6% ne glede na stalno bivališče,

– občani, ki so na začasnem delu v tujini 250 DEM v
tolarski protivrednosti letno,

– lastniki nepremičnin (hiš in vikendov) s stalnim biva-
liščem drugje 250 DEM v tolarski protivrednosti letno.

5. člen

Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo odtegovala
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Gornja Radgona.

Lastnikom hiš ter vikendov s prebivališčem drugje in
občanom, zaposlenim v tujini, bo samoprispevek iztrjevala
Krajevna skupnosti dvakrat letno.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Spodnja Ščavnica dostavi seznam zavezancev, za
katere se samoprispevek plačuje.

7. člen

Sredstva samoprispevka se zbirajo na zbirnem žiro ra-
čunu Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, št. 51910-842-
-029-82822 – za krajevni samoprispevek.

8. člen

Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s
samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet krajevne
skupnosti Spodnja Ščavnica in nadzorni odbor KS Spodnja
Ščavnica. Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica bo en-
krat na leto poročal na zboru krajanov o porabi sredstev
samoprispevka.

9. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1997 dalje.

Spodnja Ščavnica, dne 23. julija 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Spodnja Ščavnica
Branko Kocbek, dipl. ek. l. r.

KOBARID

2545.

Na podlagi 2. in 5. člena odloka o prometnem redu na
posameznih območjih Občine Kobarid (Uradni list RS, št.
38/96) je Občinski svet občine Kobarid na svoji seji dne
14. 7. 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob

rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine
Kobarid

I

Odlok o prometnem redu na posameznih območjih Ob-
čine Kobarid (Uradni list RS, št. 38/96) velja na naslednjih
območjih:

1. Trnovo ob Soči – izstop iz reke Soče pri mostu,
2. Trnovo ob Soči – južni izstop iz reke Soče,
3. izstop iz reke Soče južno od Napoleonovega mostu

pri Kobaridu,
4. Nadiža pri Kredu,
5. Nadiža pri Podbeli,
6. vstopna točka v Triglavski narodni park pri planini

Kuhinja nad vasjo Krn,
7. dostop na Kuk iz lokalne ceste Livške Ravne –

Solarji,
8. dostop na Matajur iz smeri Avsa.

II

Cene parkiranja na območjih iz 1. točke tega sklepa so:
1. Trnovo ob Soči – izstop iz reke Soče pri mostu:

parkirnina se ne pobira,
2. Trnovo ob Soči – južni izstop iz reke Soče: parkirni-

na se ne pobira,
3. izstop iz reke Soče južno od Napoleonovega mostu

pri Kobaridu: parkirnina se ne pobira,
4. Nadiža pri Kredu
– dnevne karte: 300 SIT za osebni avtomobil,
5. Nadiža pri Podbeli,
– dnevne karte: 300 SIT za osebni avtomobil,
6. Vstopna točka v Triglavski narodni park pri planini

Kuhinja nad vasjo Krn,
– dnevne karte: 500 SIT za osebni avtomobil,
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7. dostop na Kuk iz lokalne ceste Livške Ravne –
Solarji,

– dnevne karte: 400 SIT za osebni avtomobil,
8. dostop na Matajur iz smeri Avsa,
– dnevne karte: 400 SIT za osebni avtomobil,
Parkirnino pobira lahko le s strani Občine Kobarid

pooblaščeni izvajalec prometnega reda.

III

Parkirnina se plačuje od dneva veljavnosti sklepa do
30. septembra 1997 oziroma v krajšem terminu, kolikor je
tako določeno v pogodbi z izvajalcem prometnega reda.

IV

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

Št. 355-2/97
Kobarid, dne 14. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

2546.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji
dne 19. 6. 1997 sprejel naslednji

S K L E P

I

Parcela št. 2933/10, k.o. Kobarid – dvorišče v izmeri
1 m2, se izvzame iz javnega dobra.

II

Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 462-28/95
Kobarid, dne 19. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

KOČEVJE

2547.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95, 48/95 in 23/97) je Občinski svet občine
Kočevje na 28. redni seji dne 9. 7. 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi ter

o vzpostavitvi statusa javnega dobra

1

Ukine se družbena lastnina v splošni rabi na parcelah št.
939/4 in 939/5 k.o. Dol in vzpostavi družbena lastnina s
pravico razpolaganja Občine Kočevje.

2

Na parceli št. 939/6 k.o. Dol, ki v naravi predstavlja
vodotok, se vzpostavi status javnega dobra.

3

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 9. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

LITIJA

2548.

Občinski svet občine Litija je na podlagi 15. člena
statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in
6/96) na 31. seji dne 10. 7. 1997 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za nepremičnine:

– parc. št. 2033/3 pot v izmeri 418 m2, vpisana v sezna-
mu 18 k.o. Liberga,

– parc. št. 1595/4 neplodno v izmeri 4757 m2, vpisana v
seznamu 1, k.o. Hotič,

– parc. št. 1595/5 neplodno v izmeri 237 m2, vpisana v
seznamu 1, k.o. Hotič,

– parc. št. 1595/7 ner. – grad. v izmeri 293 m2, vpisana
v seznamu 1, k.o. Hotič,

– parc. št. 1595/8 ner. – grad. v izmeri 3859 m2, vpisana
v seznamu 1, k.o. Hotič.

2. člen

Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo
imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vpišejo v ustrezni
zemljiškoknjižni vložek, kot družbena lastnina Občine Litija.

3. člen

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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4191Št. 47 – 1. VIII. 1997

Št. 347-76/96
Litija, dne 10. julija 1997.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Jože Grošelj l. r.

2549.

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 4.,
5., 9. in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št.
4/95, 70/95, 6/96) 8. člena in odloka o preoblikovanju in
uskladitvi organiziranosti javnega podjetja KSP Litija p.o.
(Uradni list RS, št. 71/94) je Občinski svet občine Litija na
31. seji dne 10. 7. 1997 sprejel

O D R E D B O
o izvajanju javne gospodarske službe pri oskrbi s pitno

vodo v naseljih Breg in Tenetiše

I

Za nosilca javne gospodarske službe oskrbe s pitno
vodo v naseljih Breg in Tenetiše se odredi javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, 1270 Litija, Pono-
viška cesta 15 (v nadaljevanju: javno podjetje).

II

Javno podjetje mora prevzeti izvajanje javne gospodar-
ske službe iz prejšnje točke te odredbe z dnem uveljavitve te
odredbe.

III

Javno podjetje prevzame v upravljanje sistem Breg –
Tenetiše in ga pod pogoji stroke priključi na vodovodni
sistem črpališča Reka – Gozd in ob Ljubljanski cesti.

IV

Javno podjetje z vsemi uporabniki vodovodnega siste-
ma Breg sklene pogodbo o plačilu stroškov investicije za
zagotovitev dodatnega vodnega vira in priključitev v višini
60.000 SIT na osemmesečno obročno odplačevanje.

V

Občina Litija zagotovi 10.000 SIT po posameznem pri-
ključku oziroma uporabniku, kar po izstavljeni situaciji o
opravljenih delih nakaže podjetju.

VI

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 355-20/97
Litija, dne 10. julija 1997.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Jože Grošelj l. r.

MISLINJA

2550.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 59/65, 7/70 in 7/72), 4. člena odloka o
komunalnih taksah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št.
66/96) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 32. seji dne
23. julija 1997 sprejel

S K L E P
o spremembi tarife komunalnih taks

1. člen

V taksni tarifi, ki je sestavni del odloka o komunalnih
taksah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 66/96), se
2. točka tarifne številke 2 spremeni tako, da se glasi:

Za plakate, reklame, objave in oglase, ki so pritrjeni ali
drugače označeni na dovoljenih mestih, znaša taksa od vsa-
kega izvoda dnevno:

– do 1m2 – 6 točk,
– za vsak nadaljnji m2 – 7 točk.
Za namestitev in odstranitev plakatov, reklam, objav in

oglasov se glede na število plača taksa v višini:
– do 5 kosov 80 točk,
– od 6 do 10 kosov 120 točk,
– za vsak kos nad 10 10 točk.

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1997
dalje.

Št. 417-3/96
Mislinja, dne 23. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

ROGATEC

2551.

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91), zakona o socialnem varstvu (Uradni list 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 spremembah in do-
polnitvah pravilnika o normativih in standardih ter postopku
za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem
(Uradni list RS, št. 31/96) in 17. člena statuta Občine Roga-
tec (Uradni list RS, 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine
Rogatec na 22. redni seji dne 6. 6. 1997 sprejel
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P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem

v Občini Rogatec

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo pogoji, merila, normativi
in standardi za socialna stanovanja, točkovnik za oceno sta-
novanjskih razmer ter postopek za uveljavljanje pravice do
pridobitve socialnega stanovanja v najem.

II. SPLOŠNI POGOJI

2. člen

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je
upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:

– da izpolnjuje vse pogoje in merila ter kriterije po tem
pravilniku,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini Rogatec in na

naslovu tudi resnično prebiva,
– da skupni prihodek na člana družine ne presega viši-

ne, ki jo za upravičenost do denarnega dodatka določajo
predpisi s področja socialnega varstva,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih
članov, ki z njim stalno prebiva, ni najemnik ali 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 ali solastnik
počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, oziroma druge
nepremičnine,

– da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov
ni lastnik premičnine, ki presega 25% vrednosti primernega
stanovanja;

– da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družin-
skih članov, ki z njim stalno prebiva, lastnik stanovanja, pa
je tega odtujil,

– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji.
Prosilec ni upravičen do dodelitve socialnega stanova-

nja, če je on ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim
stalno prebiva kot imetnik stanovanjske pravice ali najem-
nik, stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona
in ga je odtujil.

3. člen

Za ožje družinske člane se štejejo:
– zakonec prosilca in oseba, s katero živi prosilec v dalj

časa trajajoči življenjski skupnosti (nepretrgoma najmanj
eno leto pred objavo razpisa),

– njuni otroci oziroma posvojenci prosilca,
– starši in posvojitelji prosilca,
– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonskih in

družinskih razmerjih dolžan preživljati.

III. POSEBNI POGOJI

4. člen

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 6. 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 15. leta starosti do zaključka rednega
šolanja 42% zadnje znane bruto povprečne plače v državi,

– za odrasle osebe 52% zadnje znane bruto povprečne
plače v državi.

