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USTAVNO SODIŠČE

3030.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude za
začetek postopka ocene ustavnosti in zakonitosti, ki jo je
vložila družba Rebus d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa direktor
Franc Kočman, na seji dne 16. septembra 1997

s k l e n i l o:

1. Izvrševanje 27. člena pravilnika o uporabi igralnih
avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96 in 40/97)
se do končne odločitve začasno zadrži.

2. Pristojni davčni organi morajo takoj odpečatiti igral-
ne avtomate, ki so bili zapečateni na podlagi 27. člena pravil-
nika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic in omogoči-
ti nadaljnje opravljanje dejavnosti posebnih iger na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic.

3. Ta sklep začne učinkovati z razglasitvijo.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Pobudnica navaja, da je kot prirediteljica posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic na podlagi
4. in 27. člena pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj
igralnic (v nadaljevanju: pravilnik) dolžna opremiti igralne
avtomate z elektronsko kontrolno napravo za nadzor nad
delovanjem aparata (v nadaljevanju: EKN).

2. Urad za standardizacijo in meroslovje (v nadaljeva-
nju: USM) naj bi bil na podlagi javnega razpisa, objavljene-
ga v Uradnem list RS, št. 71/96, sklenil pogodbo o dobavi
EKN s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje (v
nadaljevanju: SIQ). SIQ po navedbah pobudnice do 15. 5.
1997 ni dobavil niti ene EKN niti ni v tem roku pridobil
certifikata o tipski odobritvi. Pobudnica meni, da SIQ do
30. 6. 1997, ko je potekel rok za vgradnjo EKN v igralne
avtomate, ni pridobil certifikata o ustreznosti EKN. Ker
vgradnja EKN do roka ni bila omogočena, je bila sprejeta
dopolnitev 27. člena pravilnika, ki je začela veljati 5. 7.
1997. Dopolnitev pravilnika, ki določa, da se šteje, da je
EKN vgrajena, če je bila dana prijava v roku, opravljeno
vplačilo vnaprej in če je prireditelj omogočil njeno vgradnjo
do 31. 10. 1997, je za pobudnico pravno nevzdržna, saj
kupcu nalaga, da prodajalcu plača vnaprej, ne da bi vedel,
kaj bo dobil.

3. Pobudnica meni, da je prvi odstavek 27. člena pravil-
nika v nasprotju z določbo 2. člena ustave o pravni državi,
ker je neuresničljiv. Drugi odstavek 27. člena pravilnika pa
naj bi zaradi vnaprej pogojenega plačila kupnine brez garan-
cij za dobavo blaga, posegel v svobodno gospodarsko pobu-
do, kar naj bi predstavljalo kršitev 74. člena ustave.

4. Pobudnica utemeljuje svoj pravni interes z dejstvom,
da je kot družba za turistični marketing registrirana tudi za
prirejanje iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Predlaga tudi zadržanje izvajanja 4. in 27. člena pravilnika.
Dne 10. 9. 1997 je namreč Davčni urad Koper zaradi neiz-

polnjevanja 27. člena pravilnika pobudnici zapečatil 66 igral-
nih avtomatov. Pobudnica zaradi ukrepa ne more več oprav-
ljati svoje gospodarske dejavnosti. Prenehanje opravljanja
dejavnosti predstavlja poleg izgube dohodka in dobička tudi
izgubo delovnih mest, kar za pobudnico predstavlja težko
popravljivo škodo.

5. Ministrstvo za finance v odgovoru na pobudo meni,
da je pobuda neutemeljena in da so v njej zapisane netočno-
sti in neresničnosti. Dobavitelj EKN naj namreč ne bi bil
SIQ, temveč družba Playsafe Monitoring Ltd., ki je bila
izbrana na javnem razpisu. SIQ je pooblaščeni zastopnik
družbe Playsafe Monitoring Ltd. Certifikat o tipski odobritvi
merila je bil izdan 12. 5. 1997 in je postal dokončen in
izvršljiv v juniju 1997, informativna objava v uradnem glasi-
lu pa je bila opravljena 1. 9. 1997.

6. Namen spremembe pravilnika naj bi bilo podaljšanje
roka za izpolnitev obveznosti, predpisane v prvem odstavku
27. člena pravilnika, in sicer pod enakimi pogoji za vse
prireditelje, ki so se za nakup in vgradnjo EKN prijavili v
roku. Prireditelji, ki so se držali določb dopolnjenega pravil-
nika, imajo tudi zagotovljeno vgradnjo EKN do 31. 10.
1997, kot to določa pravilnik.

B)

7. 39. člen zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) daje ustavnemu sodišču
možnost, da do končne odločitve v celoti ali delno zadrži
izvrševanje predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lah-
ko nastale težko popravljive škodljive posledice. Predpis, ki
ga pobudnica izpodbija, je podzakonski predpis. V primeru,
da se ugotovi njegova protiustavnost ali nezakonitost, bi ga
ustavno sodišče lahko tudi odpravilo, kar bi učinkovalo za
nazaj (45. člen ZUstS). Kljub temu ustavno sodišče ocenju-
je, da zaradi izrečenega varnostnega ukrepa na podlagi iz-
podbijanega pravilnika (zapečatenja igralnih avtomatov) na-
staja pobudnici dnevno finančna škoda, poleg tega pa je
zaradi izrečenega varnostnega ukrepa v nevarnosti 35 delov-
nih mest. Če bi zaradi finančnih težav prišlo do prenehanja
poslovanja in do odpovedi delovnih mest (kar v dani situaci-
ji ni nerealno), bi s tem za pobudnico in zaposlene nastale
škodljive posledice, ki bi jih bilo kasneje težko popraviti. Na
drugi strani pa s tem, da bodo zaradi zadržanega izvrševanja
27. člena pravilnika nekateri prireditelji iger na srečo lahko
še nekaj časa uporabljali igralne avtomate brez EKN, tudi če
se bo izkazalo, da je bilo zadržanje nepotrebno, ne bo nasta-
jala nobena škoda. Sama določba 27. člena pravilnika na-
mreč omogoča nadaljnje poslovanje igralnih avtomatov tudi
brez vgrajenih EKN, če so le njihovi lastniki prijavili igralne
avtomate za njihovo vgradnjo in vplačali predujem za njiho-
vo dobavo.

8. Ker bi zgolj začasno zadržanje izvajanja za naprej
pomenilo, da se situacije, v kateri se je znašla pobudnica, ne
morejo ponoviti, za samo pobudnico, in ostale prireditelje
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic,
ki jim je bil izrečen varnostni ukrep zapečatenja igralnih
avtomatov na podlagi 27. člena pravilnika, pa takšno zadrža-
nje ne bi imelo dejanskega učinka, je ustavno sodišče v
skladu z drugim odstavkom 40. člena ZUstS določilo organ
in način izvršitve sklepa, kot to izhaja iz druge točke izreka.
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9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr.
Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr.
Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan
M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-196/97-16
Ljubljana, dne 16. septembra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

3031.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora o pri-
stojnosti na zahtevo Okrajnega sodišča v Trbovljah na seji
dne 16. septembra 1997

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi A. D., J. D. in M. K., vseh iz T.,
za denacionalizacijo avtobusa znamke Mercedes S-5133 in
avtobusa Sauer S-4794 je pristojna Upravna enota Trbovlje.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Okrajno sodišče v Trbovljah je vložilo zahtevo za
odločitev v sporu o pristojnosti v zadevi denacionalizacije
premičnin predlagateljev A. D., J. D. in M. K. Predlagatelji
so na Občino Trbovlje dne 3. decembra 1993 vložili odškod-
ninski zahtevek za škodo, ki naj bi jo bila leta 1945 njihove-
mu pravnemu predniku J. D. iz T. povzročila država s podr-
žavljenjem avtobusa znamke Mercedes S-5133 in avtobusa
Sauer S-4794.

2. Občina Trbovlje je menila, da za odločanje o zahtev-
ku predlagateljev ni pristojna, zato je z dopisom št. 301
00-13/93-01 z dne 7. januarja 1994 vlogo odstopila v reševa-
nje Temeljnemu sodišču v Ljubljani, enoti v Trbovljah.

3. Sodišče je po prejemu zahtevka v nepravdnem po-
stopku izvedlo posamezna procesna dejanja, po ugovoru
Slovenskega odškodninskega sklada, da za vodenje denacio-
nalizacijskega postopka v konkretni zadevi sodišče ni pri-
stojno, pa se je izreklo za stvarno nepristojno in na ustavno
sodišče vložilo zahtevo za določitev pristojnega organa. So-
dišče v zahtevi navaja, da sta bila upravičencu J. D. avtobusa
podržavljena na podlagi 25. člena uredbe ministrstva za lo-
kalni promet o prevozu potnikov in prtljage s cestnimi mo-
tornimi vozili (Uradni list LRS, št. 45/45 – 318 – v nadalje-
vanju: uredba) in ne na podlagi pravnega posla, sklenjenega
zaradi sile, grožnje ali zvijače državnega organa oziroma
predstavnika oblasti. Odločb o podržavljenju avtobusov dr-
žava ni izdala, sklepa o določitvi višine odškodnine za posa-
mezno podržavljeno premičnino pa sta vsebovana v zapisni-
kih z dne 23. septembra 1946.

B)

4. Ustavno sodišče je na podlagi 8. alinee prvega od-
stavka 21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) pristojno, da odloča o
sporih o pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi orga-
ni. Negativni spor o pristojnosti ureja 61. člen ZUstS in po

njem lahko zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, ki mu
je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen. To
je v obravnavanem primeru Okrajno sodišče v Trbovljah.

5. ZDen deli pristojnost za odločanje o zahtevah za
denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Za odlo-
čanje o zahtevah za denacionalizacijo premoženja, ki je bilo
podržavljeno s predpisi, določenimi v 3. in 4. členu ZDen, so
pristojni upravni organi (prvi odstavek 54. člena), za odloča-
nje o zahtevah za denacionalizacijo premoženja, ki je prešlo
v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi
grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstav-
nika oblasti, pa so pristojna sodišča (56. člen).

6. Določitev pristojnosti za reševanje konkretne dena-
cionalizacijske zadeve je odvisna od vprašanja, kateri akt je
bil v resnici podlaga za prenos lastninske pravice na avtobu-
sih upravičenca: uredba oziroma na njeni podlagi izdana
odločba ali pa pravni posel.