5. člen

Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialne-
ga stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:

– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču in podatki o članih

skupnega gospodinjstva,
– s potrdilom o dohodkih in prejemkih vseh članov

gospodinjstva za zadnje tri mesece pred vložitvijo zahtevka,
– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s

področja socialnega varstva,
– najemno oziroma podnajemno pogodbo,
– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo

gmotne in socialne ter zdravstvene razmere.

6. člen

Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi
v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih povr-
šinskih standardov:

Število družinskih  Stanovanjska

članov  površina v m2

1  do 24
2  do 30
3  do 55
4  do 65
5  do 70

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se
stanovanjska površina lahko poveča največ za 5 m2.

7. člen

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju social-
nih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem do-
datnega dnevnega in spalnega prostora v naslednjih prime-
rih: če to zahtevajo družinske, socialne ali zdravstvene
razmere (tri generacije v družini, težja invalidnost, težja
bolezen, ki terja trajno nego in podobno).

8. člen

Od površinskih normativov se pri dodeljevanju social-
nih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da
po sprejetem prednostnem redu ni večjega stanovanja in
upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim
stanovanjem.

O odstopanju od površinskih normativov odloča občin-
ska uprava, upoštevaje predhodno mnenje centra za socialno
delo.

9. člen

Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z
invalidom, ki mu je otežkočeno oziroma preprečeno normal-
no gibanje, je potrebno ob dodelitvi socialnega stanovanja v
najem v okviru možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhi-
tektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu ali izhodu
iz stavbe, kakor tudi zadostne površine za gibanje z invalid-
skim vozičkom.
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IV. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV
SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM

10. člen

Občina oddaja socialna stanovanja v najem na podlagi
javnega razpisa, ki ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.

11. člen

Razpis, ki ga oblikuje občinska uprava mora določati:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do do-

delitve socialnega stanovanja v najem,
– podatke, ki jih morajo udeleženci navesti v vlogi,
– dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa prilo-

žiti vlogi,
– okvirno število socialnih stanovanj v občini in okvir-

ni datum razpoložljivosti le-teh,
– razpisni rok.

12. člen

Občinska uprava prouči utemeljenost vlog na podlagi
dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje pred-
nostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki jih
opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.

Občinska uprava določi udeležencem razpisa, katerih
vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vlog.

Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpi-
sanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za
dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednostnega
reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.

13. člen

Župan občine imenuje tričlansko komisijo za ogled sta-
novanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomem-
bnih za razvrstitev udeleženca razpisa na prednostni red za
oddajo socialnih stanovanj v najem.

V komisijo se imenuje za člane:
– predstavnik občine, ki ga imenuje občinski svet iz-

med članov občinskega sveta ali občinske uprave, ki je obe-
nem predsednik komisije,

– strokovnega delavca krajevno pristojnega centra za
socialno delo,

– predstavnika občinskega stanovanjskega sklada.

14. člen

Na podlagi določil tega pravilnika komisija po ogledu
stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni
zapisnik.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisni-
ka pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.

15. člen

V primeru, ko imata dva ali več udeležencev razpisa z
istim številom ožjih družinskih članov enako število točk,
ima prednost udeleženec z daljšo dobo bivanja v Občini
Rogatec.

V. OBJAVA LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH
STANOVANJ

16. člen

Občinska uprava na podlagi točkovalnih zapisnikov
najkasneje v roku 60 dni po izteku razpisnega roka določi
seznam upravičencev za oddajo socialnih stanovanj v najem.
Seznam se objavi na enak način kot razpis.

17. člen

Občinska uprava zavrže vloge udeležencev, ki niso iz-
polnjevali vseh razpisnih pogojev ali so vloge oddali po
končanem razpisnem roku.

18. člen

Udeleženec razpisa se lahko pritoži županu v roku pet-
najstih dni po prejemu sklepa o zavrženju ali uvrstitvi oziro-
ma neuvrstitvi na seznam za oddajo socialnih stanovanj v
najem.

O pritožbi odloči župan v roku 30 dni po prejemu
pritožbe.

19. 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

20. člen

Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda
župan občine.

21. člen

Občinska uprava pred izdajo sklepa o dodelitvi social-
nega stanovanja v najem preveri, če udeleženec razpisa še
izpolnjuje merila in pogoje za upravičenost do dodelitve
socialnega stanovanja v najem.

22. člen

Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom
stanovanjskega zakona.

23. člen

V najemni pogodbi se posebej opredeli tudi pravica do
uporabe socialnega stanovanja. Ta pravica je časovno veza-
na na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve so-
cialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko sta-
nje upravičenca. Rok za izselitev, opredeljen v najemni
pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.

24. člen

Občinska uprava preverja upravičenost do najema so-
cialnega stanovanja na dve leti.

Občina lahko odpove pogodbo, če najemnik socialnega
stanovanja izgubi status upravičenca za dodelitev socialnega
stanovanja.

25. člen

Če najemnik socialnega stanovanja izgubi status social-
nega upravičenca, do odpovedi najemne pogodbe plačuje
najemnino kot za neprofitno stanovanje.

VII. IZJEMNA ODDAJA SOCIALNIH STANOVANJ
V NAJEM

26. člen

V primeru izjemno nujnega reševanja stanovanjskega
problema se prizadetim lahko socialno stanovanje odda v
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najem za določen čas mimo prednostne liste na podlagi
odločitve občinskega sveta.

Za izjemno reševanje stanovanjskega problema se
šteje:

– elementarna nesreča, ki ima za posledico neuporab-
nost sedanjega stanovanja za bivanje;

– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki
je v javnem interesu;

– hujša socialnovarstvena stiska (obvezno mnenje Cen-
tra za socialno delo Šmarje pri Jelšah)

27. člen

V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na
veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitvijo socilanega
stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno socialno
stanovanje oziroma v roku 30 dni ne podpiše najemne po-
godbe, izda občinska uprava sklep, s katerim se ga izključi iz
veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.

VIII. ZAMENJAVE SOCIALNIH STANOVANJ

28. člen

Občina omogoča menjave socialnih stanovanj znotraj
stanovanjskega sklada občine, upoštevaje spremenjene po-
trebe najemnikov stanovanj in njihove interese.

IX. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA
STANOVANJA V NAJEM

29. člen

Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega
stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih
pogojev uporabljajo tudi merila določena po tem pravilniku.

Merila služijo za oblikovanje liste za dodelitev social-
nih stanovanj in za ugotovitev obsega potreb po stanovanjih
v Občini Rogatec.

30. člen

Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki se toč-
kujejo, so:

– stanovanjske razmere,
– število ožjih družinskih članov, ki s prosilcem stalno

prebivajo,
– socialne razmere,
– zdravstvene razmere.

31. člen

Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in nje-
govi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:

1. Stanovanjski status:  točk
– prosilec je brez stanovanja, če ima

pravnomočno sodno odpoved  150
– prosilec stanuje z družino pri starših

ali sorodnikih  100
– prosilec stanuje v samskem domu

ali je podnajemnik ali najemnik za določen čas 120
Točkovanja se med seboj izključujejo.
Prosilec, ki dokazuje, da je brez stanovanja mora ob

vložitvi vloge za stanovanje imeti že pravnomočno sodno
odpoved stanovanja, ki ga navaja v vlogi kot naslov bivanja.

2. Kvaliteto bivanja:  točk
– bivanje v stanovanju nižje kategorije,

provizoriju ali baraki  120

– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju
(kota bivalnega prostora je vsaj 1,20 m pod nivojem
terena, 50% površin ima poševen strop) 80

– bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju 20
– bivanje v stanovanju brez vode 20
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 posa-

meznih delov oziroma souporaba posameznih delov stano-
vanja:

– stanovanje brez kuhinje 40
– stanovanje brez kopalnice 40
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov

ali s sanitarnimi prostori izven stanovanja (souporaba
se točkuje takrat, kadar uporabniki niso družinski člani) 30

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 stropi

(nad 3 m) ali nizkimi stropi (pod 2,10 m) 10
6. Upravičenec je že bil uvrščen na

prednostno listo po prejšnjem natečaju,
pa mu stanovanje ni bilo dodeljeno 50

7. Čas bivanja upravičenca v Občini Rogatec
– do 5 let  0
– nad 5 let do 10 let 20
– nad 10 let do 15 let 40
– nad 15 let do 20 let 60
– nad 20 let 80
8. Čas bivanja v sedanjih stanovanjskih razmerah
– do 1 leta  0
– nad 1 letom do 5 let 10
– nad 5 let 20

32. člen

Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se
kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upo-
števa tako, da se vrednoti:

točk
– družina z dvema ali več mladoletnimi otroki 60
– družina z enim mladoletnim otrokom 30
– družina z ožjim družinskim članom iz 6. člena

stanovanjskega zakona, starim nad 65 let 30

33. člen

Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev
socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:

točk
– 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 nazaposljiv 30

Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma
njegovega ožjega družinskega člana se upošteva:

– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami 80
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– trajna obolenja drugih oseb, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami 60

Trajno obolenje iz prejšnjega odstavka se dokazuje z
izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije.

34. člen

Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanj-
skega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:

točk
– družina, v kateri nobeden od zakoncev

oziroma roditeljev ni starejši od 35 let (mlada družina)  60
– družina, ki živi z otrokom, ki ima zmerno

težjo ali težko duševno bolezen ali težko telesno
motnjo, ugotovljeno pri pristojni komisiji  60

– invalidnost, zaradi katere je prosilec
ali odrasli član nesposoben za samostojno življenje
in delo in je ugotovljena z izvidom in mnenjem
pristojne komisije  50

X. KONČNA DOLOČBA

35. člen

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

Št. 061-56/97
Rogatec, dne 6. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec

Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

SEVNICA

2552.

Na podlagi VI. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št.
24/92 – odločba US), v skladu z zakonom o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94), in pete alinee 17. člena ter
22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95),
je Občinski svet občine Sevnica na izredni seji dne 23. 7.
1997 sprejel

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

za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica

1. člen

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 58/95, 4/96 – popravek in
41/97), se na koncu 11.a člena doda nov stavek, ki glasi:

»Dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom mesecev,
za katere se nadomestilo izračunava.«

2. člen

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

Št. 46200-0032/97
Sevnica, dne 23. julija 1997.

Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

2553.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 16. in 22. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 23/95), je Občinski svet občine Sevnica
na izredni seji dne 23. 7. 1997 sprejel

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

javnega zavoda Radio Sevnica

1. člen

V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica
(Uradni list RS, št. 41/97), se v 15. členu doda drugi odsta-
vek, ki glasi:

“Z dnem uveljavitve odloka o ustanovitvi javnega za-
voda Radio Sevnica preneha veljati akt o ustanovitvi Radia
Sevnica (Uradni list SRS, št. 37/90).”

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati z dnem veljavnosti odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Radio Sevnica (Uradni list RS, št. 41/97).

Št. 00600-0002/97
Sevnica, dne 23. julija 1997.

Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Štefan Teraž, dipl. inž. l. r.

2554.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 23/95), je Občinski svet občine Sevnica na seji
dne 2. 7. 1997 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje do leta

2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (v nadaljevanju: sestavine prostorskega plana

Občine Sevnica)

1. člen

Vsebina programa:
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega

plana občine,
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– vsebina strokovnih opravil v postopku priprave in
sprejemanja sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega
plana,

– način pridobitve strokovnega gradiva oziroma nosil-
ca strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev
sestavin prostorskega plana Občine Sevnica,

– organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sev-
nica, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti,

– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopol-
nitev sestavin prostorskega plana.

2. člen

Namen sprememb in dopolnitev:
Revidiranje in ažuriranje srednjeročnega in dolgoroč-

nega družbenega plana Občine Sevnica (Uradni list SRS, št.
10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 62/94) ter presoja
novih momentov v občini na vseh področjih sestavin pro-
storskega plana. Na osnovi priporočil Ministrstva za okolje
in prostor izdelava samo enega prostorskega plana občine.

Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana
se bodo nanašale na:

– kmetijstvo,
– gozdarstvo,
– izkoriščanje rudnin,
– vodne vire, vodotoke in vodnogospodarske objekte,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– razvoj naselij – poselitev,
– infrastrukturna omrežja,
– turizem, šport, rekreacijo v naravnem okolju,
– obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike

Slovenije,
– načine urejanja prostora; sprejeti in predvideni pro-

storsko izvedbeni načrti (PIN).

3. člen

Vsebina in zaporedje strokovnih opravil:
Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana

Občine Sevnica se pripravijo v naslednjih delovnih fazah:
A) Osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostor-

skega plana občine
A.1. Zbir in pregled vse razpoložljive prostorske doku-

mentacije (planski akti, prostorsko izvedbeni akti (PIA), pro-
jekti, študije…).

A.2. Anketni razgovori o problemih in razvojnih vizi-
jah v krajevnih skupnostih in nosilci razvoja.

A.3. Identifikacija vsebinskih sprememb, ki so nastale
kot posledica nastanka novih občin in planskih opredelitev
na ravni države.

A.4. Analiza in vrednotenje obstoječih dokumentov,
interesov nosilcev razvoja in planskih opredelitev na ravni
države.

A.5. Seznam potrebnih nalog, ki izhajajo iz predhodne
točke, vkjučno s seznamom nosilcev njihove izvedbe.

A.6. Osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostor-
skega plana Občine Sevnica (osnutek za strokovno in javno
razgrnitev ter obravnavo).

1. Interesi in cilji razvoja v prostoru
2. Usmeritve za razvoj v prostoru
3. Zasnova poselitve in organizacija v prostoru
3. 1. Organizacija dejavnosti
3.1.1. Zasnova omrežja naselij – tipologija
3.1.2. Razporeditev območij stanovanj
3.1.3. Razporeditev centralnih dejavnosti
3.1.4. Razporeditev proizvodnih dejavnosti
3.2. Zasnova infrastrukturnih omrežij

4. Zasnova namenske rabe površin
4.1. Območja kmetijskih zemljišč
4.2. Območja gozdov
4.3. Območja za raziskovanje in izkoriščenje rudnin
4.4. Območja voda
4.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine
4.6. Ureditvena območja naselij
4.7. Druge poselitvene površine (industrija, turizem…)
4.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov
4.9. Območja sanacij degradiranega prostora
4.10. Območja odlagališč odpadkov
4.11. Območja za rekreacijo v naravnem okolju
4.12. Zavarovana in preostala varstvena območja
5. Usmeritve za urejanje prostora
5.1. Območja naselij
5.2. Odprti prostor
5.3. Usmeritve za urejanje naselij glede na plansko

tipologijo
6. Obvezna izhodišča
6.1. Republiška izhodišča
6.2. Občinska izhodišča
7. Zasnova urejanja prostora s prostorsko izvedbenimi

akti
8. Program raziskav, analiz in študij, potrebnih za do-

polnjevanje in uresničevanje prostorskih sestavin planskih
aktov

9. Merila za ugotavljanje odstopanj, ki narekujejo po-
stopek spremembe plana

10. Urbanistična zasnova
10.1. Urbanistična zasnova mesta Sevnice
B) Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev sestavin

prostorskega plana in javna obravnava
C) Izdelava dopolnjenega osnutka sprememb prostor-

skega plana na osnovi sprejetega stališča občinskega sveta
do pripomb

D) Posredovanje dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica na
Ministrstvo za okolje in prostor – Urad za prostorsko plani-
ranje

E) Sprejetje sprememb in dopolnitev sestavin prostor-
skega plana Občine Sevnica na občinskem svetu.

4. člen

Organizacija priprave strokovnih gradiv:
Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega pro-

grama je Savaprojekt, d.d. Krško.
Omenjeni nosilec je izdelal srednjeročni in dolgoročni

družbeni plan Občine Sevnica in glede na to, da gre samo za
spremembe in dopolnitve je bil omenjeni nosilec določen s
sklepom kolegija z dne 26. 5. 1997. Zastopnik naročnika, ki
spremlja izdelavo naloge, je tajnik Občine Sevnica, Zvone
Košmerl.

5. člen

Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sestavin

prostorskega plana Občine Sevnica sodelujejo kot nosilci
interesov:

A) Organi in organizacije:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inš-

pektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izpostava Krško, CKŽ 57, 8270 Krško,

– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo,
Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Krško, CKŽ 15, 8270
Krško,

– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Novo
mesto,
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– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Glavni
trg 28, 8000 Novo mesto,

– Republika Slovenija, Upravna enota Sevnica, Notra-
nja organizacijska enota za okolje in prostor, Glavni trg 19 a,
8290 Sevnica,

– Republika Slovenija, Upravna enota Sevnica, Odde-
lek za kmetijstvo, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,

– Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1535 Ljubljana,
– Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000

Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Breži-

ce, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
– Savske elektrarne Ljubljana, Delovna organizacija za

proizvodnjo in prenos električne energije, Hajdrihova ulica
2, 1000 Ljubljana,

– Ribiška družina Sevnica, Taborniška ulica 15, 8290
Sevnica,

– Elektro Celje, p.o., PE Krško, Obratovalno območje
Sevnica, Savska cesta 17 a, 8290 Sevnica,

– ELES – Elektro Slovenija, p.o., Javno podjetje za
prenos električne energije, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljub-
ljana,

– Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova ulica 15, 1000
Ljubljana,

– Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, Novi trg
9 a, 8000 Novo mesto,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
Glavni trg 1, 3000 Celje,

– Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47,
8000 Novo mesto,

– Komunala Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290
Sevnica.

B) Krajevne skupnosti:
– KS Blanca, 8283 Blanca,
– KS Boštanj, 8294 Boštanj,
– KS Krmelj, 8296 Krmelj,
– KS Loka, 1434 Loka,
– KS Primož, 8293 Studenec,
– KS Sevnica, NHM 24, 8290 Sevnica,
– KS Studenec, 8293 Studenec,
– KS Šentjanž, 8297 Šentjanž,
– KS Tržišče, 8295 Tržišče,
– KS Zabukovje, 8292 Zabukovje.
C) Ostali sodelujoči:
– Kmetijsko svetovalna služba Sevnica, Kmetijski za-

vod Ljubljana, Glavni trg 27, 8290 Sevnica,
– Mercator, Kmečka zadruga Sevnica, Savska cesta 20b,

8290 Sevnica,
– Splošno gradbeno podjetje Posavje Sevnica, Trg svo-

bode 11, 8290 Sevnica,
– Zveza kulturnih organizacij Sevnica, Kvedrova cesta

25, 8290 Sevnica,
– RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod CATV, NHM 24, 8290 Sevnica,
– Radio Sevnica, NHM 14, 8290 Sevnica,
– GEO plin Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11,

1000 Ljubljana,
– Plinovod Sevnica, NHM 17, 8290 Sevnica,
– Turistično društvo Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290

Sevnica,
– Planinsko društvo Lisca Sevnica, 8290 Sevnica,
– Hidrometeorološki zavod Ljubljana, Radarski center

Sevnica, Glavni trg 25, 8290 Sevnica,

– Strelska zveza Sevnica, 8290 Sevnica,
– Zveza lovskih družin,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,

Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Sevnica,
izpostava Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,

– Območna obrtna zbornica Sevnica, Pod Vrtačo 17,
8290 Sevnica,

– Tanin Sevnica, Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica,
– Kopitarna Sevnica, Prvomajska ulica 8, 8290 Sev-

nica,
– Jutranjka Sevnica, Radna 3, 8294 Boštanj,
– Lisca Sevnica, Prešernova ulica 4, 8290 Sevnica,
– Gostinsko podjetje Sevnica, Trg svobode 1, 8290

Sevnica,
– in drugi.

6. člen

Terminski plan:
– sprejetje programa priprave na občinskem svetu –

2. 7. 1997,
– analiza in vrednotenje obstoječih dokumentov, inte-

resov nosilcev razvoja in planskih opredelitev na ravni drža-
ve – 1. 11. 1997,

– seznam potrebnih nalog, vključno s seznamom nosil-
cev – 1. 12. 1997,

– osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostorske-
ga plana – 1. 3. 1998,

– javna razgrnitev osnutka – 1. 4. do 1. 5. 1998,
– stališče občinskega sveta do pripomb na osnutek 1. 6.

1998,
– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev – 15. 7.

1998,
– dostava dopolnjenega osnutka na MOP - UPP – 15. 8.

1998,
– sprejemanje sprememb in dopolnitev na občinskem

svetu – 1. 10. 1998.