7. Minister za lokalni promet LRS je dne 27. septembra
1945 sprejel uredbo, ki je urejala prevoz potnikov in prtljage
s cestnimi motornimi vozili na vseh javnih avtobusnih pro-
gah v Sloveniji. Uredba je stopila v veljavo z objavo v
Uradnem listu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in
Narodne vlade Slovenije, to je 20. oktobra 1945. Po 2. točki
25. člena uredbe je z njeno uveljavitvijo prevzelo Ministrs-
tvo za lokalni promet za potrebe rednega prevoza vse avto-
buse na območju Slovenije.

8. Iz priloženega spisa izhaja, da sta bila upravičencu
avtobusa odvzeta dne 20. novembra 1945, to je neposredno
po uveljavitvi uredbe. Pravna podlaga za podržavljenje avto-
busov je torej bila določba 2. točke 25. člena uredbe, ki je
učinkovala neposredno. Lastninska pravica na avtobusih je
prešla na državo po samem predpisu, zato državni organ o
zaplembi ni izdal nobene odločbe in je zaplembo ter določi-
tev odškodnine ugotovil zgolj v zapisniku št. 884/46 ter
885/46 z dne 23. septembra 1946. Po 4. členu ZDen so
upravičenci oziroma njihovi pravni nasledniki upravičeni
zahtevati vračilo premoženja, ki so ga na podlagi te uredbe
izgubili in ki je prešlo v državno last. Za odločanje o zahtev-
kih, vloženih na podlagi 4. člena ZDen, pa so po prvem
odstavku 54. člena ZDen pristojni odločati upravni organi.

9. Upravni organ Občine Trbovlje je sodišču odstopil
zadevo še pred delitvijo pristojnosti tedanjih občin med lo-
kalne skupnosti in upravne enote. Za zadeve, o katerih je po
ZDen odločal pristojni občinski organ, so sedaj na podlagi
3. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. decembra 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS,
št. 29/95), pristojne upravne enote. Za obravnavo denaciona-
lizacijskega zahtevka predlagateljev je v skladu s 1. členom
uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/94) pristojna upravna enota
v Trbovljah.

C)

10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-356/96-3
Ljubljana, dne 16. septembra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.
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3032.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora o pri-
stojnosti na zahtevo Ministrstva za kulturo na seji dne
16. septembra 1997

o d l o č i l o:

Za odločanje o zahtevi Zveze hranilno-kreditnih služb
Slovenije in Slovenske zadružne kmetijske banke za dena-
cionalizacijo nepremičnin, vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku št. 386 k.o. Maribor – Grad (v času sklenitve darilne
pogodbe vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 180 k.o.
Grajska vrata), v naravi Narodnega doma v Mariboru (dom
JNA) s stavbiščem in dvoriščem, je pristojno sodišče.

O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Ministrstvo za kulturo vlaga zahtevo za odločitev v
sporu o pristojnosti v zadevi denacionalizacije nepremičnin
predlagateljev Zveze hranilno-kreditnih služb Slovenije in
Slovenske zadružne – kmetijske banke (v nadaljevanju: pred-
lagateljici).

2. Vlagatelj zahteve navaja, da sta predlagateljici na
podlagi 67. člena zakona o zadrugah (Uradni list RS, št.
13/92 – v nadaljevanju: ZZ) na Ministrstvo za finance vložili
zahtevo za denacionalizacijo nepremičnin, vpisanih v zem-
ljiškoknjižnem vložku (v nadaljevanju: zk vložek) št. 386
k.o. Maribor – Grad (ob prehodu v državno last dne
3. oktobra 1946 vpisanih v zk vložku 180 k.o. Grajska vra-
ta). Nepremičnine, katerih denacionalizacijo predlagateljici
uveljavljata, je Posojilnica Narodni dom v Mariboru (v nada-
ljevanju: Posojilnica) z darilno pogodbo, sklenjeno dne
3. oktobra 1946, podarila Jugoslovanski armadi. Predlagate-
ljici v zahtevi navajata, da je Posojilnico kot darovalko brez
vsakega pooblastila zastopal predstavnik Ministrstva za fi-
nance, medtem ko pa je vse pristojbine in stroške v zvezi s
pogodbo poravnal Mestni ljudski odbor v Mariboru. Predla-
gateljici menita, da daritev Posojilnice ni bila prostovoljna,
da pa predlagateljici kot pravni osebi ne moreta uveljavljati
zahtevka z dokazovanjem sile, zvijače ali zmote pri sklepa-
nju darilne pogodbe.

3. 67. člen ZZ po prepričanju predlagateljic omogoča
vračilo vsega premoženja, ki je bilo po 9. maju 1945 brez
nadomestila preneseno na državo ali druge uporabnike. Na-
rodni dom je bil prenesen na Jugoslovansko armado brez
nadomestila, zato naj bi bili podani razlogi za vrnitev tega
premoženja, ne da bi bilo potrebno ugotavljati pristnost da-
rilne pogodbe.

4. Z nepremičnino, katere vrnitev zahtevata predlagate-
lja, naj bi po odhodu Jugoslovanske armade iz Slovenije
upravljala Republika Slovenija, dejanski zavezanec pa naj bi
bilo Ministrstvo za obrambo.

5. Ministrstvo za finance je menilo, da je bilo premože-
nje Posojilnici odvzeto oziroma preneseno na državo z daril-
no pogodbo in da je na podlagi 5. člena zakona o denaciona-
lizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93 – v nadaljevanju:
ZDen) za vodenje postopka pristojno sodišče, zato se je
izreklo za nepristojno in zadevo dne 4. februarja 1994 odsto-
pilo sodišču.

6. Temeljno sodišče v Mariboru, enota v Mariboru, je v
zvezi s pritožbo upravičenk na sklep o določitvi sodne pri-
stojnosti št. Nz št. 610/94 z dne 21. junija 1994 odločilo, da
je za reševanje zahtevka predlagateljic pristojna Komisija za
denacionalizacijo pri Občini Maribor oziroma upravni organ

za stanovanjske zadeve Občine Maribor (sklep št. Nz 636/94
z dne 13. septembra 1994). V obrazložitvi sklepa se sodišče
sklicuje na revizijsko odločbo Vrhovnega sodišča št. Ips
378/93 z dne 10. februarja 1994.

7. Z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Maribor (MUV, št. 5/92) je
bil Narodni dom razglašen za kulturni spomenik, zato je
Upravna enota Maribor kot pravni naslednik prejšnjih občin-
skih upravnih organov dne 19. aprila 1996 zahtevo predlaga-
teljic odstopila v reševanje Ministrstvu za kulturo.

8. Ministrstvo za kulturo v zahtevku za odločitev v
sporu o pristojnosti meni, da je na podlagi 5. točke 54. člena
ZDen pristojno za vodenje denacionalizacijskih postopkov
za vrnitev premičnin, ki so po predpisih o varstvu naravne in
kulturne dediščine predmeti kulturne in naravne dediščine
(drugi odstavek 17. člena ZDen) in nepremičnin, ki so po
predpisih o varstvu naravne in kulturne dediščine razglašene
za kulturne spomenike ali naravne znamenitosti (tretji odsta-
vek 18. člena). V zvezi z zahtevkom predlagateljic za dena-
cionalizacijo Narodnega doma v Mariboru pa navaja, da je
Narodni dom prešel v državno last na podlagi darilne pogod-
be, zato naj bi bilo za odločanje o zahtevi pristojno sodišče.
Pri tem se ministrstvo sklicuje na 5. člen v zvezi s 56. členom
ZDen. Po citiranih določbah naj bi bila za vodenje postop-
kov denacionalizacije premoženja, podržavljenega na podla-
gi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače
državnega organa oziroma predstavnika oblasti, pristojna
sodišča. Po mnenju Ministrstva upravni organi ne morejo
izvajati dokazov o uporabi sile, grožnje ali zvijače pri skle-
panju pravnih poslov.

9. Ministrstvo predlaga, naj ustavno sodišče na podlagi
160. člena in na podlagi osme alinee prvega odstavka
21. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) odloči, kateri organ je
pristojen za vodenje postopka denacionalizacije Narodnega
doma v Mariboru.

B)

10. Ustavno sodišče je na podlagi 8. alinee prvega
odstavka 21. člena ZUstS pristojno, da odloča o sporih o
pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Nega-
tivni spor o pristojnosti ureja drugi odstavek 61. člena ZUst-
S. Na njegovi podlagi lahko zahteva rešitev spora o pristoj-
nosti organ, ki mu je bila zahteva odstopljena, pa meni, da
zanjo ni pristojen. To je v obravnavanem primeru Ministrs-
tvo za kulturo.

11. ZDen razmejuje pristojnost za odločanje o zahtevah
za denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Za vo-
denje postopkov denacionalizacije so pristojni upravni orga-
ni, če je bilo premoženje podržavljeno s predpisi, določenimi
v 3. in 4. členu ZDen, če pa je premoženje prešlo v državno
last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje,
sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika obla-
sti, so za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo po 56.
členu ZDen pristojna sodišča.

12. Določitev pristojnosti za reševanje konkretne dena-
cionalizacijske zadeve je torej odvisna od vprašanja, kateri
akt je bil dejanska podlaga za prenos lastninske pravice na
predmetu, ki je predmet denacionalizacije, torej akt (odloč-
ba) državnega organa ali posamičen pravni posel.

13. Ljudska skupščina FLRJ je dne 18. julija 1946 spre-
jela Splošni zakon o zadrugah (Uradni list FLRJ, št. 59/46 –
v nadaljevanju: SZZ). Zakon je v 46. členu takrat delujočim
zadrugam naložil, da morajo svoja pravila in delovanje us-
kladiti z njim v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve. Dne
21. avgusta 1946 je zakonodajalec sprejel zakon o ureditvi
in delovanju kreditnega sistema (Uradni list FLRJ, št. 68/46
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– v nadaljevanju: ZUDKS), ki je kreditne zadruge opredelil
kot zadružna kreditna podjetja, katerih naloga je bila, da s
sodelovanjem in vzajemnostjo zadovoljujejo kreditne potre-
be svojih članov. Obstoječih kreditnih zadrug zakon ni uki-
nil, uzakonil pa je obveznost, da si morajo za nadaljevanje
izvajanja dejavnosti pridobiti dovoljenje Ministrstva za fi-
nance. Uredbo o likvidaciji kreditnih zadrug (Uradni list
LRS, št. 16/47 – v nadaljevanju: uredba), je Vlada LRS,
sklicujoč se na določbo 2. člena ZUDKS) in na 46. člen SZZ,
sprejela 17. aprila 1947.