7. člen

Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Sevnica.

Št. 35200-0006/97
Sevnica, dne 2. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

2555.

Na podlagi 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93), 17. člena zakona o ravnanju z odpad-
ki (Uradni list SRS, št. 8/87 in 29/86), 19. in 20. člena
zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (Uradni list SRS, št. 15/79 in 29/86), uredbe o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95),
ter 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
21. redni seji dne 10. julija 1997 sprejel
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O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje
javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in
čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ravna-
nju z opuščenimi vozili, čas trajanja javnih prireditev, varo-
vanja pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju v Občini
Slovenska Bistrica.

2. člen

Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v
Občini Slovenska Bistrica.

Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje
življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo
drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njiho-
vega zdravja ali premoženja, skrbijo za privlačen videz svo-
jega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po
tem odloku obvezna ali prepovedana.

3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno
odgovorne osebe, ki jih same storijo.

Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, pa so od-
govorni starši, skrbniki ali rejniki, če so prekrški posledica
njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen

Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi
zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list
SRS, št. 20/73, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90).

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
tve, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslo-
vodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.

Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in
miru je dolžna:

1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prire-
ditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;

2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;

3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in
izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;

4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri
brez spremstva staršev ne zadržuje na prireditvenem prosto-
ru in v javnem lokalu;

5. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in
javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne
ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu.

6. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti
prvotno stanje;

7. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz od-
ločbe o dovolitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega
shoda oziroma javne prireditve.

5. člen

Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače pred 7. uro ter

točiti v javnih lokalih alkoholne pijače osebam, pri katerih
zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola;

2. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki
niso določena za točenje alkoholnih pijač;

3. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
4. kaditi v javnih prostorih in lokalih, kjer je kajenje

prepovedano;
5. prenočevati po tujih senikih, kozolcih, parkih, avto-

busnih postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih za to
neprimernih prostorih;

6. zalivati vrtove, umivati avtomobile ali na drug podo-
ben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je
trošenje za ta namen omejeno;

7. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v str-
njenih naseljih več kot tri minute;

8. v strnjenem naselju opravljati dela in dejavnosti, ki
povzročajo hrup v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah in
praznikih pa ves dan, razen za sezonska kmetijska opravila.

9. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila,
prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih, garaž-
nih dovozih, na zelenicah in drugih površinah, ki niso name-
njene za parkiranje, ali na prehodih, ki povezujejo ulice,
javne prostore in prometne površine, kjer bi to lahko oviralo
dostop intervencijskim vozilom;

10. ovirati promet na javnem prostoru z odlaganjem
kuriva ali drugega materiala več kot 12 ur, kolikor pa tako
odlaganje povzroča nevarnost, je začasno deponirani mate-
rial potrebno odstraniti takoj;

11. odlagati les ali drug material na javno površino, na
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za
splošno rabo;

12. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje in
posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet ali
pešce;

13. parkirati tovornim vozilom na posebej urejenih in
ostalih parkirnih površinah, namenjenih osebnim vozilom;

14. vstopati brez dovoljenja v prostore, kamor je vstop
prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj
kako drugače zavarovala uradna oseba;

15. motiti ali ovirati oziroma ogrožati organizirane spre-
vode, javne shode, zborovanja, sestanke ali druge javne pri-
reditve;

16. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, mo-
titi ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njiho-
vo voljo;

17. kolesariti ali voziti drugo vozilo po poti zelenice,
parka, igrišča ali drugega javnega prostora, kjer je prepove-
dana vožnja s kolesom ali drugim vozilom, ter na kakršenko-
li način ovirati pešce na pločnikih in drugih površinah, ki so
jim namenjene;

18. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna
opozorilna znamenja in obvestila, spomenike, prometne zna-
ke, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi,
ograje, posode za odpadke, stojala za kolesa in druge napra-
ve ali predmete za splošno rabo;

19. imeti živali, ki s hrupom, smradom ali kako drugače
motijo okolico ali z iztrebki onesnažujejo pašnike, travnike
in površine, kjer se igrajo otroci, parke in druge podobne
javne površine, ter rediti v bivalnih naseljih domače živali
zunaj prostorov, ki so namenjeni za rejo;

20. voziti prevozna sredstva brez glušnikov ali z nepri-
mernimi glušniki in vozila, ki povzročajo čezmeren hrup;

21. metati petarde in druga pirotehnična in eksplozivna
sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov;

22. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani
prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem obratoval-
nem času;

23. nositi v gostinske lokale nevarne predmete;
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24. s kakršnimkoli ravnanjem motiti TV in radijske
programe;

25. kositi zelenice z motornimi kosilnicami v naselju
ob času, ki je neprimeren, in s tem motiti in vznemirjati
prebivalce in okolico. Kositi je prepovedano ob nedeljah in
praznikih;

26. povzročati hrup z delovnimi in drugimi sredstvi v
istem času, kot je omejeno za košenje zelenic;

27. na javnih mestih reklamirati in prodajati pornograf-
ski tisk na vsiljiv način;

28. izzivati pretepe, nerede in prepire;
29. namerno puščanje oziroma odlaganje poškodova-

nih ali pokvarjenih (nevoznih), neregistriranih vozil na jav-
nem prostoru ali zelenici.

6. člen

Kartanje ali druge igre v javnem lokalu ali drugem
javnem mestu lahko prepove pristojni organ, če ugotovi, da
je taka prepoved potrebna za izboljšanje razmer na področju
javnega reda in miru.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

7. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:
1. namerno brez ustreznih dovoljenj odstraniti ali po-

škodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, pri-

reditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se
lahko prizadene telesna poškodba;

3. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer
je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno obja-
vijo povečano ali veliko nevarnost požarov ter sežigati gu-
me, odpadno olje, tekstilne odpadke iz umetnih mas ter
umetne snovi v naravnem okolju, zaprtih kuriščih ter mest-
nem okolju, v mestnem okolju sežigati sicer naravne snovi
(travo, plevel ipd.) vendar nesuhe, ki zadimijo okolico;

4. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;

5. sankati, smučati, drsati, kotalkati ali rolkati ter žogati
se na javnih prometnih površinah;

6. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo
žico ali drugimi nevarnimi predmeti;

7. zasaditi živo mejo in drugo grmičevje ob bližini
prometnic v nasprotju z določili odloka o začasnih prostor-
skih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slo-
venska Bistrica in mesto, ter PUP (prostorske ureditvene
pogoje) za celotno območje Občine Slovenska Bistrica;

8. organizirati tekmovanja ali treniranje v streljanju z
orožjem izven za to določenih streliščih brez dovoljenja
pristojnega organa oziroma streljati ali loviti s strelnim orož-
jem v naselju oziroma na krajih, kjer je lahko ogrožena
varnost ljudi in premoženja, ter metati kamenje ali druge
predmete ali streljati s strelnim orožjem, zračno puško, s
fračo, lokom ali podobnimi napravami na kraju, kjer je lahko
ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja;

9. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pe-
pel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;

10. puščati predšolske otroke brez nadzora na ulicah,
cestah ali drugih javnih mestih;

11. puščati pse brez nadzora in voditi popadljivega psa
brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem
pretirano moti in vznemirja okolico, ter opuščati opozorila
“HUD PES”, če je pri hiši tak pes;

12. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali;

13. brez dovoljenja lastnika oziroma upravljalca ali
uporabnika uničevati, trgati ali pobirati sadje, poljske in
vrtne pridelke, kopati zemljo, pesek ali kamenje, sekati ali
pobirati les in ga odvažati ter odvajati vodo iz naravnih
vodotokov;

14. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali
stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamorkoli, kjer to
lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz;

15. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali
druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža pro-
metno varnost občanov in varno hojo pešcev, posega v cest-
no telo ali kvari zunanji videz kraja, ter spodkopavati javne
poti ali jih kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli
povzročati nevarnost zemeljskih plazov;

16. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih po-
vršinah brez nadzorstva ali puščati domače živali brez hrane,
vode in zaščite pred slabim vremenom;

17. v naselju dostavljati in razkladati hlodovino daljšo
od enega metra. Hlodovino je treba razrezati pred vstopom v
naselje.

18. rediti in imeti divjad v ograjenem prostoru brez
soglasja sosedov – mejašev in pristojne lovske družine.

8. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali
upravljalec:

1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu
in kvarijo videz kraja;

2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali
ogrožajo varnost ljudi ali premoženja in so še vedno v
uporabi;

3. odstraniti ali znižati predmete in rastje ob cestah, ki
zmanjšujejo preglednost;

4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri kate-
rih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost
mimoidočih ali njihovo premožanje.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

9. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in od-

padke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice,
pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki
niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zemlji-
šča, če ne ukrepa skladno z zgoraj navedenim;

2. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim, to je
spuščati odpadke, fekalije ali gnojnico v potoke, v opuščene
vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke in tudi na
območje objektov za preskrbo s pitno vodo;

3. polivati makadamsko cestišče z odpadnim oljem ali
drugimi okolju in zdravlju škodljivimi snovmi, izlivati v
kanalizacijo odpadna olja, kisline in druge za okolje škodlji-
ve snovi;

4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih
javnih prostorih zanemarjati red in čistočo;

5. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo
zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini in opustiti
pravočasno praznjenje;

6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale
odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zašči-
tena in na kakršenkoli način onesnažujejo okolje;

7. umivati motorna vozila, delovne stroje s priključki in
druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na
zbirnih in zaščitenih območjih vodnih virov;
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8. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev
slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška
igrišča, na zelenice ter na pokopališča;

9. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko
povzročijo zamašitev le-teh;

10. puščati iztrebke domačih živali na javnih površi-
nah;

11. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih me-
stih nameščene smetnjake ali klopi ter puščati odprte pokro-
ve kontejnerjev in posod za smeti;

12. škropiti sadno drevje in trto v strnjenem naselju
tako, da je ogroženo zdravje ljudi;

13. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico, razen če gre
za takojšen prodor, ter v mestnem območju gnojiti vrtove,
sadovnjake ali travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi
snovmi.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
IN ZELENIH POVRŠIN

10. člen

Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih povr-
šin je prepovedano:

1. postavljati šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske
prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih,
ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega
organa in brez predhodnega soglasja lastnika ali upravljalca
zemljišča in pristojne inšpekcijske službe;

2. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati
zidove hiš in drugih stavb, ograje in podobno;

3. hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti, lomiti
drevje, grmičevje in trgati cvetje.