14. Darilna pogodba, na podlagi katere je država FLRJ
pridobila lastnino na Narodnem domu, je bila sklenjena pred
potekom roka za uskladitev pravil in delovanja zadrug po
SZZ in v času, ko so zadružna kreditna podjetja po ZUDKS
imela možnost, da si pri Ministrstvu za finance izposlujejo
dovoljenja za svoj nadaljnji obstoj. Uredba vlade, sprejeta v
aprilu 1947, je imela učinek za tiste kreditne zadruge, ki si v
skladu z ZUDKS niso pridobile dovoljenja za nadaljnje izva-
janje dejavnosti.

15. Iz predložene dokumentacije izhaja, da je bil edini
pravni temelj za prehod lastninske pravice na Narodnem
domu v Mariboru na državo, katerega vrnitev na podlagi
67. člena ZZ zahtevata predlagateljici, dne 3. oktobra 1946
med Posojilnico in Jugoslovansko armado sklenjena darilna
pogodba. Iz listinskih dokazov ni mogoče preizkusiti trditve
predlagateljic, da delegat Ministrstva za finance Drago Voll-
maier, ki je pri sklepanju darilne pogodbe zastopal Posojilni-
co, za zastopanje ni imel veljavnega pooblastila, iz 4. točke
pogodbe pa je razvidno, da je odločitev o odstopu (daritvi)
Narodnega doma Jugoslovanski armadi dne 22. septembra
1946 sprejela skupščina Posojilnice.

16. Sprejem SZZ in ZUDKS je sicer lahko vplival na
to, da je Posojilnica podarila Narodni dom Jugoslovanski
armadi, neposrednega učinka na prehod lastnine na državo
pa zakona nista imela. V sklepu št. Nz 636/94 z dne
13. septembra 1994, s katerim je Temeljno sodišče v Mari-
boru ugotovilo, da je za vodenje denacionalizacijskega po-
stopka pristojen upravni organ, se sodišče sklicuje na revizij-
sko odločbo Vrhovnega sodišča RS št. Ips 378/93 z dne
10. 2. 1994. Sklicevanje sodišča na revizijsko odločbo v tem
primeru ni utemeljeno. V odločbi št. Ips 378/94 je Vrhovno
sodišče namreč ugotovilo, da sta upravičenca osebi, ki jima
je bilo premoženje odvzeto na podlagi odločbe komisije za
nacionalizacijo z dne 10. septembra 1959, in da sta za tem, to
je 28. septembra 1959, z občino sklenili še menjalno pogod-
bo in na njeni podlagi v zameno za zgornjo etažo nacionali-
zirane poslovne stavbe pridobili v last enonadstropno stano-
vanjsko hišo. Razliki, ki bi jima pripadala za nacionalizirani
del poslovne stavbe, pa sta se upravičenca z isto pogodbo
odpovedala. Pravni temelj za nacionalizacijo dela stavbe, za
katero sta se upravičenca odpovedala plačilu odškodnine, je
po ugotovitvi Vrhovnega sodišča bila uredba o postopku za
izvedbo nacionalizacije najemnih zgradb in gradbenih zem-
ljišč (Uradni list FLRJ, št. 4/54) in na njeni podlagi pred
sklenitvijo menjalne pogodbe izdana odločba komisije za
nacionalizacijo. V obravnavanem primeru pa je bila darilna
pogodba sklenjena pred sprejemom in uveljavitvijo uredbe o
likvidaciji zadružnih kreditnih podjetij. Samo dejstvo, da je
ZUDKS uzakonil zahtevo po pridobitvi dovoljenja za na-
daljnje poslovanje zadružnih kreditnih podjetij, med katera
je spadala tudi Posojilnica, ni zadostna opora za zaključek,
da je Narodni dom prešel v državno last na podlagi 4. člena
ZDen.

17. Na podlagi navedenih okoliščin ustavno sodišče
zaključuje, da so nepremičnine, navedene v izreku te odloč-
be, prešle v državno last na podlagi pravnega posla (darilne
pogodbe). V skladu s 5. členom ZDen je zato za odločanje o

zahtevi za denacionalizacijo teh nepremičnin pristojno so-
dišče, ki bo ob presoji utemeljenosti zahteve za denacionali-
zacijo ugotovilo, ali je bila darilna pogodba sklenjena pod
vplivom grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma
predstavnika oblasti.

C)

18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek,
mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec,
Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-II-55/97-3
Ljubljana, dne 16. septembra 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

SODNI SVET

3033.

Sodni svet Republike Slovenije je na 96. seji dne 25. 9.
1997 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnic na sodniški mesti okrožnih sodnic

Na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem so-
dišču v Mariboru se s 25. 9. 1997 imenujeta:

– Leonida Jerman in
– Zdenka Klarič.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

3034.

Sodni svet Republike Slovenije je na 96. seji dne 25. 9.
1997 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice

Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Celju se s 25. 9. 1997 imenuje:

Ana Fidler.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3035.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republi-
ke Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno

na območju Slovenije za september 1997

Cene življenjskih potrebščin so se septembra 1997 v
primerjavi z avgustom 1997 povišale za 0,6%, cene na drob-
no pa za 0,9%.

Št. 052-07-2/97
Ljubljana, dne 1. oktobra 1997.

Irena Križman l. r.
Namestnica direktorja

Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

CANKOVA-TIŠINA

3036.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) 3., 25. in 241. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 35/97) ter 14. člena statuta Občine Can-
kova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet
občine Cankova-Tišina na 29. seji, dne 26. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o ravnanju s posebnimi odpadki v Občini

Cankova-Tišina

1. člen

S tem odlokom se ureja ravnanje s posebnimi odpadki,
ki vsebujejo nevarne snovi (v nadaljnjem besedilu: nevarni
odpadki) njihovo zbiranje, odvažanje, odlaganje in ravnanja
ter nadzor nad izvajanjem tega odloka na območju Občine
Cankova-Tišina.

2. člen

Cilji ravnanja z nevarnimi odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin od-

padkov,
2. preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega od-

laganja odpadkov,
3. ločeno zbiranje odpadkov,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje,
5. uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj”.

3. člen

Subjekti ravnanja z nevarnimi odpadki so:
1. Občina Cankova-Tišina,
2. izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki, druge ose-

be javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnost
ali zadeve ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) ter

3. povzročitelji obremenitev (v nadaljevanju: povzroči-
telji).

4. člen

Posebni odpadki so odpadki, ki jih zaradi količine in

lastnosti ni mogoče varno odstranjevati skupaj s komunal-
nimi odpadki oziroma je to mogoče po njihovi posebni
obdelavi.

5. člen

Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki imajo zaradi koli-
čine in narave eno ali več lastnosti:

– eksplozivnost,
– lahka vnetljivost in gorljivost,
– povzročanja vžiga drugih snovi,
– reaktivnost,
– strupenost,

– jedkost in dražljivost,
– radioaktivnost,
– kužnost ali gabljivost.
Sem predvsem uvrščamo naslednje odpadke:
– ostanke olj, maščob, barv, lakov in njihova embalaža,

– sredstva za zaščito rastlin (embalaža),
– čistila, lepila, razredčila,
– zdravila,
– baterije, akumulatorji.

6. člen

Nevarne odpadke iz prejšnjega člena tega odloka ureja-
jo posebni predpisi, pravilnik o ravnanju s posebnimi odpad-
ki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86).

7. člen

Povzročitelji nevarnih odpadkov so pravne in fizične

osebe, ki s svojo dejavnostjo ali ravnanjem povzročajo na-
stajanje nevarnih odpadkov.

Zbiralci nevarnih odpadkov so izvajalci javnih služb, ki
jih zbirajo, prevažajo in začasno skladiščijo.

Odstranjevalci nevarnih odpadkov so pooblaščene or-

ganizacije, ki te odpadke predelujejo, končno odlagajo ali
opravljajo nevtralizacijo škodljivih vplivov.
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8. člen

Pri nastajanju, predelavi, zbiranju, prenosu in odstra-
njevanju nevarnih odpadkov se ne sme:

1. ogrožati zdravja ljudi ali javne koristi;
2. ogrožati zdravje živali in povzročati nevarnosti za

naravne življenjske pogoje živali in rastlin, ki se jim je
mogoče izogniti;

3. onesnaževati okolja preko dopustnih, z zakonom do-
ločenih meja;

4. povzročati nevarnosti požara ali eksplozije;
5. povzročati motenj v javnem redu in miru.

9. člen

Povzročitelji nevarnih odpadkov morajo skrbeti zato,
da se nevarni odpadki varno hranijo in obvezno ter pravoča-
sno odstranjujejo, tako, da ne nastopijo posledice, navedene
v prejšnjem členu.

10. člen

Šteje se, da so nevarni odpadki v smislu tega odloka
varno odstranjeni, če je z ustrezno predelavo, odlaganjem ali
drugim ravnanjem trajno zagotovljeno izpolnjevanje zahtev
iz 8. člena tega odloka.

11. člen

Povzročitelji, zbiralci in odstranjevalci nevarnih od-
padkov (pravne osebe) morajo voditi posebno tekočo evi-
denco v skladu z navodili, glede na vrsto, količino, poreklom
in nahajališčem nevarnih odpadkov.

12. člen

Povzročitelji nevarnih odpadkov morajo zbiralcem ali
odstranjevalcem nevarnih odpadkov, ko jim nevarne odpad-
ke predelajo, te deklarirati vključno s pisnim opozorilom,
kakršne nevarnosti lahko nastanejo pri nadaljnjem ravnanju
s temi odpadki.

13. člen

Nevarni odpadki se odvažajo občasno (najmanj dvakrat
letno – akcija) in se zbirajo na zato določenih mestih prav
tako kot kosovni odpadki, zavržena neuporabna vozila ter
druge trde usedline iz kanalizacij odpadnih vod.

14. člen

Odpadki se morajo odlagati v skladu s pravilnikom o
ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
(Uradni list SRS, št. 20/86).

15. člen

Komunalni nadzornik lahko z ureditveno odločbo zah-
teva vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest. Zbirno in odjem-
no mesto mora ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim in
požarno-varstvenim pogojem in ne sme ovirati in ogrožati
prometa na javnih površinah.

Izvajalci javnih služb so dolžni zbirna mesta pri odvozu
nevarnih odpadkov ustrezno pospraviti in očistiti.