11. člen

Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb,
lastniki ter najemniki stanovanj so dolžni pred svojim objek-
tom in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih:

1. skrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne
naprave;

2. odstraniti s pločnikov, z dohodov k hišam, iz kanali-
zacijskih jaškov ali hidrantov sneg, ki je ponoči zapadel ali
padel s strehe, najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa so ga
dolžni odstranjevati sproti tako, da je mogoč dostop;

3. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene
sveče;

4. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma dru-
gih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem;

5. posekati drevje, veje grmovje in živo mejo, ki ovira
promet vozil ter pešce na pločnikih in javnih krajih.

12. člen

Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,
kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očisti-
ti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh
vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozd-
nih površin, oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim
gnojem, prstjo in blatom. Obračanje na njivah in drugih
površinah mora biti urejena tako, da s tem ni ovirana javna
površina.

Vzdrževalci oziroma upravljalci cest so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi pole-
dice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na
varnost prometa in čistočo površin.

13. člen

Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena,
reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in
vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.

Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti oprem-
ljen s hišno številko na vidnem mestu.

14. člen

Občinski svet občine Slovenska Bistrica določi, ob ka-
terih priložnostih in katere zastave se izobešajo na javnih
mestih v Občini Slovenska Bistrica.

VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI

15. člen

Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene
registrske tablice ali je brez veljavne registracije, ali je huje
poškodovano in nihče ne skrbi zanj in je na parkirnem pro-
storu, pločniku, zeleni površini, kmetijski površini, gozdni
površini ali na drugi površini, ketere lastnik je pravna ali
fizična oseba oziroma na cesti in javni prometni površini, ki
je vknjižena kot javno dobro.

16. člen

Odstranitev zapuščenega vozila z odločbo odredi ob-
činski organ. Odločbo o odstranitvi se vroči lastniku vozila
ali izvajalcu, kadar lastnik ni znan.

17. člen

Pristojni občinski organ v postopku odstranjevanja
opuščenega vozila najprej opozori lastnika opuščenega vozi-
la z nalepko na vozilu. Ta nalepka na opuščenem vozilu
pomeni, da je lastnik opuščenega vozila dolžan v roku 24 ur
odstraniti vozilo z javne prometne površine.

Če v določenem roku lastnik ne odstrani opuščenega
vozila, izda pristojni občinski organ odločbo o odstranitvi in
odložitvi opuščenega vozila za 14 dni na določen varovan
prostor in o tem obvesti upravo za notranje zadeve.

V tem času pozove lastnika opuščenega vozila, če je ta
znan, da odpelje vozilo proti plačilu vseh stroškov.

Upravljalec skladišča opuščenih vozil izda vozilo last-
niku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo.

Po poteku 14-dnevnega roka, ko je vozilo varovano na
točno določenem mestu, se smatra, da je lastnik vozilo zapu-
stil. V tem trenutku pridobi lastninsko pravico na opuščenem
vozilu Občina Slovenska Bistrica.

Če ni možno ugotoviti, kdo je lastnik opuščenega vozi-
la, odredi pristojni občinski organ odstranitev vozila na stroš-
ke proračuna Občine Slovenska Bistrica, vozilo pa postane
last Občine Slovenska Bistrica.

18. člen

Pristojni občinski organ v zvezi z odstranitvijo opušče-
nega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo
vozila.

Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opo-
zorila lastniku vozila z nalepko datum odstranitve, tip vozi-
la, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
lokacijo opuščenega vozila.

Pokvarjeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo, ki ga
odstrani pooblaščena organizacija v skladu s 16. členom tega
odloka, se mora odpeljati na prostor, kjer je zagotovljena
varnost in varovanje vozil.
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VII. ČAS TRAJANJA JAVNIH PRIREDITEV

19. člen

Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav v Občini
Slovenska Bistrica, lahko trajajo:

I. na prostem in pod šotori
a) ob delavnikih od ponedeljka do četrtka najdlje do

22. ure,
b) ob petkih, sobotah in pred dela prostimi dnevi,
– v stanovanjskih in poslovno-trgovsko-stanovanjskih

območjih najdlje do 24. ure,
– v območjih, kjer v bližnji okolici (500 m) ni objektov

za stalno prebivanje najdlje do 1. ure,
II. v zaprtih prostorih se omeji
a) ob delavnikih od ponedeljka do četrtka najdlje do

23. ure,
b) ob petkih in sobotah in dan pred dela prostimi dnevi,
– v stanovanjskih in poslovno-trgovsko-stanovanjskih

območjih najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– v območjih, kjer v bližnji okolici (500m) ni objektov

za stalno prebivanje najdlje do 2. ure naslednjega dne.
Ne glede na omejitve I. in II. točke tega člena, lahko

pristojni organ izda dovoljenje za uporabo zvočnih naprav v
podaljšanem času po poprejšnjem soglasju pristojnega ob-
činskega organa, vendar se v tem podaljšanem času hrupnost
– glasnost glasbe v odprtih prostorih ustrezno zmanjša.

VIII. VARSTVO PRED HRUPOM V NARAVNEM
IN BIVALNEM OKOLJU

20. člen

Zaradi varstva pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju je prepovedano:

1. na javnih prireditvah in drugih javnih mestih, ter tudi
v zasebnih prostorih povzročati prekomeren hrup z uporabo
zvočnikov, radijskih in televizijskih sprejemnikov ter drugih
naprav za povzročanje zvokov med 22. in 6. uro.

2. z vpitjem, petjem, poki, uporabo zvočnih naprav in
glasbil, hrupom motornih vozil, koles z motorjem, uporabo
petard in drugih pirotehničnih sredstev ali na kak drug način
motiti okolico, zlasti nočni mir in počitek občanov med
22. in 6. uro, preko vsega dne pa povzročati hrup ali ropot v
bližini šol, zdravstvenega doma, vrtca, doma upokojencev, v
gosteje naseljenem stanovanjskem naselju, v bližini cerkva
in pokopališč.

21. člen

Za mejne vrednosti ravni hrupa, ukrepanje za prepreče-
vanje in zmanjšanje hrupa, nadzor, kazni, splošne, prehodne
in končne določbe se uporabljajo določbe uredbe o hrupu
zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št.
45/95).

IX. KAZENSKE DOLOČBE

22. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje posameznik, ki krši naslednje določbe tega odloka:

4. in 5. člen – varstvo javnega reda in miru,
7. člen – varstvo ljudi in premoženja,
9. člen – varstvo zdravja in čistoče,
10., 11., 12. in 13. člen – varstvo zunanjega videza

naselij in zelenih površin,
15. in 16. člen – ravnanje z opuščenimi vozili,
18. člen – čas trajanja javnih prireditev,

19. in 20. člen – varstvo pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje posameznik, ki krši omenjene člene tega odloka v
zvezi z drugim odstavkom 3. člena odloka.

23. člen

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 200.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z samostojnim opravlja-
njem dejavnosti krši določbe omenjenih členov, ki so nave-
deni v prvem odstavku 22. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe.

24. člen

Z denarno kaznijo do 5.000 SIT se na kraju samem
kaznuje posameznik, ki krši omenjene člene, ki so navedeni
v prvem odstavku 22. člena tega odloka.

Za takšne vrste prekrškov lahko izterja kazen na kraju
samem policist ali pristojen inšpektor, ki izda potrdilo o
plačilu.

X. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Zoper kršitelje po 3. členu tega odloka se uvede posto-
pek o prekršku.

26. člen

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlagajo
pristojni upravni organi, pristojni inšpektorji, policijska po-
staja, okrožni državni tožilec, komunalni nadzornik ter drugi
organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila ter obča-
ni in oškodovanci.

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
javnem redu in miru (Uradni list SRS, št. 6/84).

28. člen

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

Št. 10/21-6-1/97
Slovenska Bistrica, dne 10. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

2556.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 15/90, 22/91, 2/91-I in 4/93),
začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi
količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni sku-
pini (Uradni list RS, št. 21/95) in 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 10. julija
1997 sprejel
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P R A V I L N I K
o plačah ter povračilih stroškov za poklicno
in nepoklicno opravljanje funkcij v organih

Občine Slovenska Bistrica

1. člen

S tem pravilnikom se določajo plača, nadomestila in
povračila stroškov občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo poklicno in nepoklicno, ter za zunanje člane delov-
nih teles občinskega sveta in člane nadzornega odbora, ki se
skladno z zakonom ne štejejo za funkcionarje.

2. člen

Funkcionarji so župan, podžupan, predsednik in pod-
predsednik ter člani občinskega sveta in tajnik občinske
uprave.

3. člen

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in dodatkov.

Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun
plač in količnikov v skladu z zakonom.

Osnova za izračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni
razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti. Del plače za delovno uspešnost ne pripada funk-
cionarju, ki prejema funkcijski dodatek.

4. člen

Količnik za določitev najvišje osnovne plače v Občini
Slovenska Bistrica je 8,0.

Za posamezne funkcije se določijo naslednji najvišji
koeficienti za določitev plače:

– župan 8,0
– podžupan 7,5
– tajnik občine 7,5
– predsednik občinskega sveta 7,5
– podpredsednik občinskega sveta 7,0

5. člen

Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico
do plače, določene za funkcijo, prejemkov iz sredstev skup-
ne porabe, nadomestila plače za čas odsotnosti z dela ter do
povračila stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.

Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo, se plača v
mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto de-
lovne dobe, vendar največ do 20%.

Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let
delovne dobe, poveča za 0,25% za vsako začeto leto delovne
dobe nad 25 let.

Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo pripada del
plače za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obre-
menjenost v višini do 50% osnovne plače mesečno.

6. člen

Funkcionarju, ki opravlja funkcijo nepoklicno in v času
rednega delovnega razmerja, se za opravljanje funkcije priz-
na del plače, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, za
katerega funkcionar ni prejel plače iz delovnega razmerja.
Nadomestila se izplačujejo, kjer je funkcionar v delovnem
razmerju, refundacijo teh sredstev pa izvrši proračun.

Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z oseb-
nim delom, ima pravico do nadomestila izgubljenega za-
služka. Za izračun se upošteva osnova, od katere funkcio-
nar plačuje prispevek za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje.

7. člen

Funkcionarju, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno in
izven svojega rednega delovnega časa, se prizna nagrada v
odstotku od plače po količniku, ki pripada funkcionarju za
poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas, in sicer:

– župan 33%
– podžupan 15%
– predsednik občinskega sveta 20%
– podpredsednik občinskega sveta 15%
Funkcionarju, ki nepoklicno opravlja funkcijo pripada

dodatek k nagradi za delovno uspešnost oziroma dodatno
delovno obremenjenost v višini do 50% osnovne nagrade
mesečno.

8. člen

Kriteriji za določanje delovne uspešnosti oziroma do-
datne delovne obremenjenosti funkcionarjev so:

– delovna uspešnost
– uspešno izvedene naloge in sklepi do 10%,
– povečana zahtevnost del in nalog do 10%,
– samostojnost in ustvarjalnost do 10%,

– delovna obremenjenost,
– povečan obseg dela in nalog izven rednega de-

lovnega časa do 30%.
Ovrednoteni kriteriji se seštevajo. Odstotek za vredno-

tenje delovne uspešnosti oziroma za delovno obremenjenost
lahko znaša največ 50%.

9. člen

Višino nadomestila za delovno uspešnost oziroma do-
datno delovno obremenjenost določi funkcionarjem občin-
ski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja dvakrat letno.

Višino nadomestila za delovno uspešnost oziroma do-
datno delovno obremenjenost tajnika določi župan mesečno.

10. člen

Člani občinskega sveta, člani delovnih teles občinskega
sveta in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine,
in sicer:

– svetniki za seje občinskega sveta 6000 SIT,
– predsedniki delovnih teles 4000 SIT,
– člani delovnih teles 3000 SIT,
– predsednik nadzornega odbora 4000 SIT,
– člani nadzornega odbora 3000 SIT.
Višina sejnine se lahko spremeni. O višini odloči ob-

činski svet s posebnim sklepom.

11. člen

Sejnina pripada za udeležbo na sejah.
Sejnina se prizna upravičencu, ki je bil prisoten na seji

najmanj tričetrt časa, porabljenega za sejo.
Članom nadzornega odbora in čalnom drugih delovnih

teles se za čas, ki ga porabijo za delo izven sej, prizna sejnina
za vsake tri ure porabljenega časa.

Upravičencem do sejnine se priznajo tudi stroški prevo-
za z javnimi prevoznimi sredstvi.

Poročilo o izplačanih sejninah se enkrat letno predloži
občinskemu svetu.

12. člen

Nepoklicnim funkcionarjem, ki imajo pravico do nado-
mestila po 7. členu tega pravilnika, sejnina za prisotnost na
sejah občinskega sveta, delovnih teles, odborih in komisija
ne pripada.
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13. člen

Občinski finkcionarji imajo pravico do povračila stro-
škov prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potova-
nje in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.

Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih
prizna Vlada Republike Slovenije zaposlenim v državnih
organih.

14. člen

Pravico iz 13. člena funkcionar uveljavlja le na podlagi
predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga
izda župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine. Koli-
kor gre za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik
občine.

15. člen

Sredstva za izplačilo po določbah tega pravilnika se
zagotavljajo v občinskem proračunu.

16. člen

Plače poklicnim funkcionarjem se obračunavajo in iz-
plačujejo mesečno do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Sejnine se izplačujejo vsake tri mesece na podlagi evi-
dence o prisotnosti na sejah.

Povračila stroškov iz 13. člena se izplačajo po opravlje-
nem službenem potovanju.

17. člen

Podatki o osebnih dohodkih in drugih prejemkih funk-
cionarjev so javni.

18. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep
o višini plač in nadomestil plač funkcionarjem občine za
opravljanje funkcij z dne 18. 5. 1995.

19. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije, uporablja pa se z dnem sprejema.

Št. 10/21-7-1/97
Slovenska Bistrica, dne 10. julija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

ŠKOCJAN

2557.

Na podlagi 7. in 14. člena statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 29/95) je Svet Občine Škocjan na 9. redni
seji dne 25. 9. 1995 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Škocjan

1. člen

S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Občine
Škocjan, tako da se določijo vrste, postopek in način podeli-
tev priznanj.

VRSTE PRIZNANJ

2. člen

Priznanja Občine Škocjan so:
– naziv častnega občana Občine Škocjan,
– nagrada Občine Škocjan,
– priznanje Občine Škocjan.

a) Naziv častnega občana Občine Škocjan

3. člen

Naziv častnega občana Občine Škocjan se podeli osebi,
ki je s svojim življenjem ali delom trajno povezana z Občino
Škocjan in je prispevala k napredku in razvoju občine ali
njenemu ugledu v širšem okolju.

b) Nagrada Občine Škocjan

4. člen

Nagrada Občine Škocjan se podeli občanom Občine
Škocjan za življenjsko delo ali izredne dosežke pri njihovem
delu, ki se nanaša na izvajanje nalog občine oziroma zadovo-
ljevanje potreb njenih prebivalcev.

c) Priznanje Občine Škocjan

5. člen

Priznanje Občine Škocjan se podeli posameznikom,
podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za
posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših po-
dročjih dela in ustvarjanja, ob njihovih pomembnejših jubi-
lejih.

6. člen

Naziv častnega občana Občine Škocjan je častno priz-
nanje in se podeljuje v obliki listine v usnjeni mapi.

Nagrada Občine Škocjan je denarna. O višini nagrade
odloči občinski svet in zanjo zagotovi sredstva v občinskem
proračunu.

Poleg denarne nagrade se nagrajencu izroči tudi diplo-
ma.

Priznanje Občine Škocjan se podeljuje v obliki diplo-
me, lahko pa tudi v obliki knjižnega ali drugega darila.

7. člen

Na leto se lahko podeli en naziv častnega občana in po
ena nagrada občine ter največ tri priznanja Občine Škocjan.

8. člen

Priznanja Občine Škocjan podeljuje občinski svet,
podpisuje župan.

O podelitvi posamezne vrste priznanja odloči občinski
svet po opravljenem javnem razpisu za zbiranje predlogov s
sklepom.

9. člen

Administrativna in strokovna opravila v zvezi z objavo
razpisa, zbiranjem predlogov in pripravo gradiva za odloča-
nje na občinskem svetu opravlja občinski urad.

10. člen

Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Škoc-
jan se objavi na krajevno običajen način (varianta: Dolenj-
ski list).
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11. člen

Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične
osebe, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, druš-
tva, župan in odbori občinskega sveta.

Predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.

12. člen

Če je za posamezno vrsto priznanja več predlogov,
lahko občinski svet za pripravo dokončnega predloga
oziroma gradiva za odločanje na svoji seji imenuje posebno
delovno telo (odbor za priznanja, ki je lahko stalno delovno
telo). V tem primeru mora svet opredeliti sestavo odbora in
naloge.

13. člen

Priznanja se slavnostno podelijo na seji občinskega
sveta.

Podelitev se opravi enkrat letno.

14. člen

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji sveta in
se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 281/97
Škocjan, dne 25. septembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

2558.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS,
št. 34/84, 3/85 in Uradni list RS, št. 26/90), 1. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 10/91), 7. in 8. člena statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 29/95) in 5. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97) je
Občinski svet občine Škocjan na seji dne 30. 6. 1997 sprejel

O D L O K
o načinih in pogojih izvajanja gospodarske javne službe

pokopaliških dejavnosti v Občini Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa zasnova izvajanja obvezne
gospodarske javne službe na področju pokopališke dejav-
nosti.

Določajo se okvirni pogoji za oddajo javne službe v
izvajanje, pravice uporabnikov storitev, viri financiranja, nad-
zor nad izvajanjem in druge opredelitve, ki so za normalno
izvajanje te javne službe potrebne.

2. člen

Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejav-
nost je organizirana, načrtovana in nadzorovana lokalna go-
spodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakoni, tem
odlokom, tehničnimi pravili in navodili pristojnih organov
in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev. Opravljanje po-
kopališke dejavnosti po tem odloku je:

– urejanje pokopališč,
– oddajanje grobov (grobnih mest) v najem,
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih dejavnosti.

3. člen

Urejanje pokopališč je dejavnost, ki se izvaja na poko-
pališču in za potrebe pokopališča in obsega predvsem:

– vzdrževanje objektov in naprav,
– vodenje katastra,
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– vodenje evidenc o pokopanih in najemnikih,
– čiščenje odstranjevanje in odvoz odpadkov in snega,
– vzdrževanje poti,
– urejanje zelenic in živih meja.

4. člen

Oddajanje grobov oziroma grobnih mest je oddajanje
vnaprej pripravljenih grobov ali razpoložljivega grobnega
prostora za grobove najemnikom z najemno pogodbo, v
skladu s tem odlokom, odlokom o pokopališkem redu, splo-
šnim aktom upravljalca in veljavno zakonodajo.

5. člen

Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so
predvsem naslednje:

– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– prva ureditev groba,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.

6. člen

Pogrebne dejavnosti se izvajajo izven pokopališča in na
pokopališču in so predvsem:

– urejanje dokumentacije,
– prevoz pokojnika,
– izvajanja pogrebnih svečanosti,
– ureditev pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Postopke izvajanja pogrebnih dejavnosti lahko uredijo

strokovna združenja izvajalcev s posebnim kodeksom.

7. člen

V Občini Škocjan se pokopališke dejavnosti v skladu s
tem odlokom izvajajo na naslednjih pokopališčih:

1. Otok,
2. Tomažja vas,
3. Stara vas,
4. Škocjan,
5. Sv. Tomaž,
6. Gorenje Dole,
7. Bučka,
8. Dolenje Radulje.

II. NAČINI IN POGOJI

a) Načini

8. člen

Pokopališko dejavnost Občina Škocjan zagotavlja:
– z lastnim izvajanjem Občina Škocjan s pokopališkimi

odbori (v nadaljevanju: upravljalec) ali
– z ustanovitvijo javnega podjetja (v nadaljevanju:

upravljalec) ali
– s podelitvijo koncesije za izvajanje javne službe pod-

jetju ali samostojnemu podjetniku (v nadaljevanju: upravlja-
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lec), na podlagi tega odloka, koncesijkega akta ter koncesij-
ske pogodbe.

b) Pogoji za podelitev koncesije

9. člen

Za posamezno pokopališče iz predhodnega člena se
lahko podeli le ena koncesija za izvajanje pogrebne in poko-
pališke dejavnosti ali za izvajanje pogrebnih in pokopaliških
dejavnosti in urejanje pokopališč.