16. člen

Prekrški povzročiteljev in izvajalcev se sankcionirajo
po 32. in 33. členu odloka o ravnanju s komunalnimi odpad-
ki v občini (Uradni list RS, št. 68/96).

17. člen

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

Št. 0706/97
Cankova-Tišina, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

ČRNOMELJ

3037.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj
na seji dne 23. 9. 1997 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna

za pospeševanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih
dejavnosti, obrti in podjetništva v Občini Črnomelj

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za
dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševa-
nje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti in pod-
jetništva v Občini Črnomelj.

2. člen

Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– sofinanciranje novih programov in razširjanje že ob-

stoječe dejavnosti kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti
in podjetništva,

– sofinanciranje novih delovnih mest,
– samozaposlitev.
Sredstva se dodeljujejo v obliki dolgoročnih in kratko-

ročnih posojil in subvencij za subvencioniranje obrestne me-
re ter sofinanciranje novih delovnih mest.

3. člen

Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– kmetje, katerim je kmetijstvo osnovna dejavnost,
– samostojni podjetniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za

izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti s potrdilom o
izpolnjevanju pogojev ter priložili vse potrebne dokumente
za izdajo dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasi-
tev za vpis v sodni register in priložili vse potrebne doku-
mente za ustanovitev podjetja.

Sedež prosilca mora biti na območju Občine Črnomelj.
Posojilo se oddeljuje z najdaljšo dobo vračila do 4 let

izjemoma 6 let, za obratna sredstva pa do enega leta.

4. člen

Sklep o razpisu za dodelitev posojil, subvencij obrestne
mere in sofinanciranje novih delovnih mest sprejme Občin-
ski svet občine Črnomelj oziroma od občinskega sveta poob-
laščeni odbor in ga objavi v sredstvih obveščanja.

Sklep o razpisu vsebuje:
1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere Občinski

svet občine Črnomelj sprejme sklep.
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2. Skupni znesek sredstev namenjenih za pospeševanje
kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, turizma, obrti in podjet-
ništva v Občini Črnomelj.

3. Namene za katere se dodeljujejo sredstva.
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo oziroma sub-

vencijo obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest.
5. Dobo vračanja posojila oziroma odstotek subvencije

obrestne mere v odvisnosti od predračunske vrednosti inve-
sticije oziroma odstotek subvencije obrestne mere glede na
višino posojila.

6. Višino obrestne mere in znesek sofinanciranja novih
delovnih mest.

7. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od
petnajst dni od dneva objave in naslov, na katerega prošnje
vložijo.

8. Navedbo, da mora prošnja za posojilo oziroma sub-
vencijo obrestne mere in sofinanciranje novih delovnih mest
vsebovati poleg drugega še ime in priimek oziroma oznako
firme in naslov podjetja, opis in predračunsko vrednost inve-
sticije ter višino zaprošenega posojila oziroma subvencije.

9. Navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti
prošnji:

a) Priglasitveni list kot dokazilo za samostojnega pod-
jetnika o vpisu v register samostojnih podjetnikov oziroma
sklep o vpisu podjetja v sodni register ali potrdilo, da je
občan pri pristojnem organu vložil zahtevek in priložil vse
zahtevane dokumente za izdajo dovoljenja za opravljanje
določene dejavnosti ter za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost fotokopijo obrtnega dovoljenja, ki ne sme biti
starejše od enega meseca.

b) Potrdilo o plačanih vseh zapadlih davkih in prispev-
kih (samostojni podjetniki) za preteklo četrtletje oziroma
dokazilo o boniteti podjetja, začetniki pa oceno uspešnosti
investicije.

c) Za vse prosilce navedbo števila zaposlenih s prilože-
nimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje.

č) Za vse prosilce, ki že imajo proizvodnjo oziroma
opravljajo storitev, uporabno dovoljenje za opravljanje na-
vedene dejavnosti v prostoru.

d) Dokazila glede na namen posojila:
– pri nakupu poslovnih prostorov overjeno kupoprodaj-

no pogodbo;
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov grad-

beno dovoljenje oziroma priglasitev del in predračun, zem-
ljiškoknjižni izpisek, izjavo lastnika oziroma upravljalca
poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela in najem-
no pogodbo, ki mora biti sklenjena vsaj za dobo vračanja
posojila;

– pri nakupu opreme in nadomestnih delov za general-
no popravilo: predračun ali račun, kupoprodajno pogodbo,
pri nakupu generalno obnovljene opreme pa še pisno garan-
cijo izvajalca generalnega popravila, s katero zagotavlja živ-
ljensko dobo opreme;

e) Če odgovorna oseba podjetja še ni v delovnem raz-
merju v tem podjetju, da pisno izjavo ustanoviteljev podjet-
ja, da bo odgovorna oseba sklenila delovno razmerje v tem
podjetju najkasneje v roku 6 mesecev od porabe posojila in
se zaposlila za nedoločen čas oziroma najmanj štiri leta
neprekinjeno.

10. V primeru subvencioniranja obrestne mere mora
prosilec še predložiti sklep banke o odobritvi posojila in
sicer v letu, ko je dan razpis za subvencioniranje obrestne
mere za dobo vračanja posojila.

11. Rok, v katerem bo župan Občine Črnomelj sprejel
sklep o dodelitvi posojil oziroma odobritvi subvencije obrest-

ne mere, ki ne sme biti daljši od petinštirideset dni od dneva
poteka roka za vložitev prošenj in rok petnajst dni, v katerem
bo sklep posredovan vsem prosilcem.

5. člen

Višina posojila praviloma ne sme presegati 30% pred-
računske vrednosti investicije.

Subvencija obrestne mere je lahko največ 50% r (real-
nih obresti), s tem, da se ob vsakem razpisu opredelijo pogo-
ji subvencioniranja oziroma maksimalna obrestna mera pri
najetem kreditu.

6. člen

Prošnjo za posojila oziroma subvencijo obrestne mere
in sofinanciranje novih delovnih mest vložijo prosilci v upra-
vi Občine Črnomelj. Prošnjo prouči strokovna služba uprave
Občine Črnomelj, izdela obrazložitev in poda predlog v pre-
sojo pristojnemu odboru občinskega sveta, ki ga predloži
županu v odločitev. Sklep se posreduje vsem prosilcem,
najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu odločitve.

7. člen

Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Črnomelj.

8. člen

Posojilna pogodba, sklenjena med Občino Črnomelj in
posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom
občinskega sveta vsebuje poleg standardnih določb še na-
slednje:

– obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi na-
mensko,

– rok za začetek poslovanja, če obrat ali podjetje še ne
obratuje,

– rok v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti
delavce, koliko delavcev in za kakšen čas, če mu je bilo
posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih produktivnih
delovnih mest,

– rok, v katerem mora odgovorna oseba podjetja skleni-
ti delovno razmerje v tem podjetju,

– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpol-
ni katerihkoli obveznosti iz posojilne pogodbe takoj vrne
posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po zakonsko
določeni obrestni meri,

– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpol-
ni katerihkoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne
subvencijo z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi,

– določbo glede zavarovanja posojila.

9. člen

Namensko porabo posojila oziroma subvencije pridob-
ljene po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz pogodbe
preverja pooblaščena strokovna služba uprave občine in pri-
stojni odbor Občinskega sveta občine Črnomelj.

10. člen

Posojilojemalec prične koristiti posojilo, odobrena
sredstva na podlagi dokumentacije takoj po sklenitvi ustrez-
ne pogodbe in jih mora izkoristiti najkasneje v treh mesecih
oziroma do konca koledarskega leta, v katerem so bila sred-
stva odobrena. Upravičenec-posojilojemalec prične vračati
posojilo po porabi celotnega posojila v mesečnih obrokih,
katerih zapadlost je določena v posojilni pogodbi.

11. člen

Strokovna in administrativna tehnična opravila v zvezi
z dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna opravljajo
strokovne službe uprave Občine Črnomelj.
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12. člen

Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Št. 403-98/95
Črnomelj, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

DESTRNIK-TRNOVSKA VAS

3038.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 in 18/88), 45. člena statuta Občine Destr-
nik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95), 17. in 64. člena
statuta KS Trnovska vas ter 7. člena sklepa o razpisu referen-
duma je Svet krajevne skupnosti Trnovska vas na 14. redni
seji dne 18. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju

za sofinanciranje dograditve OŠ in večnamenskega
prostora in drugih komunalnih objektov na območju

KS Trnovska vas

1. člen

Za območje KS Trnovska vas se na podlagi odločitve
delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 7. septembra
1997 uvede krajevni samoprispevek v denarju za sofinanci-
ranje dograditve OŠ in večnamenskega prostora ter drugih
komunalnih objektov na območju KS Trnovska vas.

2. člen

Krajevni samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer
od 1. aprila 1998 do 31. marca 2003.

3. člen

S samoprispevkom zbrana sredstva se uporabijo za so-
financiranje dograditev OŠ, večnamenskega prostora in dru-
gih komunalnih objektov na območju KS Trnovska vas, in
sicer:

– dograditev OŠ Trnovska vas, večnamenskega
prostora, čistilne naprave in kanalizacije 54%

– za krajevne ceste 25%
– za delovanje KS in vzdrževanje skupnih

prostorov KS 19%
– za delovanje društev v KS 2%.
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 32,500.000

SIT (cene 1997). Program nalog iz tega sklepa je ocenjen na
120,000.000 SIT. Razlika sredstev za realizacijo programa
se bo zagotovila iz drugih virov.

4. člen

Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
ki imajo stalno prebivališče na območju KS Trnovska vas, in
sicer od naslednjih osnov:

– 2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nado-
mestila plače ter plačil po pogodbah,

– 10% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih zem-
ljišč in zemljišč gozdov,

– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavaro-
valne osnove, od katere plačujejo prispevek za invalidsko in
pokojninsko zavarovanje ter 2% od dobička,

– 2% od pokojnin, ki mora biti višja od pokojnine z
varstvenim dodatkom,

– 2% od povprečne plače v RS, ki jo objavi Zavod za
statistiko RS, – za zaposlene v tujini.

Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov,
navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek
za vsak vir posebej. Samoprispevek se ne plačuje v primerih,
ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.

5. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil, plačil po pogodbah in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in samostojnim podjetnikom
bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna upra-
va RS, Davčni urad Ptuj, izpostava Ptuj.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samopris-
pevek enkrat na leto za žiro račun KS Trnovska vas, ki
zavezancem izstavi položnico.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se KS Trnovska vas dostavi seznam zaposlenih oziroma
upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-
prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96).

6. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
žiro računu KS Trnovska vas št. 52400-842-018-82219.

Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet KS. O
realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora
svet KS poročati zboru krajanov.

7. člen

Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodar-
jenjem s samoprispevkom zbranimi sredstvi opravlja nad-
zorni odbor KS. Pravilnost obračunavanja in odvajanja sa-
moprispevka kontrolira Davčna uprava RS, Davčni urad Ptuj,
izpostava Ptuj v okviru svojih pristojnosti.

8. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštejejo od osnove za odmero dohodnine (9. člen
zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95 in
44/96).

9. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se
od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003 in se objavi v uradnem glasilu.

Št. 014-28/97
Trnovska vas, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Sveta KS Trnovska vas

Anton Potrč l. r.
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3039.

Na podlagi 7. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za sofinancira-
nje dograditve OŠ in večnamenskega prostora in drugih ko-
munalnih objektov na območju KS Trnovska vas (Uradni
vestnik občine Destrnik-Trnovska vas št. 7, z dne 25. 7.
1997), daje volilna komisija KS Trnovska vas

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu 7. septembra 1997

o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju
za sofinanciranje dograditve OŠ in večnamenskega

prostora in drugih komunalnih objektov na območju
Krajevne skupnosti Trnovska vas

Na referendumu, dne 7. septembra 1997 o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje dogradi-
tve OŠ in večnamenskega prostora in drugih komunalnih
objektov na območju KS Trnovska vas so bili ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:

1. V volilni imenik je bilo vpisanih 955 krajanov, nak-
nadno vpisanih na podlagi potrdila pristojnega organa ni
bilo.

2. Na referendumu je glasovalo 551 krajanov, kar je
57,6%.

3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 444 kraja-
nov, kar je 80,5%.

4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasoval 101 kra-
jan, kar je 18,5%.

5. Neveljavnih glasovnic je bilo 6, kar je 1%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94)
volilna komisija krajevne skupnosti ugotavlja da je izglaso-
van predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju
za sofinanciranje dograditve OŠ in večnamenskega prostora
in drugih komunalnih objektov na območju KS Trnovska
vas, ker se je zanj izreklo 444 krajanov, kar je 80,5% voliv-
cev, ki so glasovali.

Trnovska vas, dne 7. septembra 1997.

Predsednik
volilne komisije
KS Trnovska vas
Jože Vidic l. r.

Člani in namestniki VK KS
Valentina Golob l. r.
Irena Polič l. r.
Miran Arnuga l. r.
Franci Pukšič l. r.
Vinko Prigl l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3040.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba
US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 9/96 in 14/96 – odločbi US RS in Uradni list RS, št.
26/97) in na podlagi 8. in 16. člena statuta Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet
občine Dol pri Ljubljani na 24. seji dne 23. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o javnem redu

in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani

1. člen

25. člen se spremeni tako, da glasi:
“Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga

pristojni upravni organ, pristojna inšpekcija, komunalni nad-
zornik ali oškodovanec.”

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 1997.

Št. 64/97
Dol pri Ljubljani, dne 23. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

DIVAČA

3041.

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 16. člena statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet
občine Divača na seji dne 18. 9. 1997 sprejel

P R A V I L N I K
o štipendiranju

1. člen

S tem pravilnikom se določa:
– merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij,
– postopek za izvajanje štipendiranja.

2. člen

Občina Divača zagotavlja proračunska sredstva za šti-
pendiranje potrebnih strokovnih kadrov za kadrovske potre-
be javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača in
jih je ustanovila Občina Divača ter za potrebe Občinske
uprave občine Divača.

3. člen

Štipendijo se lahko dodeli štipendistom, ki so državlja-
ni Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini
Divača in se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili
delovno razmerje po dogovoru s štipenditorjem.

4. člen

Pri podeljevanju štipendij se upošteva učni uspeh, spo-
sobnost in interes za izbran izobraževalni program in letnik
izobraževanja.

5. člen

Osnovna višina kadrovske štipendije se določa v od-
stotku od zajamčene neto plače v RS in znaša 40% zajamče-
ne neto plače v RS za študente, 30% zajamčene neto plače za
dijake.
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6. člen

Kadrovska štipendija obsega:
– osnovno kadrovsko štipendijo,
– dodatek za učni uspeh.

7. člen

Študentom se prizna dodatek za učni uspeh od osnovne
kadrovske štipendije glede na povprečno oceno v preteklem
študijskem letu in sicer:

– 7,00 do 8,00 – 10%,
– 8,01 do 8,50 – 20%,
– 8,51 do 9,00 – 40%,
– 9,01 do 9,50 – 60%,
– 9,51 dalje – 100%.

8. člen

Dijakom se prizna dodatek za učni uspeh od osnovne
kadrovske štipendije glede na učni uspeh v preteklem šol-
skem letu in sicer:

– dober – 10%,
– prav dober – 30%,
– odličen – 50%.

9. člen

Dodatek za dosežen učni uspeh ne pripada študentom
in dijakom prvega letnika.

10. člen

Štipendije se dodelijo in izplačujejo za šolsko leto,
razen v zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absol-
ventski staž. Štipendija se nakazuje štipendistom mesečno
do 20. v mesecu za tekoči mesec.

11. člen

Štipendije se podeljujejo v skladu z ugotovljenimi kadrov-
skimi potrebami v občini na podlagi javnega razpisa. Kadrov-
ske potrebe ugotavlja občinska uprava v sodelovanju s predstoj-
niki javnih zavodov in odbori občinskega sveta. Prednostni
vrstni red kadrovskih potreb določi župan Občine Divača.

12. člen

Javni razpis vsebuje:
– stopnjo strokovne izobrazbe in poklic, za katerega se

razpisuje štipendija,
– rok za prijavo in obvestilo o izbiri,
– pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil

delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.

13. člen

Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole,
– dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhod-

nega izobraževanja (študenti in dijaki, ki že obiskujejo pro-
gram, za katerega se razpisuje štipendija, tudi dokazilo o
učnem uspehu v preteklem šolskem letu),

– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– življenjepis,
– morebitna dokazila o aktivnem delovanju v športnih,

kulturnih ali drugih humanitarnih organizacijah in društvih,
– morebitna dokazila o nagradah in priznanjih ali more-

bitnem aktivnem udejstvovanju na področju, za katerega se
razpisuje štipendija,

– morebitna priporočila zavoda ali priznanega strokov-
njaka s področja, za katerega se razpisuje štipendija,

– potrdilo o stalnem prebivališču.

14. člen

Pri izbiri kandidata se upoštevajo naslednji kriteriji:
– učni uspeh v preteklem šolskem letu,

– učni uspeh zadnjega letnika predhodnega izobraže-
vanja,

– letnik izobraževalnega programa, ki ga obiskuje pro-
silec,

– aktivno delovanje v športnih, kulturnih ter humani-
tarnih organizacijah in društvih,

– aktivno udejstovanje na področju, za katerega se raz-
pisuje štipendija.

15. člen

Kadrovska štipendija se dodeli kandidatu, ki zbere naj-
večje število točk

1. Učni uspeh v preteklem šolskem letu
dijaki:
– odličen – 50 točk,
– prav dober – 30 točk,
– dober – 15 točk;
študenti:
– povprečna ocena nad 9,01– 50 točk,
– nad 8,01 – 30 točk,
– nad 7,01 – 15 točk.
2. Učni uspeh predhodnega izobraževanja
– odličen – 50 točk,
– prav dober – 30 točk,
– dober – 15 točk.
3. Letnik izobraževalnega programa
– končan I. letnik – 5 točk,
– končan II. letnik – 10 točk,
– končan III. letnik – 20 točk.
4. Aktivno delovanje v športnih, kulturnih in humani-

tarnih organizacijah in društvih do 20 točk.
5. Aktivno udejstvovanje na področju, za katerega se

razpisuje kadrovska štipendija do 20 točk.

16. člen

Javni razpis za dodelitev kadrovske štipendije izvaja
Občinska uprava občine Divača na podlagi določil tega pra-
vilnika in smiselni uporabi Zakona o upravnem postopku.

17. člen

Prosilci imajo v osmih dneh od dneva prejema obvesti-
la o izbiri, pravico vložiti ugovor na župana Občine Divača.
Odločitev župana je dokončna.

18. člen

Medsebojna razmerja med štipendistom in občino se
določijo s pisno pogodbo, ki jo podpiše župan in direktor
zavoda, v katerem se bo štipendist po zaključnem šolanju
zaposlil.

19. člen

Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali ne konča izo-
braževanja v roku, ki je določen s študijskim programom ali
se ne zaposli v skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan
vrniti izplačane zneske štipendije z obrestmi po veljavni
obrestni meri za dolgoročne kredite.

20. člen

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

Št. 31/44
Divača, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Divača
Drago Škamperle l. r.
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GROSUPLJE

3042.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena
zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), uredbe o
merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civil-
ne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Urad-
ni list RS, 18/96) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje
na 31. seji 17. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja

v Občini Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiza-
cije in delovanja sistema zaščite in reševanja v RS za območ-
je Občine Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: občina) natanč-
neje določa:

– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štaba, enot
in služb civilne zaščite ter drugih sil zaščite in reševanja ob
naravnih in drugih nesrečah ter v vojni,

– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki so-
delujejo pri izvajanju nalog zaščite in reševanja,

– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnostih.

Druge naloge iz področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami se izvajajo na podlagi zakona, enotnih
temeljev in zasnove v sistemu zaščite in reševanja v RS ter
ustreznih podzakonskih aktov.

II. PRISTOJNOSTI OBČINE

2. člen

Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.

Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje pre-

bivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje

v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocene ogroženosti ter načrtov zaščite in reše-

vanja,
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vza-

jemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in štabov

civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v
občini,

– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v
primeru naravnih in drugih nesreč,

– izvajanje programov usposabljanj občinskega po-
mena,

– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči
na območju občine,

– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, re-
ševanje in pomoč s sosednjimi občinami,

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

3. člen

Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v občini
aktivirajo sile za zaščito in reševanje so: potres, poplave,
plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi,
neurja, požari, večje prometne nesreče, epidemije, suše in
izpad komunalne infrastrukture, kolikor redne službe in pod-
jetja niso zmožni sami obvladovati nesreče ali nezgode.

V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v
vojni.

III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

4. člen

Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke
za neposredno osebno, vzajemno zaščito, prvo pomoč, reše-
vanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih ter drugih delov-
nih in bivalnih okoljih.

V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvaja-
jo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vza-
jemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja kra-
jevno pristojen štab za civilno zaščito, vodja intervencij
gasilske ali druge reševalne službe, ki izvaja zaščito in reše-
vanje na prizadetem območju ali poverjenik civilne zaščite.

V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja
po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo
delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab civilne zaščite ali
poverjenik civilne zaščite.

Občani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite, ki
obsega samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč, na-
slednjo aktivnost:

– organizirajo in izvajajo ukrepe za preprečevanje ne-
sreč oziroma zmanjšanje njihovih posledic;

– vzdržujejo objekte ter naprave za zaščito in reševanje
(zaklonišča, zaklonilnike, druge prostore);

– nabavljajo ustrezna sredstva za osebno zaščito in pr-
vo pomoč.

IV. SILE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

5. člen

Na podlagi ocen ogroženosti se v občini načrtujejo in
izvajajo naslednje naloge zaščite, reševanja in pomoči:

– prva medicinska pomoč,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem (eva-

kuacija),
– gašenje in reševanje ob požarih,
– reševanje iz ruševin ob potresu in zemeljskih plazo-

vih,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah,
– reševanje ob velikih prometnih nesrečah,
– izvajanje radiološke, kemične in biološke zaščite,
– reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter ob dru-

gih ekoloških nesrečah,
– reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah mno-

žičnega nasilja,
– odpravljanje posledic nesreč.
V miru izvajajo naloge za zaščito in reševanje podjetja,

zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna
za zaščito in reševanje. Štabi, enote in službe civilne zaščite
se aktivirajo v primeru večjih naravnih in drugih nesreč.

6. člen

Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
– enote civilne zaščite,
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– gospodarske družbe, podjetja, zavodi in druge orga-
nizacije,

– enote in službe društev.

7. člen

Civilna zaščita v občini deluje in je organizirana v
skladu s sklepom o organiziranju enot in služb ter drugih sil
za zaščito reševanja in pomoč v Občini Grosuplje.

Gospodarske družbe, podjetja, zavodi in druge organi-
zacije, ki jih določi župan, glede na stopnjo ogroženosti in
dejavnost ustanovijo ustrezne enote in službe civilne zaščite.

Gospodarske družbe, podjetja, zavodi in druge organi-
zacije poleg svojih nalog zaščite, reševanja in pomoči, oprav-
ljajo te naloge tudi za potrebe občine v skladu z zakonom za
opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči določi župan
s sklepom.

8. člen

V občini opravljajo naloge zaščite in reševanja tudi
društva, ki jih določi župan s sklepom.

Finančni stroški, ki nastanejo pri opravljanju nalog za-
ščite, reševanja in pomoči, izvajanju priprav ter druge pravi-
ce in obveznosti društev, gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij določene s sklepom župana, se uredijo z
medsebojno pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja.

Župan lahko v primeru potrebe pridobi tudi druga pod-
jetja, organizacije in posameznike, ki so potrebni za izvaja-
nje dejavnosti pomembne za zaščito in reševanje v primeru
naravnih in drugih nesreč.

V. ENOTE IN ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE

9. člen

Enote civilne zaščite so v občini posebej organizirane
in opremljene ter usposobljene sile, namenjene za zaščito in
reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob na-
ravnih in drugih večjih nesrečah ter nevarnostih.

Enote civilne zaščite se organizirajo v vseh krajevnih
skupnostih ter v tistih gospodarskih družbah, podjetjih, za-
vodih in društvih, ki jih s sklepom določi župan na predlog
občinskega štaba civilne zaščite.

Enote civilne zaščite so splošne in specializirane.
Splošne enote civilne zaščite organizirajo za izvajanje

manj zahtevnih nalog zaščite in reševanja gospodarske druž-
be, podjetja, zavodi in druge organizacije ter krajevne skup-
nosti, ki na svojem območju nimajo gasilskega društva ozi-
roma če ti sestavi niso zadostni.

Specializirane enote civilne zaščite organizirajo za iz-
vajanje posameznih zahtevnejših nalog zaščite in reševanja
gospodarske družbe, večja podjetja, zavodi in druge organi-
zacije, ter občina na podlagi ocene ogroženosti.

10. člen

Za operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, se na območju obči-
ne imenuje:

– občinski štab civilne zaščite,
– štab civilne zaščite v krajevnih skupnostih oziroma

poverjenike in njihove namestnike za civilno zaščito.
Štabe civilne zaščite, poverjenike in njihove namestni-

ke imenuje župan s sklepom.

11. člen

Operativne gasilske enote prostovoljnih gasilskih dru-
štev opravljajo dejavnosti oziroma naloge zaščite in reševa-

nja v skladu z zakonom in uredbo Vlade RS o merilih za
organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in
reševanje.

Enote se popolnjujejo iz članstva prostovoljnih gasil-
skih društev, ki so ustrezno usposobljeni za opravljanje na-
log operativne gasilske enote.

VI. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE

12. člen

Za odkrivanje, spremljanje in obveščanje prebivalstva,
gospodarskih služb, podjetij, zavodov ter drugih organizacij
in organov, o nevarnostih naravnih in drugih nesreč, se v
občini organizira sistem za opazovanje in obveščanje.

Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljajo: opa-
zovalno omrežje, informacijska podpora ter center za ob-
veščanje in alarmiranje (v nadaljnjem besedilu: center za
obveščanje).

13. člen

Center za obveščanje v občini, ki ima položaj območ-
nega centra, se organizacijsko, materialno in kadrovsko us-
posobi v primeru večje naravne ali druge nesreče.

Regijski center za obveščanje Ljubljana, ki pokriva
tudi območje Občine Grosuplje, deluje neprekinjeno 24 ur
dnevno.

VII. USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

14. člen

Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se v občini
izvaja po programih, ki zagotavljajo temeljno in dopolnilno
usposabljanje oziroma po programih, ki jih predpiše Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Dopolnilno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite
se praviloma izvaja v obliki praktičnih vaj.

15. člen

Pripadniku civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži
usposabljanje ali posamezna vaja:

– če se zaradi bolezni ali poškodbe ni sposoben udele-
žiti usposabljanja ali vaje,

– če je ob pozivu k usposabljanju na šolanje in če ima
med usposabljanjem izpit, kolokvij ali obvezne vaje,

– če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan,
– če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini

ali gospodinjstvu, oziroma zaradi drugih osebnih razlogov,
zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi šel na
usposabljanje.

Prošnjo za odložitev usposabljanja ali vaje je potrebno
vložiti pri Upravi za obrambo Ljubljana, izpostavi za obram-
bo Grosuplje, v osmih dneh po prejemu poziva.

VIII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE
IN REŠEVANJA

16. člen

Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali
poveljnik občinskega štaba civilne zaščite, v skladu s pogoji
in situacijo odredi aktiviranje:

– občanov ter njihovih sredstev,
– delavcev in sredstev podjetij, zavodov ter
– drugih organizacij, štabov in enot civilne zaščite na

območju občine.
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Aktivnosti se vodijo in izvajajo v skladu z načrti zaščite
in reševanja občine.

17. člen

Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in
drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo aktiviranci
iz prejšnjega člena, imajo le-ti pravico do povračila dejan-
skih stroškov in dejanske škode.

Občani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne
prehrane, če najmanj 4 ure neprekinjeno sodelujejo v akciji
zaščite in reševanja.

Povračilo oziroma odškodnina občanom in delavcem
ter lastnikom sredstev iz prejšnjega člena gre v breme prora-
čuna občine.

V primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč gre
povračilo v breme gospodarske družbe, podjetja, zavoda ali
druge organizacije, tudi posameznika, ki je s svojim ravna-
njem povzročil nastanek nesreče.

IX. NAČRTOVANJE IN VODENJE ZAŠČITE
IN REŠEVANJA

18. člen

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini in
župan občine, imata na področju zaščite in reševanja naloge
in pristojnosti določene s statutom Občine Grosuplje.

19. člen

Operativno in strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja
kot enoten sistem.

Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki ci-
vilne zaščite, štabi civilne zaščite, poverjeniki za civilno
zaščito in poveljniki oziroma vodje operativnih enot društev,
ki izvajajo določene naloge na področju zaščite in reševanja.

Poveljniki, poverjeniki in vodje enot, iz prejšnjega od-
stavka, ki imajo pooblastila za vodenje nalog zaščite in reše-
vanja, morajo naloge izvrševati v skladu z zakoni in pravili
stroke. Za svoje delo odgovarjajo nadrejenim oziroma župa-
nu.

Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite lahko za vo-
denje posameznih intervencij določi vodjo intervencij.

20. člen

Občinski štab civilne zaščite ima naslednje naloge:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti

in reševanju,
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira

izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje

pri odpravi posledic,
– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite, reše-

vanja in pomoči za občinski svet in župana.
Delo štaba vodi poveljnik, v njegovi odsotnosti pa nje-

gov namestnik. Štab ima določeno število članov, ki se ime-
nujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih orga-
nov, služb in organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju
in pomoči na območju občine. Poveljnika, njegovega na-
mestnika in člane občinskega štaba civilne zaščite imenuje
župan.

21. člen

Poverjenik civilne zaščite ima naslednje naloge:
– spodbuja opremljanje prebivalcev (stanovalcev, de-

lavcev) z osebno in skupno zaščitno opremo ter usposablja-
nje za izvajanje osebne in vzajemne zaščite,

– skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter
drugih ukrepov za zaščito ljudi in premoženja,

– sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip
za zaščito in reševanje v okolju, v katerem biva (KS) oziro-
ma v katerem dela (podjetje),

– nadzoruje redno vzdrževanje zaklonišč (prostorov, ob-
jektov in naprav) ter opozarja pristojne na vzdrževanje,

– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme (RKB zašči-
te, opreme za gašenje požara in reševanje iz ruševin, prve
medicinske pomoči ter vseh drugih sredstev, ki se nahajajo v
objektih in okolju, za katere je zadolžen),

– spremlja in opozarja prebivalce, stanovalce oziroma
delavce v bivalnem in delovnem okolju na vse preteče nevar-
nosti, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in premoženje
(požar, potres, poplava, eksplozija...)

– spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito
in reševanje v krajevni skupnosti, podjetju, zavodu ali drugi
organizaciji oziroma stanovanjskem objektu,

– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča pred-
postavljene organe, službe in nadrejeni štab civilne zaščite,

– sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vode-
nju ter izvajanju zaščite in reševanja.

22. člen

Prostovoljce pri opravljanju nalog vodijo njihovi vodje
v skladu z odločitvami in usmeritvami poveljnika občinske-
ga štaba civilne zaščite. Njihovo vodenje mora biti podreje-
no splošnim načelom vodenja sil za zaščito, reševanje in
pomoč.

Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti ima-
jo pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne zaščite.

23. člen

Strokovna, administrativna in tehnična opravila na po-
dročju zaščite in reševanja iz pristojnosti občine izvaja stro-
kovna služba v občinski upravi.

X. KAZENSKA DOLOČBA

24. člen

Za neizvajanje določil tega odloka se uporabljajo ka-
zenske določbe zakonov s področja zaščite, reševanja in
pomoči, veljavnih na območju Republike Slovenije.

XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

25. člen

Pristojna strokovna služba občine, gospodarske družbe,
podjetja, zavodi in druge organizacije (društva), ki v občini
izvajajo naloge zaščite in reševanja, morajo v roku 60 dni od
uveljavitve tega odloka uskladiti sedanjo organiziranost za-
ščite in reševanja z določili tega odloka.

26. člen

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

Št. 851-1/97
Grosuplje, dne 17. septembra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta občine

Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.
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3043.

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarje-
nju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest, (Uradni list RS,
št. 7/87), je Občinski svet občine Grosuplje na 31. seji dne
17. 9. l997 sprejel

S K L E P

1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni
rabi naslednji parceli; v k.o. Stara vas zemljišče parc. št.
960/5, pot v izmeri 136 m2, preneha biti družbena lastnina v
splošni rabi.

2. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 353-2/96
Grosuplje, dne 17. septembra l997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

3044.

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje

(Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarje-
nju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest, (Uradni list RS,
št. 7/87), je Občinski svet občine Grosuplje na 31. seji dne
17. 9. l997 sprejel

S K L E P

1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni
rabi naslednji parceli; v k.o. Grosuplje – naselje zemljišče
parc. št. 2210/5 k.o. Grosuplje – naselje, cesta v izmeri
397 m2, preneha biti družbena lastnina v splošni rabi.

2. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 466-1026/95
Grosuplje, dne 17. septembra l997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

3045.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95) in pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni
list RS, št. 39/96, 61/96 in 43/97) je Občinski svet občine
Grosuplje na 31. seji dne 17. 9. 1997 sprejel

D O P O L N I T V E   P R A V I L N I K A
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Občini Grosuplje

1. člen

V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št.
39/96, 61/96 in 43/97) se v 11. členu spremeni besedilo točk
2.1., 2.2., 2.3. in 2.5. tako, da glasi:

“2.1. Sofinanciranje zatiranja mastitisa
Namen: zmanjšanje okužbe z latentnim mastitisom in

pospeševanje preventivnega zdravljenja živali.
Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni

rejci na območju Občine Grosuplje, ki imajo 5 in več molz-
nic. Sredstva se nakazujejo na podlagi predloženih računov s
seznamom koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve (Ve-
terinarski zavod ljubljanske regije). Občina Grosuplje sofi-
nancira zatiranje mastitisa v višini 70% od celotne cene
opravljene storitve.

2.2. Umetno osemenjevanje
Namen: sofinancira se umetno osemenjevanje govejih

plemenic v višini 600 SIT od celotne cene storitve. Rejci, ki
imajo 5 in več molznic v A kontroli, imajo možnost oseme-
nitve živali s semenom boljših bikov. Živali, primerne za
osemenjevanje s semenom boljših bikov, odbere selekcijska
služba Kmetijskega zavoda Ljubljana. Prva osemenitev ži-
vali s takšnim semenom se opravi na način, kot je uveljav-
ljen po tem pravilniku, za vse ostale osemenitve iste živali pa
se osemenitev s semenom boljših bikov plača po redni ceni,
ki jo postavi izvajalec storitve.

Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni
rejci na območju Občine Grosuplje, sredstva se nakažejo na
podlagi predloženih računov s seznamom koristnikov, ki jih
predloži izvajalec storitve (Veterinarski zavod ljubljanske
regije).

2.3. Sofinanciranje nakupa in zavarovanja plemenske
živine

Namen: spodbujanje nakupa plemenskih živali z name-
nom izboljšanja proizvodnosti ter zavarovanja živali. Občina
Grosuplje sofinancira nakup plemenskih telic v višini 10%
od nabavne cene živali. Do regresa za nakup plemenskih
telic so upravičeni rejci, ki imajo 5 ali več molznic v A
kontroli. Zavarovanje krav se sofinancira rejcem, ki zavaru-
jejo nad 5 živali in sicer v višini 3.000 SIT za žival.

Pogoji za pridobitev sredstev: sofinancira se nabavna
cena ali cena zavarovanja plemenske živali, zahtevku je
potrebno priložiti mnenje kmetijske svetovalne službe in
potrdilo o nakupu ali zavarovanju plemenskih živali. K vlogi
za sofinanciranje nakupa morajo prosilci predložiti še teto-
virni list za plemensko žival v A kontroli.

2.5. Sofinanciranje pristojbin za promet z mlekom
Namen: sredstva so namenjena preiskavam na kužne

bolezni in vnetje vimena živali, katerih produkti so namenje-
ni potrošnji in jih plačujejo kmetje glede na količino oddane-
ga mleka. Pregled izvaja pristojna veterinarska služba. Obči-
na Grosuplje sofinancira pristojbine za promet z mlekom v
skladu s predpisi, ki urejajo pristojbine za promet z mlekom.

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska
zadruga enkrat mesečno na podlagi računa izvajalca storitve,
ki mu je priložen seznam kmetov oziroma količina oddanega
mleka.”

2. člen

V 11. členu pravilnika se za točko 3.2. doda nova točka
3.3., ki glasi:

“3.3. Sofinanciranje projektne dokumentacije
Namen: urejanje podeželja oziroma kmetijskih zemljišč

z namenom lažje, hitrejše in bolj ekonomične pridelave ter
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možnosti obdelave zemljišč z različno mehanizacijo. Sred-
stva so namenjena sofinanciranju projektne dokumentacije
za izdelavo projektov melioracij in celostnega urejanja pode-
želja ter se nakažejo izdelovalcu projekta za pokrivanje sprot-
nih stroškov.

Pogoji za pridobitev sredstev: za izdelavo projektne
dokumentacije se pridobivajo sredstva občine ali Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če pri izdelavi pro-
jektne dokumentacije sodeluje s finančnimi sredstvi Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se upoštevajo
pogoji ministrstva. Izdelovalcu projektne dokumentacije se
nakažejo sredstva na podlagi pogodbe med projektantom in
Občino Grosuplje.”

3. člen

Te dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu
RS, in začnejo veljati takoj po objavi.

Št. 321-04/96
Grosuplje, dne 17. septembra 1997.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

IG

3046.

Na podlagi zakona o davkih občanov (Uradni list SRS,
št. 36/88, 8/89 ter Uradni list RS, št. 8/91 in 7/93) ter v
skladu z 22. členom zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94), je Občinski svet občine Ig na 28. redni seji
sprejel

O D L O K
o povečanju vrednosti točke za odmero davka

od premoženja

1. člen

Vrednost točke za izračun davka od premoženja na
posest stavb v Občini Ig za leto 1997, ki znaša 378,71 SIT,
se poveča za 100% tako, da znaša povečana vrednost
757,42 SIT.

2. člen

Ta  odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.

Št. 910
Ig, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.

3047.

Na podlagi zakona o davkih občanov (Uradni list SRS,
št. 36/88, 8/89 in Uradni list RS, št. 8/91, 7/93), 22. in 49.
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94)

in 9. in 10. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95),
je Občinski svet občine Ig na 28. redni seji sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero davka

od premoženja

1. člen

Vrednost točke za odmero davka od premoženja na
posest stavb v Občini Ig za leto 1997 znaša 378,71 SIT.

2. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.

Št. 909
Ig, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta občine Ig

Janez Cimperman l. r.

3048.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 16. člena
statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet
občine Ig na 28. seji dne 24. 9. 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

v Vrtcu Ig

1

Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ig po po-
sameznih programih znašajo mesečno na otroka:

Program Mesečno na otroka

SIT
1. starostna skupina 47.223
2. starostna skupina 41.622
varstvena družina 42.863

Vračilo stroškov prehrane za dneve odsotnosti znaša
300 SIT/dan.

Dnevni strošek rezervacije znaša 300 SIT/dan.

2

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-
čitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ig (Uradni
list RS, št. 8/97).

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1997 dalje.

Št. 834
Ig, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.
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IDRIJA

3049.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 8. člena zako-
na o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Urad-
ni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in 26. člena statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) na seji dne 25. 9. 1997
sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselij Spodnja Idrija, Spodnja

Kanomlja in Mrzli vrh

1. člen

Območje naselja Spodnja Kanomlja se spremeni tako,
da se hišne številke 1, 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a,
12, 13, 14, 15, 16 in 17 priključijo k naselju Spodnja Idrija.

Hišne številke, priključene naselju Spodnja Idrija, do-
bijo novo oštevilčbo v okviru že obstoječega uličnega siste-
ma. Priključijo se ulici Tolminska cesta.

2. člen

Območje naselja Spodnja Kanomlja se spremeni tako,
da se hišna številka 5 priključi naselju Mrzli Vrh.

3. člen

Grafični prikaz novih območij naselij Spodnja Kanom-
lja, Spodnja Idrija in Mrzli Vrh je razviden v operatu registra
območij teritorialnih enot (ROTE) na Geodetski upravi Re-
publike Slovenije, Območni Geodetski upravi Nova Gorica,
izpostavi Idrija.

4. člen

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

Št. 01611-1/97
Idrija, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Idrija,
Franci Jereb, dr. med. l. r.

KAMNIK

3050.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena in 29. člena zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št.
57/94 in 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS,
39/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97), sedmega
odstavka 8. člena in 17. člena statuta Občine Kamnik (Urad-
ni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kam-
nik na 28. seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o uporabi grba in zastave Občine Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja uporabo grba in zastave Občine Kamnik.

2. člen

Grb in zastava Občine Kamnik se smeta uporabljati le v
obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s tem odlokom.