Ena koncesija se lahko podeli za več pokopališč.

10. člen

Temeljne opredelitve koncesijskega akta so:
– koncesionarji imajo javno pooblastilo za izdajo so-

glasij za:
– pokop,
– postavitev spomenika in
– odstranjevanje dreves na območju pokopališča,
– za urejanje pokopališč se podeljuje monopol,
– za opravljanje pokopaliških storitev se podeljuje mo-

nopol,
– za izvajanje pogrebne dejavnosti se ne podeljuje mo-

nopol,
– koncesija se podeljuje največ za 10 let,
– koncedend za izvajanje koncesije ne plačuje, prav

tako koncesionar koncedentu ne plačuje koncesije.

11. člen

V primeru oddaje koncesije, ko gre za urejanje pokopa-
lišč in pokopališke storitve, bo občina predala koncesionarju
vse objekte in naprave v celoti in z vsemi pritiklinami ter
morebitnimi bremeni.

Za izvajanje pogrebne dejavnosti občina koncesionarju
ne zagotavlja posebnih naprav in objektov.

Koncedent mora zagotavljati normalno rabo objektov
in naprav ter izvajanje storitev v skladu z svojim letnim
gospodarskim načrtom.

12. člen

Kandidati za pridobitev koncesije za izvajanje pokopa-
liških dejavnosti, urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti
morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje.

– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in
da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih
organov,

– da predložijo dokazila in reference ipd., ki potrjujejo,
da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisanih
dejavnosti,

– da podajo zagotovila, da imajo ali bodo imeli ustrez-
no število ustrezno usposobljenih delavcev za izvajanje prev-
zetih dejavnosti,

– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino)
za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in

– da predložijo v potrditev poslovni načrt za izvajanje
dejavnosti prevzetih s koncesijo.

13. člen

Občina Škocjan ima, v primeru podelitve koncesije, ne
glede na določila koncesijskega akta in koncesijske pogod-
be, naslednje posebne pravice:

– pravico potrditve (verifikacije) letnega gospodarske-
ga načrta za področje izvajanja dejavnosti podeljenih s kon-
cesijo,

– pravico soglasja in veta na odločitve koncesionarja,
ki se nanašajo na sklenitev najemnih in nakupnih pogodb za

dele objektov, ki so ali pa niso v neposredni povezavi z
prevzetimi dejavnostmi in osnovno dejavnostjo.

14. člen

Izvajalec je dolžan voditi računovodstvo za gospodar-
sko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo
dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih
javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.

Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec
obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.

Pristojni organ Občine Škocjan ima ob vsakem času
pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja ali zahte-
vati pisno poročilo o porabi sredstev pridobljenih z dejav-
nostjo gospodarske javne službe.

III. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI

15. člen

Urejanje pokopališč ter pokopališke dejavnosti se fi-
nancira iz naslednjih virov:

– najemnine in vzdrževalnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev upravljalca,
– dotacij,
– donacij in
– drugih virov.
Druge vire mora verificirati pristojni organ občine pred

uporabo za financiranje.

16. člen

Višino najemnin za grobove ter ceno storitev upravljal-
ca, ko gre za pokopališke storitve in urejanje pokopališč,
določa pristojen občinski organ na podlagi utemeljenega
predloga upravljalca.

Ceno storitev, ko gre za pogrebne dejavnosti določa
upravljalec (izvajalec) sam.

Najemnine in vzdrževalnine morajo pokriti stroške red-
nega vzdrževanja pokopališć in objektov ter potrebne inve-
sticijske posege.

Cene pokopaliških storitev morajo zagotavljati pokritje
stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in
napravah vezanih za to dejavnost.

Cene pogrebnih storitev morajo biti oblikovane tako,
da so tržno primerljive in usklajene ter da pokrivajo stroške
izvajanja dejavnosti.

Cene storitev upravljalca, ki ne sodijo v gospodarsko
javno službo določa upravljalec prosto.

17. člen

Občina Škocjan iz lastnih virov zagotavlja sredstva za
osnovno usposobitev pokopališč za funkcijo (razširitev po-
kopališč, zgraditev infrastrukture in drugi posegi potrebni za
izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz najem-
nin in drugih virov.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA

18. člen

Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolž-
nosti:

– sprejme pravilnik o pokopališkem redu za posamezno
pokopališče, katerega sestavni del je ureditveni načrt poko-
pališča,

– oddaja prostor za grobove v najem in vodi register
sklenjenih pogodb, določa mesto datum in uro pokopa, pra-
viloma v dogovoru z naročnikom,
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– organizira in opravlja pokope,
– vodi evidenco o grobovih in pokopu umrlih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na

pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi

neposredni okolici,
– izroča upravičencu vredne predmete, najdene pri pre-

kopu groba oziroma postopa po predpisih,
– skrbi za ureditev in vzdrževanje mrliške vežice in

njenega funkcionalnega zemljišča, sklepa pogodbe, vodi fi-
nančno poslovanje in opravlja druge naloge v skladu z ve-
ljavnimi predpisi.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

19. člen

Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo
poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:

– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe
pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom ter drugimi
predpisi,

– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene
njihove pravice uporabnikov javne službe,

– obveznost uporabe storitev izvajalca oziroma konce-
sionarja, ko gre za pokopališke dejavnosti in urejanje poko-
pališč,

– obveznost plačila uporabe objektov, najema in stori-
tev pokopališke dejavnosti in dejavnosti urejanja pokopa-
lišč, če je tako določeno,

– obveznost spoštovanja navodil upravljalca in druge
predpise, ki urejajo področje varnosti, reda, miru, zdravstve-
nega in sanitarnega varstva.

VI. KAZENSKI DOLOČBI

20. člen

Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje upravljal-
ca pokopališča, če ne ravna v skladu z določbami 18. člena
tega odloka.

Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
upravljalca pokopališča.

21. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje posa-
meznik, če krši določila 19. člena tega odloka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem vseh zakonskih in
podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo
področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja
pristojna inšpekcija.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni
organ Občine Škocjan.

23. člen

Upravljalec pokopališča mora v šestih mesecih po uve-
ljavitvi tega odloka izdelati pokopališki red za posamezno
pokopališče in ureditvene načrte pokopališča.

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati za
področje Občine Škocjan vsi odloki o pokopališkem redu in
pogrebnih svečanostih, ki so se do sedaj uporabljali na ob-
močju Občine Škocjan in so v nasprotju z tem odlokom.

25. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 280/97
Škocjan, dne 21. julija 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

VODICE

2559.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Vodice z
dne 10. 7. 1997, da je članu Občinskega sveta občine Vodice
Janezu Staretu prenehal mandat na podlagi šeste alinee prve-
ga odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinska volilna komi-
sija občine Vodice na 9. seji dne 22. 7. 1997 na podlagi
18. in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94 in 33/94)

u g o t o v i l a

da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega
kandidata iz liste kandidatov SKD – Slovenski krščanski
demokrati v 1. volilni enoti za volitve članov v Občinski svet
občine Vodice.

Ta kandidat je Ludvik Debevc, roj. 19. 8. 1941, stanu-
joč Skaručna 33, Vodice. Kandidat je 16. 7. 1997 podal
pisno izjavo, da sprejema mandat.

Št. 396-063
Vodice, dne 22. julija 1997.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Vodice
Majda Verstovšek l.r.

VRHNIKA

2560.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80, 42/86 in
5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic,
ter o označevanju naselij ulic in stavb (Uradni list RS, 11/80)
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika
na 23. seji dne 10. 7. 1997 sprejel
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O D L O K
o spremembi območja naselij Mala Ligojna

in Drenov grič

1. člen

Območje naselij Mala Ligojna in Drenov grič se spre-
meni tako, da se naselju Mala Ligojna priključi del naselja
Drenov grič.

2. člen

Na tem območju so štiri stanovanjske hiše, z oštevilčbo
Drenov grič 54, 55, 116 in 117, ki se jih preimenuje v naselje
Mala Ligojna.

3. člen

Spremembo območja naselij evidentira Območna geo-
detska uprava Ljubljana – izpostava Vrhnika.

Meje območij naselij potekajo po parcelnih mejah in so
prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra obmo-
čij teritorialnih enot. Kartografski prikaz ROTE s prikazom
spremenjenih območij naselij Mala Ligojna in Drenov grič je
sestavni del odloka.

4. člen

Stroške za izdelavo hišnih tablic nosi Občina Vrhnika.

5. člen

Lastniki oziroma uporabniki obstoječih stavb morajo
namestiti hišne tablice najkasneje 30 dni po prejemu obvesti-
la, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo name-
ščene največ eno leto po namestitvi novih.

6. člen

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

Št. 11/1023/97
Vrhnika, dne 11. julija 1997.

Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Tomislav Grom l. r.

2561.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80, 42/86 in
5/90), 15. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic
ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.
11/80), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine
Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Vrhnika na 23. seji dne 10. 7. 1997 sprejel

O D L O K
o imenovanju nove ulice v naselju Log pri Brezovici

1. člen

V naselju Log pri Brezovici se imenuje novo ulico z
nazivom Ob cesti.

2. člen

Ulica poteka tako, da se prične pri Cesti 8. maja in
poteka proti JZ vzporedno z ulico Cesto na Mele.

3. člen

Območje ulice in sistem oštevilčbe stavb bo vrisan v
osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk
(EHIŠ) in ROTE v merilu 1:5000.

4. člen

Območna geodetska uprava Ljubljana, izpostava Vrh-
nika izvede vse postopke glede imenovanja nove ulice in
določitve hišnih številk in jih posreduje lastnikom stavb.
Stroške za izdelavo hišnih tablic nosijo lastniki stavb.

5. člen

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

Št. 11/1023/97
Vrhnika, dne 11. julija 1997.

Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika

Tomislav Grom l. r.