3. člen

Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje
grba in zastave so v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

4. člen

Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavlje-
na, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo
Republike Slovenije, morata biti grb in zastava Republike
Slovenije v skladu z zakonom.

Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih, ki se
odvijajo na območju Občine Kamnik, postavljena, položena
oziroma izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih
občin, tujimi zastavami, oziroma skupaj z drugimi znamenji,
morata biti postavljena v skladu z zakonom, če ni s tem
odlokom drugače določeno.

5. člen

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poško-
dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.

Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Kamnik.

Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odlo-
ka, ugotovi, da se grb in zastava uporabljata v nasprotju s
prvim in drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo
odstranitev grba in zastave.

6. člen

Grba, zastave ali njenih sestavnih delov se ne sme
zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec
ter za označevanje blaga ali storitev.

II. GRB

7. člen

Grb občine se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih

občinskih organov;
2. v prostorih in na poslopju sedeža Občine Kamnik;
3. na registrskih tablicah motornih vozil;
4. na svečanih sejah občinskega sveta;
5. ob sprejemu uradnih delegacij v občini;
6. na prireditvah, ki predstavljajo občino;
7. na listinah, ki jih izstavlja ali podeljuje občina v

slovesni obliki;
8. na vabilih, čestitkah, vizitkah in ostalih uradnih listi-

nah, ki jih za službene namene uporabljajo občinski organi;
9. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa odlok.

8. člen

Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitar-
nih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se
Občina Kamnik predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v
skladu s pravili in običaji takšnih prireditev in shodov;

2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje
Občine Kamnik;

3. na poslopjih, v katerih so uradni prostori organov
krajevnih skupnosti;

4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s
tem odlokom.
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9. člen

Politične stranke, podjetja, zavodi, društva in druge
organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Kamnik,
lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih
primerih ali prostorih, in sicer:

– v njihovi firmi, štampiljki ali imenu;
– v njihovem zaščitnem znaku;
– na njihovih proizvodih kot nezaščitena označba pro-

izvoda;
– ob propagiranju svojih proizvodov, v sredstvih javne-

ga obveščanja;
– v priznanjih, ki jih podeljujejo najboljšim proizvo-

dom na sejmih, razstavah in podobno;
– v obliki našitkov na društvenih praporih, delovnih

oblekah in uniformah;
– na svečanih listinah ali priznanjih;
– v obliki spominkov ali značk.

10. člen

Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti
priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe grba. Če gre za označbo prireditve mora
prosilec v vlogi opredeliti idejno in vsebinsko namembnost
prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba grba. Teh-
nična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporab-
nika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, barvni tisk,
reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika,
vezenje, rezbarjenje, fotografija itd.) in naklado.

Idejno, vsebinsko in tehnično dokumentacijo prosilec z
ustreznimi opisi in predlogami predloži uradu župana Občine
Kamnik.

11. člen

Uporabo vsebinskih prvin simbolov dovoljuje urad žu-
pana Občine Kamnik z odločbo. Zoper to odločbo je dopust-
na pritožba na župana občine, ki o zadevi dokončno odloči.

Urad župana Občine Kamnik določi v odločbi, s katero
dovoljuje uporabo grba, pogoje, pod katerimi dovoljuje upo-
rabo.

Urad župana Občine Kamnik lahko že izdano dovolje-
nje vsak čas prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva z
odločbo določenih pogojev.

12. člen

Za pravilno uporabo vsebinskih prvin simbolov skrbi
urad župana Občine Kamnik, ki daje potrebna pojasnila gle-
de njihove uporabe, sprejema vloge iz 10. člena odloka in
opravlja tudi vsa strokovna in administrativna dela v zvezi z
vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.

III. ZASTAVA

13. člen

Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež
Občine Kamnik.

Ob prazniku Občine Kamnik se izobesi zastava na
poslopjih, v katerih so prostori krajevnih skupnosti, lahko
pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah
ter na drugih primernih krajih. Zastava je izobešena ves čas
praznika.

14. člen

Zastava je lahko izobešena:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitar-
nih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se

Občina Kamnik predstavlja, oziroma katerih se udeležuje v
skladu s pravili in običaji takšnih shodov;

2. v počastitev krajevnih praznikov, ob jubilejih, kome-
moracijah, javnih prireditvah in obisku delegacij prijatelj-
skih mest;

3. ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike
Slovenije;

4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju
s tem odlokom.

15. člen

Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v roku 24 ur
za tem, ko je prenehal razlog za izobešanje zastav.

16. člen

Če je zastava izobešena na drogu horizontalno, morata
biti barvi zastave razporejeni tako, da je zgoraj bela barva in
spodaj modra barva.

Če je zastava izobešena na drogu vertikalno, morata biti
barve zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je
bela barva na levi, modra pa na desni strani.

IV. PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE

17. člen

Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno upo-
rabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba
Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike
Slovenije.

Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Sloveni-
je in zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije,
veljajo za način njune uporabe določila zakona.

V. NADZORSTVO

18. člen

Izvajanje določb tega odloka nadzoruje pristojni organ
občine.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki
je v nasprotju s tem odlokom (2. člen);

2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 5. čle-
na);

3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom ali tako, da krni ugled Občine Kamnik (drugi odsta-
vek 5. člena);

4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzo-
rec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali
njune sestavne dele (6. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnje-
ga odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje fizič-
na oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

20. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok
o uporabi grba, zastave in imena Občine Kamnik (Uradni list
SRS, št. 22/88).

Rok za uskladitev vseh grbov in zastav Občine Kamnik
po tem odloku je pet let.

21. člen

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

Št. 02101-73/96-1
Kamnik, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA
OBČINE KAMNIK

Grb Občine Kamnik ima obliko ovalnega ščita, na
katerem je med vrati stolpa s streho, ki ima na vrhu majhne
line, upodobljena Veronika, pol kot ženska in pol kot kača s
krono na glavi. Ob vznožju stolpa sta vsaksebi obrnjena
zmaja. Na levi strani stolpa je šesterokraka zvezda, na desni
pa prvi mesečev krajec.

Barve:
a) črna – obrobe konture elementov: stolp, Veronika,

zmaja, prvi mesečev krajec, šesterokraka zvezda;
b) modra – SCC 39: notranja ploskev ščita
c) rumena – SCC 3: Veronika, šesterokraka zvezda,

obroba ščita, prvi mesečev krajec
d) zelena – SCC 67: zmaja obrnjena vsaksebi
e) bela – N1 N95: v središču »ščita« je stolp, izrisan s

črnimi linijami, zunanje linije omejujejo belo ploskev na
modri osnovi ščita.

GEOMETRIJSKO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA

GRB OBČINE KAMNIK

IZRIS

Osnovna ploskev je v obliki ščita. Ploskev je izrisana
po geometrijskem pravilu s pomočjo pravokotnikov in
polkrožnic, ki tvorijo zunanjo obliko ščita – grba.
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GEOMETRIJSKO, LIKOVNO TER BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE OBČINE KAMNIK

Zastava Občine Kmnik je belo modra z grbom Občine Kamnik na sredini. Belo polje je zgoraj in je po velikosti enako
modremu. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Grb je v
sredini zastave, tako da je zgornja polovica grba na belem polju, spodnja polovica pa na modrem polju.

USTAVNO SODIŠČE

3030. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
27. člena pravilnika o uporabi igralnih
avtomatov zunaj igralnic 5041

3031. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti 5042
3032. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti 5043

SODNI SVET

3033. Sklep o imenovanju sodnic na sodniški
mesti okrožnih sodnic 5044

3034. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice 5044

VSEBINA

Stran StranDRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3035. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebš-
čin in cen na drobno na območju Sloveni-
je za september 1997 5045

OBČINE

3036. Odlok o ravnanju s posebnimi odpadki v
Občini Cankova-Tišina 5045

3037. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občin-
skega proračuna za pospeševanje razvoja
kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti
in podjetništva v Občini Črnomelj 5046
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
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3038. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispev-
ka v denarju za sofinanciranje dogradi-
tve OŠ in večnamenskega prostora in
drugih komunalnih objektov na območ-
ju KS Trnovska vas (Destrnik-Trnovska
vas) 5048

3039. Poročilo o izidu glasovanja na referendu-
mu o uvedbi krajevnega samoprispevka v
denarju za sofinanciranje dograditve OŠ
in večnamenskega prostora in drugih ko-
munalnih objektov na območju Krajevne
skupnosti Trnovska vas (Destrnik-Trnov-
ska vas) 5049

3040. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
o javnem redu in miru na območju Obči-
ne Dol pri Ljubljani 5049

3041. Pravilnik o štipendiranju (Divača) 5049
3042. Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite

in reševanja v Občini Grosuplje 5051

3043. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi Občinskega sveta občine Grosuplje 5054

3044. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi Občinskega sveta občine Grosuplje 5054

3045. Dopolnitve pravilnika o finančnih inter-
vencijah za ohranjanje in razvoj kmetijs-
tva v Občini Grosuplje 5054

3046. Odlok o povečanju vrednosti točke za od-
mero davka od premoženja (Ig) 5055

3047. Sklep o določitvi vrednosti točke za od-
mero davka od premoženja (Ig) 5055

3048. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v Vrtcu Ig (Ig) 5055

3049. Odlok o spremembi območja naselij Spod-
nja Idrija, Spodnja Kanomlja in Mrzli
vrh (Idrija) 5056

3050. Odlok o uporabi grba in zastave Občine
Kamnik 5056

Pravkar izšlo!

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
POKLICEV

Standardna klasifikacija dejavnosti, ki jo uporabljamo od začetka leta 1995, se je v sloven-

skem prostoru že udomačila. Kot obvezen nacionalni standard jo uporabljajo v vseh urad-

nih in drugih administrativnih zbirkah podatkov.

Po 1. januarju 1999 se bo Standardni klasifikaciji dejavnosti pridružila Standardna klasifi-

kacija poklicev. Vse inštitucije se morajo pripraviti na ta obvezen nacionalni standard.

Knjiga z obsežnimi pojasnili, shematskimi prikazi, opisi skupin poklicev, sistematičnim in

kodirnim seznamom poklicev in seveda s samo standardno klasifikacijo vsekakor odgovar-

ja na vsa vprašanja, ki jih poraja uvajanje tega novega klasifikacijskega orodja. Založba ČZ

Uradni list RS je knjigo izdala skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije. Njegovi

sodelavci so na koncu knjige povzeli njeno vsebino tudi v angleškem jeziku.

Cena 4200 SIT (10429)

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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