VLADA

2562.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu oblikovanja cen oskrbe z zemeljskim plinom
po plinovodni mreži in cen proizvodnje in distribucije

pare in tople vode

1. člen

Pravne osebe, ki opravljajo oskrbo s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži do končnega porabnika (v nadaljnjem bese-
dilu: zavezanci), lahko cene zemeljskega plina povečajo naj-
več za 1,05 SIT/m3.

2. člen

Pravne osebe, ki opravljajo proizvodnjo in distribucijo
pare in tople vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) lahko
cene toplotne energije za MWh povečajo za znesek, pridob-
ljen na podlagi izračuna, pri katerem se upošteva letna struktu-
ra in normativna letna količina energenta, potrebnega za
proizvodnjo in distribucijo MWh toplotne energije. Pri tem
izračunu se lahko upoštevajo povišanja cen posameznih vrst
energentov na enoto v višini:

1. zemeljski plin 1,050 SIT/m3

2. EL kurilno olje 2,700 SIT/l
3. Mazut lahki L 1,447 SIT/kg
4. Mazut srednji S 1,293 SIT/kg
5. Mazut SNS 1,271 SIT/kg
6. Mazut težki T 1,141 SIT/kg
7. Mazut TNS 1,120 SIT/kg
8. Utekočinjeni naftni plin 7,100 SIT/kg
oziroma pri električni energiji v odstotku povišanja, to je

za 9,8%.
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3. člen

Cene, ki so bile oblikovane skladno s predpisi in so se
uporabljale na tržišču na dan 31. julija 1997, se lahko poveča-
jo na način, določen v prvem in drugem členu te uredbe, od
1. avgusta 1997 dalje.

4. člen

Zavezanci, ki oblikujejo cene v skladu s to uredbo, mora-
jo najkasneje pet dni po uveljavitvi cen, o tem obvestiti Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj.

Obvestilo za cene storitev oskrbe z zemeljskim plinom
mora vsebovati naslednje podatke:

– raven povprečne cene za m3 zemeljskega plina in cene
po posameznih vrstah porabnikov po in pred izvršenim povi-
šanjem,

– kalkulativne elemente drobno prodajne cene za m3 ze-
meljskega plina.

Obvestilo za cene MWh toplotne energije mora vsebova-
ti naslednje podatke:

– raven povprečne cene za MWh in cene po posameznih
vrstah porabnikov, po in pred izvršenim povišanjem;

– normativno letno porabo posameznih vrst energentov
potrebnih za proizvodnjo in distribucijo MWh toplotne ener-
gije;

– izračun potrebnega povišanja cene za MWh toplotne
energije z upoštevanjem dovoljenih povišanj na enoto ener-
gentov, navedenih v 2. členu te uredbe.

5. člen

Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati ured-
ba o načinu oblikovanja cen oskrbe z zemeljskim plinom po
plinovodni mreži in cen proizvodnje in distribucije pare in
tople vode (Uradni list RS, št. 22/97).

6. člen

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 1997.

Št. 380-05/97-72
Ljubljana, dne 31. julija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2563.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 11. člena ter
šestega odstavka 76. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) 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 višini zaščite domačih ponudnikov v postopku oddaje

javnih naročil in o merilih, kdaj šteje, da so blago,
gradbena dela ali storitev domačega porekla

1. člen

S to uredbo se določa:
– kdo se šteje za domačega ponudnika,
– katero blago, gradbeno delo ali storitev šteje, da je

domačega porekla,
– odstotek zaščite ponudb domačega blaga, gradbenih

del ali storitev v okviru zakonsko določene višine.

2. člen

Domači ponudniki so:
– pravne osebe, registrirarne v Republiki Sloveniji,
– samostojni podjetniki – posamezniki, registrirani v

Republiki Sloveniji oziroma vpisani v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov pri Republiški upravi za javne
prihodke,

– fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali
imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

Domači ponudniki dokazujejo status iz prejšnjega od-
stavka tega člena s predložitvijo dokazila o registraciji oziro-
ma vpisu v vpisnik.

3. člen

1. Blago je domačega porekla, če so izpolnjeni kriteriji
iz 12., 13. in 14. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št.
1/95 in 28/95).

2. ”Gradbena dela” na podlagi enotnih cen “so domače-
ga porekla, če imajo kumulativno iz vseh postavk več kot
50% domačih komponent (materialov in dela)”.

3. ”Gradbena dela” na ključ “so domačega porekla, če
je priložena izjava domačega ponudnika, da je struktura
postavk (material in delo) takšna, da domači del kumulativ-
no presega 50%.”

4. Storitev je domačega porekla, če vrednost storitve
kumulativno vsebuje več kot 50% dela domačih ponudni-
kov.

4. člen

Domači ponudniki lahko uveljavljajo zaščito po tej
uredbi, če ponujajo blago, gradbena dela in storitve domače-
ga porekla.

Ponudniki iz prejšnjega odstavka dokazujejo poreklo
blaga in storitev na način:

1. za blago veljajo določbe uredbe o kriterijih za ugo-
tavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga (Uradni list
RS, št. 56/95 in 33/96);

2. za gradbena dela “na podlagi enotnih cen” se domača
ponudba ugotavlja tako, da ponudnik v svoji ponudbi nave-
de, katere pozicije ali sklopi pozicij iz popisa del so domače-
ga izvora in katere so uvožene, pri čemer lahko posamezne
pozicije tudi razdeli na domač in uvoženi del ter potem
prikaže celotno strukturo vrednosti razpisanih del na domači
in tuji del, ter uveljavlja zaščito domače ponudbe, kolikor
domači del presega 50%;

3. za gradbena dela “na ključ” domači ponudnik v svoji
ponudbi navede predvideno strukturo del na domači in uvo-
ženi del z izjavo odgovorne osebe, da bodo dela potekala po
predvideni strukturi;

4. za storitve domači ponudnik v svoji ponudbi navede
delež vrednosti izvajanja storitve z domačimi oziroma tujimi
izvajalci.

5. člen

Višja cena, ki jo lahko domači ponudniki dosežejo ob
enakem izpolnjevanju drugih pogojev je enotna za vse bla-
go, gradbena dela in storitve, in sicer v višini do 15% v letu
1997 in v višini do 10% v letih od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2001.

6. člen

1. Naročnik javnega naročila mora v skladu s četrtim
odstavkom 11. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 24/97) v razpisni dokumentaciji navesti, da bo pri
ocenjevanju ponudb upošteval zaščito domačih ponudnikov.

2. Kolikor naročnik ugotovi pri izvajanju gradbenih del
ali storitev, da je struktura glede domačega in tujega deleža
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drugačna kot je bila ponujena in da tuji del preseže 50%
celotne vrednosti je dolžan o tem obvestiti domačega ponud-
nika in glede na ugotovitve sorazmerno znižati zaščitno stop-
njo domače ponudbe.

7. člen

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

Št. 402-12/97-1
Ljubljana, dne 31. julija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2564.

Na podlagi 4. člena zakona o spodbujanju razvoja de-
mografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 48/90 in 12/92) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o območjih, ki se štejejo

za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji
v obdobju 1997–1999

1. člen

Za 3. členom uredbe o območjih, ki se štejejo za demo-
grafsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju
1997–1999 (Uradni list RS, št. 45/97) se doda novi 3.a člen,
ki se glasi:

“3.a člen

V letu 1997 se štejejo za demografsko ogrožena ob-
močja tudi tista območja, ki so po uredbi o območjih, ki se
štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Slo-
veniji v obdobju 1994–1996 (Uradni list RS, št. 13/94) imela
status demografsko ogroženih območij in so s tem pridobila
možnost zagotovitve sredstev Republike Slovenije za razvoj
lokalne infrastrukture.”

2. člen

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

Št. 300-05/97-5
Ljubljana, dne 31. julija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2565.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o določitvi cene belega kristalnega sladkorja

1. člen

S to uredbo se določi najvišja cena belega kristalnega
sladkorja, ki jo oblikuje in uveljavlja proizvajalec tega slad-
korja za nadaljnjo prodajo in predelavo.

2. člen

Cena belega kristalnega sladkorja iz prejšnjega člena,
pakiranega v 50 kg embalažo fco skladišče dobavitelja, ne
sme presegati 103,60 tolarja za kilogram.

Cena belega kristalnega sladkorja, določena v prejš-
njem odstavku, se pri pakiranjih v manjšo embalažo lahko
poveča največ za dejanske stroške tega pakiranja.

3. člen

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 1997.

Št. 380-03/97-13
Ljubljana, dne 31. julija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2566.

Na podlagi drugega odstavka 75. člena zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 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 spremembi uredbe o reorganizaciji PTT podjetja

Slovenije, p.o. v Telekom Slovenije p.o.

1. člen

V 9.a členu uredbe o reorganizaciji PTT podjetja Slove-
nije p.o. v Telekom Slovenije p.o. (Uradni list RS, št. 76/94,
13/95 in 2/96) se v prvem odstavku črta besedilo “ki jih je
imenovala Vlada Republike Slovenije”.

2. člen

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

Št. 340-18/97-1
Ljubljana, dne 31. julija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2567.

Na podlagi sedmega odstavka 31. člena zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o spremembi uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi

lastniških certifikatov

1. člen

V uredbi o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certi-

fikatov (Uradni list RS, št. 40/93, 72/93, 17/94, 47/94, 8/95,

69/95 in 51/96) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da

se glasi:

“Imetnik certifikata, ki je uporabil certifikat do 30.

junija 1997 pri pooblaščenih investicijskih družbah in s kate-

rim je presegel okvir zbiranja certifikatov pooblaščenih in-

vesticijskih družb, ki ga je s sklepom določila Agencija za

trg vrednostnih papirjev, lahko zahteva v roku 60 dni od

prejema obvestila pooblaščenih investicijskih družb, prenos

sredstev iz evidenčnih računov pooblaščenih investicijskih

družb na svoj evidenčni račun.”

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440-16/97-2

Ljubljana, dne 31. julija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2568.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.

1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike

Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje

avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

1. člen

Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske od-

govornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s

predpisi in uporabljale na tržišču na dan uveljavitve te ured-

be, se določijo kot najvišje.

2. člen

Ta uredba začne veljati 9. avgusta 1997.

Št. 440-04/97-5

Ljubljana, dne 31. julija 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik
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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.

V knjižico smo vložili tudi spremembe zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 44-2414/97 z dne 24. julija 1997).

Cena 2.457 SIT (10419)

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.
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